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Pelastustoimen uudistus

Aika Tiistai 20.12.2016, klo 13.00, kokous 6

Paikka Sisäministeriö, Erottajankatu 2, kokoushuone 112.

Puheenjohtaja Esko Koskinen, sisäministeriö, pelastusylijohtaja

Esittelijä Taito Vainio, sisäministeriö, hankejohtaja

Jäsenet Paikalla

Mika Kättö, sisäministeriö
Janne Koivukoski, sisäministeriö
Veli-Pekka Ihamäki, pelastusjohtajat, pj.
Jaakko Pukkinen, pelastusjohtajat, vpj.
Vesa-Pekka Tervo, Suomen Kuntaliitto
Jukka Koponen, Pohjois-Savon pelastuslaitos (webex)
Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Petteri Helisten, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Poissa

Simo Wecksten, Helsingin pelastuslaitos
Olli-Pekka Ojanen, Pirkanmaan pelastuslaitos

ASIAT

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Esko Koskinen avasi kokouksen klo 13.00.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3 Ajakohtaiskatsaus

Kokoukseen mennessä oli odotettu reformiministeriryhmän linjauksia sote- ja
maakuntauudistuksen sekä pelastustoimen uudistuksen etenemisestä. Reformimi-
nisteriryhmä kuitenkin jatkaa käsittelyään vielä ja kokouksessa olevan tiedon mu-
kaisesti reformiministeriryhmä julkaisisi linjauksia todennäköisesti 21.12.16. Lau-
suntojen perusteella palvelulaitokset ja palvelukeskukset saivat hyvin huonon vas-
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taanoton samoin kuin maakuntien rahoituslain säännökset maakuntien rahoituk-
seksi. Palvelulaitoksen sijasta on alettu tarkastella liikelaitoksen mahdollisuutta.

Valmistelussa näyttää siltä, että ensihoidon ja pelastustoimen yhteys on poliittisel-
la tasolla hyvin tiedossa ja näin ollen ratkaisu tullaan tekemään sen perusteella, et-
tä ensihoidon ja pelastustoimen järjestäminen tapahtuu saman oikeushenkilön
toimesta.

Helsingin pelastuskoulun ratkaisu on vielä myös linjaamatta mutta koulutusvo-
lyymi pyritään säilyttämään siten, että koulutus myös fyysisesti tapahtuisi Helsin-
gissä.

4 Työryhmien tilanne

Henkilöstötyöryhmä

Esitys
Työryhmän puheenjohtaja hallintopäällikkö Henri Nordenswan esitteli työryhmän
työsuunnitelmaa ja siinä olevia ongelmia erityisesti KT:n esittämien näkökulmien
perusteella. Ohjausryhmälle oli jaettu etukäteen Nordenswanin tekemä esitys työ-
ryhmän työn linjaamiseksi.

Päätös
Ohjausryhmä linjasi, että työsuunnitelmaa on muutettava siten, että työnantaja- ja
työntekijäjärjestöjen rooliin kuuluvia asioita selvitetään ainoastaan informaation
lisäämisen näkökulmasta. Henkilöstötyöryhmän työn sisällöstä karsitaan työ-
markkinaosapuolten neuvottelumandaattiin kuuluvat asiat.

ICT-työryhmä

Esitykset
Työryhmälle oli jaettu työryhmän 10-kohtainen esitys linjattaviksi asioiksi. Esi-
tykset koskivat

1. Lisävoimavaroja
2. Operatiivisen johtamisen rakennetta
3. Turvallisuusviranomaisten ICT-palvelujen käyttämisen mahdollis-

tamista
4. Tietohallinnon rakennetta
5. AVI/LUOVA-ratkaisua
6. ICT-palvelutuotantoa
7. Yhteisiä tietojärjestelmäpalveluita
8. Turvallisuusverkon palvelujen sopimuksia
9. Tietoturvallisuuspolitiikkaa
10. Kehittämistä muutosvaiheessa

Päätös
Ohjausryhmä totesi, että tässä vaiheessa ei ole mahdollista linjata kaikkia esitetty-
jä asioita, koska ne ovat osittain kiinni hallituksen linjauksista. Tällaisia ovat koh-
ta 2, 4, 6 ja 7.
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Ohjausryhmä linjasi muita seuraavasti:
Kohta 1: Vainio selvittää yhdessä Luukon ja Kangavieren kanssa nykyiset
työryhmät. Tavoitteena on poistaa kaikki päällekkäisyydet
Kohta 3: Todettiin, että tämä otetaan huomioon budjettikehyksiä valmis-
teltaessa
Kohta 5: Esityksen mukaan: AVI/LUOVA-kokonaisuutta ei huomioida
tässä vaiheessa
Kohta 8:  Esityksen mukaan: SM/PEO tekee puitesopimuksen VALTORIn
kanssa ns. TUVE-palveluista ja pelastuslaitokset tekevät puitesopimuksen
alle palvelusopimukset
Kohta 9: Esityksen mukaan: SM / PEO "julkaisee" pelastustoimen tieto-
turvallisuuspolitiikan
Kohta 10: Esityksen mukaan: Sovitaan malli, jolla pystytään pelastustoi-
men yhtenäisyyttä ICT-kokonaisuuden osalta edistämään.

Varautumistyöryhmä

Esitys
Maakuntien varautumisen ja valmiussuunnittelun valmistelun tukeminen sisällyte-
tään osatavoitteena alueellinen yhteistoiminta pelastustoiminnassa ja poikkeus-
oloissa -työryhmän työsuunnitelmaan

1. ensivaiheessa laaditaan maakunnissa tehtävän valmistelun tueksi muis-
tio/vast. maakunnan varautumistehtävien ja -näkökulmien kokonaisuuden
huomioimisesta, ml. varautumisen alueellinen koordinaatio

2. toisessa vaiheessa laaditaan maakunnan valmiussuunnitelman runko

Päätös
Varautumistyöryhmän työsuunnitelmaa muokataan työryhmän esityksen mukai-
sesti.

Taloustyöryhmä

Esitys
Käytiin taloustyöryhmän työsuunnitelma yleisesti läpi.

Päätös
Todettiin, että tämän työryhmän työ on erittäin tärkeä tulevaisuuden rahoitustason
määrittämiseksi oikein. Todettiin, että kaikille kunnille ja pelastusjohtajille tulee
vielä painottaa selkeästi sitä, että ns. piilokustannukset saadaan selville ennen
maakunnalliseen järjestelmään siirtymistä.

Työsuunnitelma todettiin hyväksi.

5 Muut asiat

Sovittiin, että ohjausryhmän kokouksen järjestetään kuukausittain heinäkuuta lu-
kuunottamatta. T. Vainio kartoittaa koko vuoden kokousajat erillisen kyselyn
avulla.
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Uudistushankkeen viestinnästä oli jälleen puhetta. On erittäin tärkeää, että pelas-
tusjohtajille ja pelastuslaitoksille saadaan ajankohtaista tietoa valmisteluvaiheista
ja valmistelun etenemisestä. Nyt tuntuu, että tietoa ei ole riittävästi.

Puheenjohtaja Esko Koskinen
Pelastusylijohtaja

Esittelijä Taito Vainio
Hankejohtaja

Jakelu Ohjausryhmän jäsenet
Hankeryhmä jäsenet


