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Pelastustoimen uudistus

Aika Keskiviikko 11.10.2017, klo 15.00 - 16.15, kokous 14

Paikka Jyväskylän pelastuslaitos

Puheenjohtaja Janne Koivukoski, sisäministeriö

Esittelijä Taito Vainio, sisäministeriö

Jäsenet Paikalla
Mika Kättö, sisäministeriö
Jaakko Pukkinen, pelastusjohtajat, pj.
Simo Weckstén, Helsingin pelastuslaitos, pelastusjohtajat vpj.
Vesa-Pekka Tervo, Suomen Kuntaliitto
Petteri Helisten, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Jukka Koponen, Pohjois-Savon pelastuslaitos
Olli-Pekka Ojanen, Pirkanmaan pelastuslaitos
Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Poissa
Esko Koskinen, sisäministeriö

ASIAT

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Janne Koivukoski avasi kokouksen klo 15.05.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3 Koonti työryhmien asioista

Vesa-Pekka Tervo ja Taito Vainio esittelivät työryhmien työn vaihetta. Kokous-
materiaalin mukana oli jaettu koonti uudistushankkeen työryhmien raporteista ja
hahmoteltu alustavasti aikataulua ohjausryhmäkäsittelylle. Työryhmäkoonnissa
tuli esille seuraavat asiat:

Pelastustoiminnan johtaminen, käsittely vuoden 2018 alun ohjausryhmäs-
sä
Pelastustoimen järjestämislain käsittely helmi-maaliskuussa 2018
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Talousryhmän asioiden käsittely ohjausryhmässä tarpeen mukaan
Tietohallintoryhmän työn konkretisointia toivotaan eli mikä on valmiste-
luvaihe, aikataulu ja miten priorisoidaan tietohallintoon liittyvät asiat
Alueellinen yhteistoiminta pelastustoiminnassa ja poikkeusoloissa -
työryhmän työn käsittely joulukuun kokouksessa
Riskianalyysityössä ajankohtaista liityntä kansalliseen riskiarviotyöhön.
Poikkeusolojen riskianalyysimallin käsittely ohjausryhmässä maaliskuus-
sa 2018
Kansainvälisen pelastustoiminnan -työryhmän työn esittely ohjausryh-
mässä tammikuussa 2018
Viestintätyöryhmän työsuunnitelman todettiin olevan tässä ohjausryhmäs-
sä käsittelyssä
Pelastuslaitoksen prosessityöryhmän väliraportin käsittely ohjausryhmäs-
sä joulukuun kokoukssa
Ensihoitoryhmässä esiin on noussut esiin ensihoitohenkilöstön toiminta-
kyvyn ja osaamisen ylläpitäminen ja mahdolliset säädösesitykset tähän
liittyen
Henkilöstötyöryhmällä ei ole ohjausryhmälle linjaustarpeita
Onnettomuuksien ehkäisyn päivitetty työsuunnitelma todettiin olevan esil-
lä tämän kokouksen muissa asioissa
Työhyvinvointiryhmä esittelee ohjausryhmälle osaamisen hallinnan lop-
puraportin ja valtakunnallisen työsuojelun työsuunnitelma -mallipohjan
vuoden 2018 alussa
Palveluiden tuottavuuden työryhmän työ on valmis
Sopimuspalokuntatoiminnan edistämistyöryhmässä olennaista on varmis-
taa koulutustoiminnan jatkuvuus

4 Viestintätyöryhmä työsuunnitelma

Viestintätyöryhmän puheenjohtaja Jarmo Haapanen esitteli viestintätyöryhmä työ-
suunnitelman.  Työryhmän tehtävänä on asettamispäätöksen mukaan

Työsuunnitelman ja aikataulun laatiminen.
Pelastustoimen viestintäkäytäntöjen määritteleminen päivittäisviestinnässä ja
onnettomuusviestinnässä.
Ehdotus pelastustoimen viestintäkäytännöiksi maakunnallisessa pelastustoi-
men järjestelmässä.

Asettamispäätöksessä työryhmän työn tavoitteena on suunnitella pelastustoimen
viestintäkäytännöt päivittäisviestinnässä ja onnettomuusviestinnässä.

Työryhmä on asettanut omaksi tavoitteeksi tehdä ehdotuksen viestinnän organi-
soinnista uusiutuvissa pelastuslaitoksissa.

Viestintätyöryhmän työn tuloksia annetaan mahdollisuuksien mukaan pelastuslai-
tosten käyttöön jo uudistusten valmisteluvaiheessa.

Työryhmän välitavoitteet ovat:

1. Nykytilan kartoitus.
Pelastuslaitosten viestinnän viitekehys (määritelmät)
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Pelastuslaitosten viestintäresurssit (yhteistyössä pelastuslaitosten
viestintäkäytännöt hankkeen kanssa)

2. Pelastuslaitosten tukeminen maakuntauudistuksen valmistelussa

Työryhmän työn lopputuotteena on suositus pelastustoimen viestinnän järjestämi-
sestä.

Esitys

Työryhmän puheenjohtaja esitti työsuunnitelmaa hyväksyttäväksi ohjausryhmäs-
sä.

Päätös

Ohjausryhmä hyväksyi työsuunnitelman.

5 Muut asiat

Muissa asioissa käsiteltiin onnettomuuksien ehkäisyryhmän esitystä työsuunni-
telman tarkentamiseksi. Työryhmän puheenjohtajan Tomi Pursiaisen esitys oli ja-
ettu kokousmateriaalin mukana. Työsuunnitelmaan esitettiin kahta muutosta.

Esitys

Nykyisen työsuunnitelman kohta 3: Yhdenmukaistetaan eri valvontamenetelmien
käyttöä Suomessa, mm. omavalvonta, perinteinen palotarkastus ja auditoi-
va/arvioiva palotarkastus. Kehitetään valvonnan kevyemmän muodon, kehottami-
sen, toimintaprosessi. Hyödynnetään prosessityöryhmän valitsemaa järjestelmää.

Muutosesitys työsuunnitelmaan: Eri valvontamenetelmien (omavalvonta, mää-
räaikaiset valvontamenetelmät) käytöstä laaditaan tilannekuva ja tehdään arvio
valvontamenetelmien yhdenmukaistamistarpeista. Valvonnasta laaditaan prosessi-
kuvaus yhteistyössä prosessityöryhmän kanssa.

Nykyisen työsuunnitelman kohta 4: Laaditaan tulkintojen yhteisiä linjauksia val-
vontaan ja rakenteelliseen palonehkäisyyn.

Muutosesitys työsuunnitelmaan: Tehdään esitys toimintatavoista ja menetelmis-
tä, jotka edesauttavat yhteisten linjausten toteuttamiseen onnettomuuksien ehkäi-
syssä.

Päätös

Ohjausryhmä hyväksyi onnettomuuksien ehkäisyryhmän työsuunnitelmaan esit-
tämät muutokset.

Seuraavat kokoukset ovat:

15.11.17, klo 10 - 13, SM
13.12.17 klo 10 - 13, SM
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Puheenjohtaja Esko Koskinen
Pelastusylijohtaja

Esittelijä Taito Vainio
Hankejohtaja

Jakelu Ohjausryhmän jäsenet
Hankeryhmä jäsenet


