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Pelastustoimen uudistus

Aika Keskiviikko 24.8.2016, klo 15.00, kokous 4

Paikka Kuntatalo, Toinen linja 14 kokoushuone A 3.6.

Puheenjohtaja Esko Koskinen, sisäministeriö, pelastusylijohtaja

Esittelijä Taito Vainio, sisäministeriö, hankejohtaja

Jäsenet Paikalla

Ilpo Helismaa (Mika Kätön sijaisena), sisäministeriö
Veli-Pekka Ihamäki, pelastusjohtajat, pj.
Jaakko Pukkinen, pelastusjohtajat, vpj.
Vesa-Pekka Tervo (Ritva Laineen sijaisena), Suomen Kuntaliitto
Janne Koivukoski, sisäministeriö
Simo Wecksten, Helsingin pelastuslaitos
Jukka Koponen, Pohjois-Savon pelastuslaitos
Olli-Pekka Ojanen, Pirkanmaan pelastuslaitos
Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Petteri Helisten, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

ASIAT

1 Kokouksen avaus

Esko Koskinen avasi kokouksen klo 15.00. Ennen kokousta pelastusjohtajille esi-
teltiin hankkeen ajankohtaiset asiat ja pelastustoimen järjestämislaki.

Todettiin, että pelastustoimen järjestämislaki lähtee omana virkamiesesityksenä
lausunnolle samanaikaisesti sote- ja maakuntauudistuksen lakipaketin kanssa. To-
dettiin, että lausuntokierroksella on hyvä tuoda esiin huolet asiantuntemuksesta ja
näkökulmat varautumiseen liittyen. Todettiin myös, että aluejaosta lausuttaessa
ensisijainen kohde on sosiaali- ja terveystoimen järjestämislaki, jossa ensihoidon
aluejaosta on päätetty. Jos ensihoidon aluejakoon liittyen tapahtuu muutoksia, on
vastaavat muutokset tehtävä pelastustoimen järjestämislakiin.

Ensihoitokytkentää selvitettiin tarkemmin. Sekä järjestäminen että tuottaminen on
hoidettava samalla tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ensihoidon jär-
jestämisvastuun ja pelastustoimen järjestämisvastuun tulee kuulua samalle oike-
ushenkilölle eli tässä tapauksessa viidelle maakunnalle. Jotta sote-puoli voi tuottaa
ensihoidon omana toimintana, sen tulee tehdä se oman maakunnan palvelulaitok-
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sen kautta ja jotta in-house-edellytys toteutuu, täytyy viiden järjestämisvastuussa
olevan maakunnan palvelulaitoksen tehtäväalaan kuulua ensihoito ja pelastustoimi
ja omana toimintana tuottaminen tapahtuu näiden kautta. Muissa tapauksissa pe-
lastuslaitosten on yhtiöitettävä ensihoitotoiminta ja osallistuttava kilpailutukseen.

Tämän hetken lakiluonnosten mukaan ensihoidon ja pelastustoimen järjestäminen
tapahtuu viiden maakunnan toimesta ja omana toimintana tuottaminen näiden vii-
den maakunnan palvelulaitoksen kautta eli tässä mielessä tuottaminen 18 toimesta
ei onnistu ongelmitta. Ensihoidon järjestäminen viiden toimesta tarkoittaa sitä, et-
tä omana toimintana tuottaminen täytyy tapahtua näiden viiden maakunnan oman
palvelulaitoksen kautta eli edes teoriassa ei ole mahdollista se, että viisi järjestää
ja 18 tuottaa muuten kuin vapaan kilpailutuksen kautta.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3 Työryhmien työ ja viestintä

Ohjausryhmässä keskusteltiin viestinnästä ja toisaalta toivottiin sote- ja maakun-
tauudistuksen asioiden viestintää ja toisaalta painotettiin sitä, että pelastuslaitosten
tulisi viestiä omilla laitoksillaan uudistuksesta. Samalla nostettiin esille se, että
maakuntatason suunnittelusta tulee viestiä myös ministeriötasolle ja samalla todet-
tiin ongelma asioiden synkronoinnissa niin, että valtakunnan tason suunnittelu ja
maakunnallinen suunnittelu tukisi toinen toisiaan.

Keskusteltiin työpajasta pelastusjohtajille, jossa käsiteltäisiin yhteistä strategista
suuntaa, joka olisi syytä ottaa maakunnallisessa valmistelussa esille. Asiasta ei
tehty päätöksiä ja se jäi hankkeen harkittavaksi.

4 Muut asiat

Sovittiin, että seuraavat ohjausryhmän kokouksen järjestetään seuraavasti:

- 5.10.16 klo 13.00 - 15.30, Kuntatalo
- 8.11.16 klo 13.00 - 15.00, sisäministeriö
- 20.12.16 klo 13.00 - 15.00, sisäministeriö

Vesa-Pekka Tervo järjestää kokoushuoneen 5.10.16 kokousta varten kuntatalosta.
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Puheenjohtaja Esko Koskinen
Pelastusylijohtaja

Esittelijä Taito Vainio
Hankejohtaja

Jakelu Ohjausryhmän jäsenet
Hankeryhmä jäsenet


