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Pelastustoimen uudistus

Aika Maanantai 12.3.2018, klo 10.30, kokous 18

Paikka Sisäministeriö, Kirkkokatu 12, neuvotteluhuone Katariina 2. kerros.

Puheenjohtaja Janne Koivukoski, sisäministeriö

Jäsenet Paikalla
Mika Kättö, sisäministeriö
Jaakko Pukkinen, pelastusjohtajat, pj.
Simo Weckstén, Helsingin pelastuslaitos, pelastusjohtajat vpj.
Petteri Helisten, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Olli-Pekka Ojanen, Pirkanmaan pelastuslaitos
Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Taito Vainio, sisäministeriö

Poissa
Jukka Koponen, Pohjois-Savon pelastuslaitos
Timo Reina, Suomen Kuntaliitto

ASIAT

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Janne Koivukoski avasi kokouksen klo 10.35.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

Asialistaan tehtiin muutos siten, että työryhmien esityksen ohjausryhmälle siirret-
tiin kokouksen loppuosaan.

3 JTS-simulointi ja maakuntien talous - keskustelu

Taito Vainio esitteli JTS-simulointikeskusteluista saatuja kokemuksia. Keskuste-
lut sujuivat pääsääntöisesti hyvin. Edustajia lähes kaikissa neuvotteluissa oli pe-
lastustoimen edustajien lisäksi myös maakuntavalmistelun puolelta.
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SM:n ja maakuntien välisistä neuvotteluista laadittiin raportti, joka toimitettiin
VM:lle. Raportti muodostui kahdesta osasta. Yleisessä osassa kuvattiin pelastus-
toimelle alueesta riippumatta neuvotteluista esiin nousseita kustannuspaineita.
Tällaisia olivat kiinteistökustannukset, tietohallinnon ja tiedonhallinnan sekä tieto-
turvallisuuden kehittämistä aiheutuvat kustannukset pitäen sisällään TUVE-
liittymisen aiheuttamat kustannukset, varallaolokorvauksista olemassa oleva riita-
asian aiheuttamat kustannuspaineet, henkilöstön ikääntyminen ja sopimushenki-
löstön saanti sekä painotettiin sitä, että kunnat raportoivat todelliset kustannukset,
jotta lähtötilanne saadaan mahdollisimman oikeaksi.

Yleisen osan lisäksi maakuntakohtaisessa osassa kuvattiin tehtävien kustannusten
kehitys 2015 - 2017, tehtävien kehityksessä tapahtuneet muutokset (vakavat hen-
kilövahingot, omaisuusvahingot, pelastustehtävät, nettokustannukset ml. inves-
toinnit), tehtävien odotettavissa oleva kehitys 2018 - 2020 sekä maakuntien mah-
dolliset toimenpiteet kustannusten kasvun hillitsemiseksi.

Pukkinen nosti esiin sen, että ministeriön edustus simulointineuvotteluissa oli pet-
tymys, koska ylin johto ei osallistunut neuvotteluihin. Puheenjohtaja Koivukoski
painotti sitä, että sisäministeriön ylimmän johdon aikataulut menivät uusiksi, kun
Koskinen siirtyi kansliapäälliköksi ja Koivukoski pelastusylijohtajaksi. Syksyn
varsinaiselle kierroksella pelastusylijohtaja tulee olemaan neuvotteluissa mukana.

Weckstén kertoi saaneensa Uudenmaan neuvottelijoilta viestiä, että keskustelut
eivät olleet kovin strategisella tasolla vaan keskittyä liiaksi yksityiskohtiin. Jat-
kossa neuvottelut on saatava strategisemmalle tasolle.

Kaiken kaikkiaan JTS-neuvottelun suhde VM:n neuvotteluun on edelleen selkiy-
tymätön. Miten SM:n käymät lopulta vaikuttavat VM:n ja maakuntien välisiin
neuvotteluihin? Simulointikierroksen jälkeen tehtävät arviot ovat tärkeitä niin, että
koko prosessi ja eri neuvottelujen suhteet toisiinsa on selkeästi määritelty.

Esitys

Merkitään JTS-simulointineuvotteluista käyty keskustelu tiedoksi.

Päätös

Merkittiin keskustelu tiedoksi.

4 Tiedolla johtamisen kehittäminen - keskustelu

Käytiin keskustelua siitä, miten pelastustoimen uudistushankkeen työryhmien työ-
tä voitaisiin yhdistää ja miten työryhmien työ saataisiin mahdollisimman nopeasti
tukemaan maakunnallista valmistelua nykyistä paremmin.

Keskeisia asioita, jotka tulevat olemaan olennaisia myös uudistushankkeen päät-
tymisen jälkeen ovat talous, johtaminen (strategiset linjaukset, asemoituminen
maakunnassa, tilannekeskusasiat), palvelutasoasiat (palvelutasopäätökset, palvelu-
tasoa kuvaavat mittarit, omavalvontaohjelma), tiedonhallintakokonaisuus sekä va-
rautuminen. Erityisen tärkeää olisi saada työryhmien työtä yhdistettyä niin, että
näitä kokonaisuuksia saataisiin edistettyä.
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Esitys

T. Vainio valmistelee seuraavaa kokousta varten esityksen hankkeen tehtävien
jatkamisesta vuonna 2019.

Päätös

Päätettiin toimia esityksen mukaisesti.

5 Työryhmien esitykset ohjausryhmälle

Sopimuspalokuntaryhmä

Sopimuspalokuntatoiminnan edistämistyöryhmän erääksi tehtäväksi määritettiin
selvittää sopimuspalokunta- ja pelastustoimen muun vapaaehtoistoiminnan kes-
keiset käsitteet ja terminologia ja tehdä esitys niiden yhdenmukaistamisesta.

Esitys

Esitetään pelastustoimen uudistushankkeen ohjausryhmälle kokousaineiston mu-
kaisesti käsitteitä, joita esitetään otettavan kansallisesti käyttöön ja huomioitavan
käsitteet tulevassa säädösvalmistelussa sekä alan ohjeistuksissa.

Päätös

Todettiin, että pelastuslaki on juuri mennyt eduskuntaan ja esityksiä tullaan har-
kitsemaan perustettavassa pelastuslain esiselvityshankkeessa tulevaisuudessa.

Henkilöstötyöryhmä

Puheenjohtaja esitteli operatiivista henkilöstöresurssijärjestelmää koskevan esikar-
toituksen tuloksia (liite). Tulosten perusteella pelastuslaitosten käytössä olevista
järjestelmistä Prome ron, Store ja Tempus ovat ominaisuuksiltaan todellisia
vaihtoehtoja, mikäli toimialalle päätetään hankkia yhteinen järjestelmä.

Pelastustoimen kehittämishankkeessa on kaavailtu laajempaa toiminnan ja resurs-
sien ohjauksen järjestelmäkokonaisuutta ja maakuntavalmistelun nykytilassa on
epäselvää, miten ja minne tällaisten järjestelmien omistajuus ja kehittämisvastuu
sijoitettaisiin. Toisaalta henkilöstöresurssien suunnittelujärjestelmä on hr-
suunnittelun kovaa ydintä toimien mm. palkanlaskennan masterina eikä sitä siten
voida järjestelmäarkkitehtuurista irrottaa muista hr-järjestelmistä.

 Huomioiden maakuntavalmistelun tämän hetkisen tilanteen sekä epäselvyydet liit-
tyen maakuntien pelastuslaitosten hr- ja talousjärjestelmien arkkitehtuuriin sekä
pelastustoimen ict kokonaisarkkitehtuuriin, ei valtakunnallisen operatiivisen hen-
kilöstöresurssijärjestelmän määrittelyä tai suunnittelua ole tässä vaiheessa tarkoi-
tuksenmukaista jatkaa.
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Esitys

Henkilöstöryhmä esittää, että sen työ pelastustoimen uudistuksessa on saatu pää-
tökseen ja työryhmä voidaan lopettaa.

Päätös

Ohjausryhmä päätti, että henkilöstöryhmän työ on saatettu päätökseen ja työryh-
mä voidaan lopettaa.

6 Muut asiat

Seuraava kokous pidetään 18.4.2018, jolloin pelastusjohtajien kokous on Kirkko-
kadulla. Kokousaika tarkentuu myöhemmin.

Puheenjohtaja Janne Koivukoski
Pelastusylijohtaja

Esittelijä Taito Vainio
Ohjaus- ja kehittämisjohtaja

Jakelu Ohjausryhmän jäsenet
Hankeryhmä jäsenet


