
Pöytäkirja SM061:00/2015 1 (4)
SMDno-2015-2070

4.5.2016

Postiosoite: Käyntiosoitteet: Puhelin: Virkasähköpostiosoite:
Sisäministeriö Erottajankatu 12, Helsinki Vaihde kirjaamo@intermin.fi
PL 26 Vuorikatu 20, Helsinki 0295 480 171 www.intermin.fi
00023 Valtioneuvosto Faksi:

09 1604 4635

Pelastustoimen uudistus

Aika Perjantai 29.4.2016, klo 11.30-13.40, kokous 2

Paikka Sisäministeriö, Erottajankatu 2, neuvotteluhuone 338.

Puheenjohtaja Esko Koskinen, sisäministeriö, pelastusylijohtaja

Esittelijä Taito Vainio, sisäministeriö, hankejohtaja

Jäsenet Paikalla

Veli-Pekka Ihamäki, pelastusjohtajat, pj.
Jaakko Pukkinen, pelastusjohtajat, vpj.
Janne Koivukoski, sisäministeriö
Mika Kättö, sisäministeriö
Simo Wecksten, Helsingin pelastuslaitos
Jukka Koponen, Pohjois-Savon pelastuslaitos
Olli-Pekka Ojanen, Pirkanmaan pelastuslaitos
Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Poissa
Ritva Laine, Suomen Kuntaliitto
Petteri Helisten, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Asiantuntijat
Pekka Tulokas, sisäministeriö
Ilpo Helismaa, sisäministeriö
Jussi Rahikainen, sisäministeriö
Jussi Korhonen, sisäministeriö
Teemu Luukko, sisäministeriö
Hanna Talka, sisäministeriö

ASIAT

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.30. Todettiin, että 5.4. hallituksen tekemien
linjausten mukaan pelastustoimen ja ensihoidon järjestäminen osoitetaan viiden
yliopistollista sairaalaa ylläpitävän maakunnan tehtäväksi maakuntien yhteistyö-
alueittain. Tästä syystä pelastusylijohtaja päätti laajentaa ohjausryhmää Pirkan-
maan, Varsinais-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan pelastusjohtajilla
ja Helsingin pelastuskomentajalla. Tarkoituksena on tukea ja sujuvoittaa uudis-
tuksen valmistelua.
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2 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3 Tilannekatsaus

Käytiin pelastustoimen uudistushankkeen tilanne läpi. Lakihanke ei ole tässä vai-
heessa julkinen ja siksi sitä koskevaa diaesitystä ei jaeta pöytäkirjan liitteenä.
Muiden osahankkeiden tilannekatsaukset sisällytetään pöytäkirjan liitteiksi.

T. Vainio kävi läpi hanketta yleisesti (diaesitys liitteenä).

Osahanke 1: Lakihanke

Tilanne on tällä hetkellä vielä monilta osin avoin ja pykälät muuttuvat jatkuvasti.
Lakihanketta voidaan kuvata kaksitasoisella mallilla, jossa nyt ollaan luomassa
ekosysteemiä. Pelastustoimen järjestämislaki on hallintolaki ja sen lisäksi varsi-
naisesti substanssista säädetään pelastuslaissa.

Ekosysteemin luominen
Maakuntalaki
SOTE järjestämislaki
Pelastustoimen järjestämislaki
Valtion aluehallinnon uudistus
Rahoitus

Käyttäjäkokemus
Pelastustoimen uudistamishanke
Pelastuslaki

Hallituksen linjausten mukaisesti pelastustoimi järjestetään samoilla yhteistyöalu-
eilla kuin ensihoitokin järjestetään eli pelastustoimen järjestämisvastuu on Pir-
kanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen
maakunnilla. Pelastustoimen ohjaus toteutetaan tämän hetken tilanteen perusteella
sisäministeriön ja maakuntien neuvottelumenettelyn perusteella.

Ohjaus perustuu strategisiin tavoitteisiin pelastustoimen järjestämiseksi, jotka si-
säministeriö valmistelee yhdessä järjestävien maakuntien kanssa ja jotka valtio-
neuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi. Palvelurakenteesta kuten laajakantoisista in-
vestoinneista ja tietojärjestelmäpalveluista valtioneuvosto voi päättää maakuntia
sitovasti. Tämän lisäksi ohjaukseen tulisi maakuntien laatima omavalvontaohjel-
ma ja pelastustointa ohjaava neuvottelumenettely.

Palvelutasoa koskeva osuus tulisi sisällöltään oleman samankaltainen kuin nykyi-
sessäkin järjestelmässä mutta siten, että sisäministeriö arvioi ja voi tietyillä edelly-
tyksillä määrätä maakuntaa sitovasti.

Siirtymähallinto aloittaa toimintansa aikaisintaan 1.7.2017, jolloin maakunnat pe-
rustetaan. Siirtymähallintoon tulee pelastustoimen edustus. Ensimmäiset maakun-
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tavaalit pidetään tammikuussa 2018 ja maakuntavaltuustot aloittavat maaliskuussa
2018, jolloin siirtymähallinto lakkaa.

Talouden ohjaukseen tulee myös arviointimenettely, jossa arvioidaan maakuntien
kykyä järjestää lakisääteiset palvelut ja rahoituksen riittävyyttä tähän.

Osahanke 2: Yhteistoiminta pelastustoiminnassa ja poikkeusoloissa

Jussi Korhonen esitteli osahankkeen tehtävien keskeiset tavoitteet (diaesitys liit-
teenä)

Osahanke 3: Pelastustoimen kehittäminen

Jussi Rahikainen esitteli osahankkeen kolme keskeiset tavoitteet sekä kävi läpi lä-
hinnä pelastustoimen prosessien ja suorituskyvyn kuvausta (diaesitys liitteenä).

Osahanke 4: Henkilöstö, talous ja tietojärjestelmät

Pekka Tulokas esittelu osahankkeen neljä keskeisiä tavoitteita (diaesitys liitteenä).

Keskustelua käytiin edelleen alueiden määrästä. Hallituksen linjaus ensihoidon ja
pelastustoimen osalta on 5 aluetta. Ohjausryhmän keskustelussa korostui tärkeänä
asiana pelastustoimen sisällöllinen kehittäminen.

4 Osahankkeiden työryhmät

Hankesuunnitelmaluonnoksessa oli esitetty yhteensä 12 työryhmää ja T. Vainio
esitti, että kyseiset ryhmät perustettaisiin. Ohjausryhmän keskustelun jälkeen pää-
tettiin, että ainoastaan talousryhmä perustetaan heti.

Ohjausryhmä näki tarkoituksenmukaisena, että pelastustoimen uudistushankkees-
sa tarkastellaan pelastustoimen tehtävien tarkoituksenmukaisia keskittämismah-
dollisuuksia tarkastellaan kolmesta näkökulmasta:

asiat, jotka on tarkoituksenmukaista keskittää useampaa kuin yhteen maa-
kuntaan
asiat, jotka on tarkoituksenmukaista keskittää yhteen maakuntaan
asiat, jotka on tarkoituksenmukaista keskittää valtiolle

5 Muut asiat

Sovittiin, että seuraava kokous on 27.5.2016 klo 10 - 15 sisäministeriössä.
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Puheenjohtaja Esko Koskinen

Esittelijä Taito Vainio

Jakelu Ohjausryhmän jäsenet
Asiantuntijat


