
 

   
   
  
  

   
 
Hankejohtaja Taito Vainion katsaus pelastustoimen uudistukseen 29.9.2017 
 

• Sote- ja maakuntauudistuksen työryhmät on organisoitu uudelleen lopussa olevan kaaviokuvan 
mukaisesti: 
 

• Virkamiesohjausryhmän jäsen on kansliapäällikkö Päivi Nerg 
• Virkamiesjohtoryhmän jäsen on pelastusylijohtaja Esko Koskinen 
• Projektiohjausryhmän jäsen on Taito Vainio ja varajäsen Tiina Männikkö 
• Toimeenpanon valtakunnallisen yhteistyöryhmän jäsen on Taito Vainio 
• Poikkihallinnollisen YT-elimen jäsen on Tiina Männikkö 
• Henkilöstöpolitiikka ja -siirrot ryhmän jäsen on Hanna Talka 
• Valtion lupa- ja valvontaviraston perustaminen -työryhmän jäsen on Jussi Korhonen 
• Maakuntauudistuksen vaikuttavuus- ja kustannustietoryhmän jäsen on Hanna Talka 
• Maakuntauudistuksen säädösvalmisteluryhmässä on Ilpo Helismaa 
• Maakuntarahoituksen valmisteluryhmän jäsen on Taito Vainio ja varajäsen Hanna Talka 

(Hanna osallistuu pääsääntöisesti tämän ryhmän työhön) 
• Maakuntauudistuksen valtakunnallinen viestintäryhmässä varajäsen on Milla Meretniemi 
• STM:n sote-erillisvalmisteluryhmistä Taito Vainio on järjestämisen edellytykset -ryhmän 

jäsen 
• Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon valtakunnallinen valmisteluryhmää ollaan 

asettamassa ja siihen jäseneksi on esitetty Taito Vainiota 
 

• Valtion lupa- ja valvontaviraston perustamisajankohdasta ja sinne siirtyvien tehtävien 
siirtoaikataulusta on edelleen erilaisia näkemyksiä. Hallitus linjaa perustamisajankohdan vielä 
erikseen.  
 

• Pelastustoimen uudistuksen työryhmien työ 
 

Lakityöryhmä 
 

• Hallituksen esitys pelastustoimen järjestämislaiksi on eduskunnan käsiteltävänä. 
• Hallituksen esitys pelastuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta on valmistelu 

lausuntokierroskuntoon. Maakuntauudistuksen aikataulun muuttumisen johdosta 
maakuntauudistuksesta johtuvat välittömät pelastuslain muutokset saatetaan eduskunnan 
käsiteltäväksi sen jälkeen kun eduskunnan vastaus pelastustoimen järjestämislaista on 
saatu (kevät 2018?). 

• Edellisten lisäksi pelastuslain kokonaisuudistus on tarkoitus käynnistää 
esiselvityshankkeella vuonna 2019 ja työssä otetaan huomioon pelastustoimen 
uudistushankkeen työryhmissä jo tehty valmistelutyö. 

• Valtion lupa- ja valvontaviraston perustamisajankohtaa koskeva tuleva linjaus saattaa 
muuttaa pelastuslain valmisteluaikataulua 

 
Kansainvälinen pelastustoiminta 

 
• prosessikuvaus kv. pelastustoiminnan järjestämisestä  
• ehdotus kv. pelastustoiminnan johto-/koordinaatioryhmän perustamiseksi 
• ehdotus kv. pelastustoiminnan rahoituksesta ja korvauksista 2020 alkaen 

 
 
 



Ensihoito 
 

• Nykytilan kartoituksen tulokset julkaistu 
• Ensihoidon prosessit määritelty ja kuvattu 
• Synergia selvitystyön loppuraportti julkaistu 
• Osaamisenhallinnan-kysely toteutettu 

 
Henkilöstö 
 

• Malli/tarkistuslista pelastuslaitosten työterveyssopimusten ja –suunnitelmien 
yhtenäistämiseksi. 

• Kartoitus käytössä olevista operatiivisista HR-järjestelmistä. 
 

Onnettomuuksien ehkäisyn yhdenmukaistaminen 
 

• Valvontamenetelmien ja valvontaprosessin yhdenmukaistaminen 
• Tulkintojen yhdenmukaistaminen 
• Turvallisuusviestinnän yhteistyön kehittäminen  
• Onnettomuuksien ehkäisytyön kehittäminen ja yhdenmukaistaminen 

 
Työryhmä työ keskittyy näihin suuriin kokonaisuuksiin ja varsinaiset tuotokset tulevat hankkeen 
loppupuolella vuoden 2018 aikana. 
 
Pelastustoiminnan johtaminen 
 

• Ehdotus pelastustoiminnan johtamisjärjestelmän periaatteiksi on valmis 
• Työskentely keskittyy tilanne- ja johtokeskusten palveluiden määrittelyyn 

 
Pelastuslaitoksen prosessit 
 

• Työryhmä on saanut valmiiksi prosessikartan (taso 1) 
• Työryhmä viimeistelee toimintamallia (taso 2)  
• Työryhmä on laatinut yhden mahdollisen esimerkin osaprosessin kulkukaaviosta 

väliraporttiluonnokseen (tasolta 3) 
• Väliraportti valmistuu vuoden loppuun mennessä 

 
Riskianalyysi 
 

• Ehdotus kansallisen riskianalyysin valmistelun prosessista pelastustoimen osalta 
• Poikkeusolojen riskianalyysin sisältömalli on myös työn alla. Esitys sisältömalliksi 

valmistunee alkuvuodesta 2018.  
 

Sopimuspalokuntatoiminta 
 

• Selvittää sopimuspalokunta- ja pelastustoimen muun vapaaehtoistoiminnan keskeiset 
käsitteet ja terminologia ja tehdä esitys niiden yhdenmukaistamisesta. 

• Käydä läpi sopimuspalokuntien ja pelastustoimen vapaaehtoisten toimintaa keskeisesti 
ohjaavat säädökset ja ohjeet sekä tehdä esitykset niihin tarvittavista muutoksista. 

• Tehdä esitys, kuinka sopimuspalokunta- ja pelastustoimen muuta vapaaehtoistoimintaa 
ohjataan ja kehitetään valtakunta-, maakunta- ja paikallistasolla uudessa pelastustoimen 
järjestelmässä. 
 



Yllä olevat tavoitteet ovat tämän hetken työsuunnitelman mukaisia ja työsuunnitelma 
päivitetään tämän syksyn aikana.  
 

Talous 
 

• Pelastuslaitoskäynnit, joiden tarkoituksena on keskustella maakuntavalmistelun 
tilanteesta ja muun muassa siitä, miten pelastuslaitos kykenee vastaamaan tulevaisuuden 
taloustietojen raportointitarpeisiin.  

• Kustannuslaskennan tarkastelu ensihoidon tehtäväkenttään liittyen on valmistelussa.  
• Tuleva rahoitusmalli edellyttää selkeää kustannusten kohdistamista toimialojen välillä ja 

nykyisten mahdollisten hinnoittelun kipukohtien tunnistamista yhtenäisen 
kustannuslaskentamallin kehittämiseksi. 

• Maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmä, jonka alaryhmissä pelastustoimen 
uudistus on mukna. Näitä ovat JHS-hankkeet: kustannuslaskentatyöryhmä, jossa 
valmistellaan maakuntien kustannuslaskentasuositus. Palveluluokitusryhmä, jossa 
valmistellaan maakuntien taloustilaston luokitus. 

 
Tietohallinto 
 

• Esisuunnittelu:  
o Asiakas on keskiössä 
o Tekninen tilannekuva 

• TUVE-esisuunnitteluprojektin tuotokset 
• VALTORI:n kanssa projektisopimukset jatkon osalta 
• Kokonaisarkkitehtuurityökalun käyttöönottamisen, ensimmäiset kuvaukset toteutettuna 
• Pelastustoimen tarkentunut tavoitetila (2020,2025) 
• Pelastustoimen tietoturvan periaatteet 
• Talousarvioesitykset perusteluineen (2019 - 2022) 

 
Tuottavuuden kehittäminen  
 

• Työryhmän loppuraportti on valmistunut. Työryhmän johtopäätökset jakautuvat 
onnettomuuksien ehkäisyn tukemiseen, varautumisen tukemiseen, voimavarojen käytön 
tehostamiseen sekä työajan käytön tehostamiseen. 

 
 

Työhyvinvointi 
 

• Työhyvinvoinnin johtaminen: Työhyvinvoinnin / työtyytyväisyyden kyselemiseen 
pohjautuvan mobiiliapplikaation pilotoinnin valmistelu.  

 
• Osaamisen hallinta: Kokonaisuuden avaava loppuraportti on valmistelussa. Tavoitteena 

on, että raportti luettavissa vuoden loppuun mennessä.   
 

• Työkyvyn ja terveyden edistäminen: Työkyvyn ja terveyden edistämisessä 
valmisteluryhmä on jalkautunut ”kentälle” hakemaan suoraan ajatuksia asioiden 
kehittämiseksi.  
 

• Työturvallisuus: Valtakunnallinen pelastustoimen työsuojelun toimintasuunnitelma on 
valmisteilla. Aiheesta oli mm. avoin seminaari 10. - 11.5.2017 

 
Alueellinen yhteistoiminta pelastustoiminnassa ja poikkeusoloissa 
 



• Maakuntien varautumistehtävät ja organisoituminen: 
o tuotteena: työryhmässä valmisteltu muistio ja kalvosarja maakuntien 

valmistelun tueksi, hyväksytty ohjausryhmässä keväällä 
 yhteensovitettu MAKU-valmisteluryhmän työn kanssa (kp Nergin 

vetämä maakuntauudistushankkeen ryhmä) 
• Maakunnan valmiussuunnitelman runko 

o tuotteena: luonnos maakuntakonsernin valmiussuunnitelman yhteisen osan 
rungoksi, hyväksytty ohjausryhmässä kesäkuussa ja toimitettu elokuussa 
pelastuslaitosten varautumisen työryhmälle 

Viestintä 
 

• Työsuunnitelma käsitellään lokakuun ohjausryhmässä 

 



    
   
  
  

   
 

 
 


