Hankejohtaja Taito Vainion katsaus pelastustoimen uudistukseen 28.8.2017
•

Hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017 jatkaa sote- ja maakuntauudistusta siten, että uudistus
tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018.

•

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

•

Eduskunnan jo käsittelyssä oleviin sote-järjestämis- ja maakuntalakeihin tehdään
perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset eduskunnan valiokunnissa ministeriöiden
vastinemenettelyllä.

•

Pelastustoimen järjestämislakiin niin ikään tehdään perustuslakivaliokunnan edellyttämät
muutokset eduskunnan valiokunnissa ministeriön vastinemenettelyllä. Peruslakivaliokunta
edellytti, että järjestämislain 3 § on ehdotettua täsmällisemmin määriteltävä eli millaisia palveluita
kokoaminen voi koskea.

•

Pelastuslakiluonnoksen lausunnolle lähtö lykkääntyy ja toteutunee vasta vuonna 2018.

•

Julkisen talouden suunnitelma JTS-pilotointi tehdään uudistetun aikataulun mukaisesti
seuraavasti:
Syyskuu

•
•

•

Lokakuu

•
•

Marraskuu

•

Joulukuu
Tammikuu

•
•

Helmikuu

•
•
•
•

SM:n sisäisiä suunnittelukokouksia
SM perustaa työryhmät: 1) pelastustoimen palvelutason arviointi, 2)
Pelastustoimen strategian tarkistus ja 3) Pelastustoimen VN p
linjausten valmistelu. Työryhmiin nimetään pelastuslaitosten,
AVI/PEVA:n ja SM:n henkilöstöä. Työryhmät kokoontuvat syksyn
aikana tarvittavan määrän.
pelastuslaitosten informointi pelastustoimen osuudesta JTSsimuloinnissa (pelastustoimen uudistushankkeen ohjausryhmä,
pelastuslaitosten kumppanuusverkoston tapaaminen, uutiskirje)
substanssikohtaisia työpajoja (SM, pelastuslaitokset, AVI/PEVA)
Keskustelu ja SM:n toimeksianto pelastuslaitoksille valmistella raportti
palvelujen saatavuudesta ja talouden tilasta (annetaan osana
pelastustoimen palvelutason arviointia koskevaa työryhmätyötä)
Keskustelut maakuntien/pelastuslaitosten kanssa koskien valmistelun
tilannetta, käytettäviä tietoja ja tietopohjaa, mittareita yms (kaikille
yhteinen tilaisuus)
pelastuslaitosten raportit palvelutasosta valmistuvat
SM:n ja AVI/PEVA:n palvelutason arviointi raporttien yms. pohjalta
(edellyttää kokouksia SM+AVI/PEVA)
SM ja AVI/PEVA palvelutason arviointiraportti valmistuu
ehdotus toiminnallisten neuvottelujen asialistaksi valmistuu,
toimitetaan maakunnille kommenteille
toiminnallisten neuvottelujen asialista ja osallistujat päätetään
keskustelu
työryhmissä:
toiminnalliseen
neuvotteluun
valmistautuminen (SM, pelastuslaitokset, AVI/PEVA)

Sisäministeriö

2 (2)

Maaliskuu

•

Huhtikuu

•
•

Toukokuu

•

syksy 2018

•

Toiminnalliset neuvottelut SM-maakunnat (2-3/päivä) (Pel Järj 9 ja 10
§)
neuvottelujen arviointi ja maakuntakohtaisten neuvotteluasiakirjojen
valmistelu
pelastustoimen palvelujen saatavuuden ja rahoituksen tason
riittävyyden raportin kirjoittaminen ja viimeistely
menettelytapojen arviointi ja raportointi jatkokehittämistä varten (SM
sisäinen ja yhdessä maakuntien ja muiden ministeriöiden kanssa)
ensimmäinen oikean aikataulun mukainen neuvottelu maakuntien
kanssa

•

Pelastusylijohtaja on linjannut pelastustoimen uudistuksen ohjausryhmäkäsittelyn perusteella, että
pelastustoimen uudistushankkeen työryhmien työ jatkuu suunniteltujen aikataulujen mukaisesti.
Palosuojelurahasto rahoitus on kolmevuotinen ja päättyy vuoden 2018 lopussa.

•

Palveluiden tuottavuuden kehittäminen työryhmä on saanut työnsä valmiiksi. Työryhmä
kehittämisehdotukset koskevat
•

•
•

•

Onnettomuuksien ehkäisyä
(suorituskykyvaatimusten määrittely, asiakaspalautejärjestelmän luominen, kansallisesti
yhtenäisen turvallisuusviestinnän, kohdistetun valtakunnallisen valvonnan kokoamisen,
vaativan rakentamisen asiantuntija-avun kokoamisen, palontutkinnan asiantuntija-avun
kokoamisen sekä vaativan kemikaaliasiantuntija-avun kokoamisen)
Resurssien käyttöä
(maakunnan kokonaisresurssien hyödyntäminen turvallisuus- ja varautumistyössä, työajan
käytön tehostaminen, hälytystehtävien riskienmukaiset resurssit)
Työajan käyttöä
(Aktiivinen työaikasuunnittelu, aktiivisen työaikasuunnittelun esteiden poistaminen,
työajan tehokkaampi käyttö, toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotto, yhteistyön
tiivistäminen)
Varautumisen tukemista

