Hankejohtaja Taito Vainion katsaus pelastustoimen uudistukseen 26.3.2018
•

Hallituksen esitys pelastuslaiksi (HE 18/2018 vp) annettiin eduskunnalle 15.3.2018

•

JTS-simulointi saatiin päätökseen 8.3.2018. SM:n ja maakuntien välisistä neuvotteluista laadittiin
raportti, joka toimitettiin VM:lle. Raportti muodostui kahdesta osasta. Yleisessä osassa kuvattiin
pelastustoimelle alueesta riippumatta neuvotteluista esiin nousseita kustannuspaineita. Tällaisia
olivat kiinteistökustannukset, tietohallinnon ja tiedonhallinnan sekä tietoturvallisuuden
kehittämistä aiheutuvat kustannukset pitäen sisällään TUVE-liittymisen aiheuttamat kustannukset,
varallaolokorvauksista olemassa oleva riita-asian aiheuttamat kustannuspaineet, henkilöstön
ikääntyminen ja sopimushenkilöstön 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 henkilövahingot, omaisuusvahingot,
pelastustehtävät, nettokustannukset ml. investoinnit), tehtävien odotettavissa oleva kehitys 2018 2020 sekä maakuntien mahdolliset toimenpiteet kustannusten kasvun hillitsemiseksi.

•

Myös valtiovarainministeriö sai maakuntalain 13 § mukaiset maakuntatalouden simuloidut
neuvottelut maakuntien kanssa tehtyä 23.3.2018.

•

Ministeriökohtaisten simulointineuvottelujen johtopäätöksistä kerätään kokemukset ja arvioidaan,
miten neuvotteluiden sisältöä on muutettava ensimmäistä JTS-neuvottelukierrosta varten.
Ensimmäinen JTS-neuvottelukierros sisäministeriön osalta käydään loka-marraskuussa 2018.

•

Pelastustoimen uudistuksen työryhmien työ etenee työsuunnitelmien mukaisesti:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Pelastuslain uudistamista pohtiva työryhmä on saanut työnsä päätökseen ja valmistelu on
jatkunut sisäministeriön virkatyönä
Palveluiden tuottavuuden kehittäminen -työryhmän ja henkilöstötyöryhmän työ on saatu
päätökseen
Sopimuspalokuntatyöryhmän esitykset käsitteistä otetaan huomioon myöhemmin
perustettavassa pelastuslain esiselvityshankkeessa
Prosessityöryhmän väliraportti on valmistunut ja parhaillaan valmistellaan loppuraporttia.
Prosessityöryhmä myös tekee pelastuslaitoskierroksen kevään aikana
Pelastustoiminnan johtamisen kehittämisen työryhmän raportti on ollut pelastuslaitoksilla
lausuttavana ja käsitellään ohjausryhmässä 18.4.2018
Ensihoitotyöryhmän tekemä selvitys pelastustoimen ja ensihoidon synergiasta on
valmistunut. Työssä keskitytään pelastustoimen kokemaan synergiahyötyyn.
Alueellinen yhteistoiminta pelastustoiminnassa ja poikkeusoloissa -työryhmän toimesta
valmistellaan kolme kokonaisuutta: pelastuslaitoksen suunnitelma-arkkitehtuuri,
yhteistoimintatahot ja yhteistoiminta suunnittelussa sekä esitykset prosessikuvauksista
pelastuslaitoksen johdolla tehtävään yhteiseen pelastustoiminnan ja väestönsuojelun
suunnitteluun eri yhteistoimintatahojen kanssa ja esitys pelastuslaitoksen pelastustoimintaa
koskevaksi suunnitelma- ja/tai toimintaohjekokonaisuudeksi
Taloustyöryhmä on pyrkinyt varmistamaan, että käytettävät taloustiedot ovat
mahdollisimman oikeat
Onnettomuuksien ehkäisyn työryhmässä valmisteltu paloriskiasuminen-hanke lähtee
keväällä käytiin. Turpaan vaan -seminaari järjestettiin Vuokatissa 17. - 18.1.18.
Seminaarista tuli hyvä palaute ja erityisesti keskityttiin siihen, miten saadaan
onnettomuuksien ehkäisyn yhdenmukaistamista edistettyä samoin kuin yhteishenki oli

Sisäministeriö

•
•
•

•
•

2 (2)

erinomainen. Mikä on turvallisuuspalveluiden tavoitetila ja miten tätä tavoitetilaan voidaan
edistää? Keskeisin esitys tulee olemaan yhteisen tahtotilan muodostaminen siten, että koko
toimiala saadaan sen taakse. Muut esitykset tulevat olemaan sellaisia, että yhteinen
tahtotila on edellytys niiden toteuttamiselle.
Kansainvälisen pelastustoiminnan työryhmä on valmistellut lakimuutosehdotukset
pelastuslakiin, jotka on sisällytetty eduskuntaan menneeseen hallituksen esitykseen.
Työhyvinvointiryhmän tavoitteena on valmistella järjestelmäkokonaisuus, jossa osina ovat
työhyvinvoinnin johtataminen, osaamisen hallinta, työkyvyn ja terveyden edistäminen
sekä työturvallisuus
Tietohallintotyöryhmä tukee maakuntavalmistelua monella tasolla. Valmistelussa ovat
mm. kokonaisarkkitehtuuri, valvontasovelluksen määrittely ja hankinta, TUVEsuunnittelu, julkaisujärjestelmä sekä tietojärjestelmän raportointi, tilastointi ja analysointi
(RTA) toiminnallisuudet
Riskienhallintatyöryhmässä on parhaillaan viimeistelyssä ehdotukset prosesseiksi
valtakunnallisen ja alueellisen pelastustoimen riskianalyysin laatimiseksi
Viestintätyöryhmän loppuraportti on parhaillaan valmistelussa ja se valmistuu kevään
aikana

