
 
 

   
   
  
  

   
 
Hankejohtaja Taito Vainion katsaus pelastustoimen uudistukseen 14.12.2017 
 

• Pelastuslain muutosesityksen lausuntoaika loppuu 15.12.2017. 
 

• Palvelutasopäätöstyöryhmä valmistelee yhtenä tehtävänään JTS-prosessia varten 
raportointipohjan siten, että se on käytettävissä viikolla 2/2018.  
 

• Simulointi toteutetaan siten, että sisäministeriö laatii raportointipohjan simuloinnissa 
tarvittavien tietojen keräämiseksi pelastuslaitoksilta. Raportointipohja lähetään vuoden alussa 
(viikko 2) pelastuslaitoksille. Laitoksilla on neljä viikkoa aikaa toimittaa tiedot sisäministeriöön 
raportointipohjan mukaisesti. Raporttien pohjalta sisäministeriö laatii arvion pelastustoimen 
palvelujen tasosta ja rahoitustasosta, joita käytetään maakuntien ja sisäministeriön välisissä 
neuvotteluissa. Neuvottelut käydään seuraavasti: 

 
• to 22.2 Lappi ja Kainuu 
• pe 23.2. Pohjois-Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa 
• ke 28.2. Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa 
• to 1.3. Pohjois-Karjala ja Keski-Suomi 
• pe 2.3. Pohjois-Savo ja Etelä-Savo 
• ma 5.3. Etelä-Karjala ja Kymenlaakso 
• ti 6.3. Päijät-Häme ja Kanta-Häme 
• ke 7.3. Varsinais-Suomi ja Satakunta 
• to 8.3. Uusimaa ja Pirkanmaa 

 
• Pelastuslaitosten prosessit -työryhmän väliraportti on hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 

13.12.2017. Raportti julkaistaan kumppanuusverkoston julkaisusarjassa.  
 

• Maakunta- ja sote-uudistus siirtyy toimeenpanovaiheeseen. Hallitus, reformiministeriryhmä ja 
ohjausryhmät vastaavat strategisen tason linjauksista ja päätöksenteosta. Operatiiviselle tasolle 
on määritelty kolme laajaa kokonaisuutta eli maakuntien perustaminen, muutosohjelmat ja 
sektorikohtainen valmistelu.  
 
Maakuntien perustamiseen tähtäävä työ on meneillään maakunnissa ja tästä valmistelusta 
kootaan tietoa tilannekeskukseen. Muutosohjelmiin kuuluvat maakuntien ohjaus, 
maakuntatiedon kehittäminen, digi-muutos, aluekehittäminen, palvelukeskukset, varautuminen 
ja LUOVA-valmistelu. Sisäministeriö on varautumisen muutosohjelman vetovastuussa. 
Sektorikohtainen valmistelu pelastustoimen osalta tapahtuu pelastustoimen uudistushankkeessa 
ja myös tästä valmistelusta kootaan tietoa tilannekeskukseen.    

 
Toimeenpanon ohjaus tapahtuu alla olevan kuvan mukaisella tavalla. Operatiiviselta tasolta 
valtiovarainministeriön tilannehuone kokoaa ratkaisua vaativia asioita ja valmistelee niitä 
projektiohjausryhmälle ja projektijohtoryhmälle ja jos asia edellyttää poliittisia linjauksia, ne 
menevät hallituksen päätettäväksi.  
 
Sisäministeriön edustus valtakunnallisessa toimeenpanossa on määritelty seuraavasti: 
 

• Varautumispäällikkö Jussi Korhonen vetää varautumisen muutosohjelmaa 
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• Hankejohtaja Taito Vainio vetää pelastustoimen uudistushanketta eli sektorikohtaista 
valmistelua 

• Maakuntien perustamiseen osallistuvat pelastuslaitosten edustajat maakuntien 
työryhmissä 

• Tilannehuoneen tai tilannekeskuksen johtotiimissä toimii hankejohtaja Taito Vainio 
• Projektijohtoryhmässä toimii pelastusylijohtaja Esko Koskinen 
• Projektiohjausryhmässä toimii kansliapäällikkö Päivi Nerg 20.12.2017 saakka. 

Kansliapäällikön sijainen Jukka Aalto toimii ryhmässä siihen saakka, kunnes uusi 
kansliapäällikkö aloittaa toimikautensa.  

• Sisäministeri Paula Risikko toimii reformiministeriryhmässä ja hallituksessa poliittisen 
tason linjauksia tekemässä.   

 

 
 

 


