PELASTUSTOIMEN UUDISTUS JA VAIKUTUKSET
POHJOIS-SUOMEEN
PALOKUNTALAISTEN OPINTOPÄIVÄT 6.5.2017
OULU
Pelastusjohtaja Petteri Helisten
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

POPmaakunta

HALLITUKSEN LINJAUKSIA 5.4.2016 – 9.2.2017
•

Hallituksen tarkentavat linjaukset 5.4.2016
•
•
•

•

Lakiluonnokset julkistettiin 29.6.2016 ja sisäministeriön tiedote 30.6.2016:
Pelastuslaitosten määräksi varmistui viisi
•

•
•
•

Pelastustoimen ja ensihoidon järjestävät jatkossa yhteistyöalueittain ne viisi maakuntaa,
jotka ylläpitävät yliopistollista keskussairaalaa
Uudet pelastuslaitokset luodaan viiden keskuskaupungin ympärille niin, että
keskuskaupunkeja ovat Helsinki, Tampere, Turku, Kuopio ja Oulu
Pohjois-Suomessa yhteistyöalueeseen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Kainuun ja KeskiPohjanmaan maakunnat

Pelastustoimen järjestämisestä Suomessa vastaavat jatkossa samat viisi yliopistollista
keskussairaalaa ylläpitävää maakuntaa, jotka vastaavat ensihoidon järjestämisestä

Kaiken piti olla selvää tästä eteenpäin ja odoteltiin lakiluonnosten virallista
lausuntokierrosta...
Pian kuitenkin selvisi, ettei kaikki ollutkaan niin selvää...
Pohjois-Pohjanmaalla oli varmaa ainoastaan se, että Oulu-Koillismaan ja
Jokilaaksojen pelastuslaitokset yhdistyvät

POPmaakunta

HALLITUKSEN LINJAUKSIA 5.4.2016 – 9.2.2017
• Hallituksen linjaukset 21.12.2016:
• Vuoden 2019 alusta aloittavat 18 maakuntaa järjestävät kukin pelastustoimen
omalla alueellaan -> pelastuslaitoksia on jatkossa 18
• Pelastuslaitos voi toimia ensihoidon palveluntuottajana maakunnassa

• Reformiministeriryhmän linjaukset 9.2.2017:
• Sisäministeriön, Valtion lupa- ja valvontaviraston ja maakuntien rooli
varautumisessa ja sen yhteensovittamisessa
• Pelastusopiston rooli alueellisten maanpuolustuskurssien ja maakuntien
yhteisten häiriötilanne- ja valmiusharjoitusten järjestämisessä

POPmaakunta

HALLITUKSEN LINJAUKSET PELASTUSTOIMESSA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuoden 2019 alusta aloittavat 18 maakuntaa järjestävät kukin pelastustoimen omalla alueellaan
Pelastustoimen uudistus on osa maakuntauudistusta ja sillä on yhteys sote-uudistuksen ensihoitoa
koskeviin ratkaisuihin
Näin pelastuslaitokset voivat edelleen tuottaa ensihoitopalveluja terveydenhuollolle
Pelastustoimen uudistuksella tavoitellaan tehokkaampaa ja taloudellisempaa järjestelmää, jossa
pystytään varautumaan myös harvinaisiin suuronnettomuuksiin tai luonnonkatastrofeihin koko
maassa
Vahva ohjaus toteutetaan siten, että valtioneuvosto hyväksyy pelastustoimen valtakunnalliset
tavoitteet ja sisäministeriö ohjaa suoraan 18 maakunnan pelastustointa
Valtioneuvosto voi myös päättää joidenkin pelastustoimen erityistehtävien keskittämisestä yhden
tai useamman maakunnan hoidettavaksi
Sisäministeriö valvoo jatkossa pelastustoimen palvelutasoa
Uusi valtion lupa- ja valvontavirasto vastaa pelastustoimen laillisuusvalvonnasta
Pelastustoimen alueista ja valtion ohjauksesta säädetään tulevassa pelastustoimen
järjestämislaissa

POPmaakunta

HALLITUKSEN LINJAUKSET PELASTUSTOIMESSA
Nykyiset 22 pelastuslaitosta:

5 pelastuslaitoksen malli:

18 pelastuslaitoksen malli (1.1.2019):

POPmaakunta

HALLITUKSEN LINJAUKSET PELASTUSTOIMESSA
•

Sisäministeriö vastaa vuoden 2019 alusta suoraan alueellisen yhteisen varautumisen
valtakunnallisesta yhteensovituksesta maakuntien kesken ja keskushallinnon tasolla

•

Maakunnat huolehtivat alueensa toimijoiden yhteiseen varautumiseen liittyvistä tehtävistä, joiden
tarkoituksena on sovittaa yhteen varautumista alueella toimivien kesken

•

Maakuntien roolina on toimia alueellisen varautumisen yhteistyön edistäjänä, verkostojen ja
toimintamallien rakentajana ja ylläpitäjänä sekä yhteisen tekemisen järjestäjänä

•

Monialaisina toimijoina maakunnista tulee samalla myös vahvoja yhteiskunnan varautumisen
keskeisiä alueellisia toimijoita ja yhteistyön järjestäjiä

•

Pelastusopisto vastaa vuoden 2019 alusta lakkautettavien aluehallintovirastojen sijasta alueellisten
maanpuolustuskurssien ja maakuntien yhteisten häiriötilanne- ja valmiusharjoitusten
järjestämisestä

•

Maanpuolustuskurssit järjestetään jatkossa Pelastusopiston, puolustusvoimien ja maakuntien
tiiviissä yhteistyössä

•

Useampien maakuntien häiriötilanne- ja valmiusharjoitukset toteutetaan yhteistyössä
keskushallinnon ja aluetasolla maakuntien sekä muiden alueen toimijoiden kanssa

POPmaakunta

HALLITUKSEN LINJAUKSET ENSIHOIDOSSA
•

•
•
•
•

Ensihoitopalvelu tuotetaan maakunnan omana toimintana, jota täydennetään
hankkimalla erillisiä osakokonaisuuksia eli ensihoitoyksiköitä henkilöstöineen sekä
maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluvia kiireettömiä ambulanssipalveluita ja
siirtokuljetuksia muilta palvelun tuottajilta
Nykyisten viiden yliopistollisen sairaalan rakenteen pohjalle muodostetaan viisi
ensihoitokeskusta, joilla on nykyistä laajempia tehtäviä toimialan
päivystystoiminnan ja varautumis- ja valmiustehtävien ohjauksessa
Viisi ensihoitokeskusta tukevat maakuntien ensihoidon suunnittelua ja kehittämistä
ja hoitavat maakuntien yhteisiä tietojärjestelmä- ja vastaavia palveluja
Ensihoitopalveluun kuuluu myös ensivastetoiminta
Maakunnan tulee hankkia kilpailuttamalla sosiaali- tai terveydenhuollon
hoitolaitokseen sisään kirjattujen potilaiden siirtokuljetukset ja muut kiireettömät
ambulanssia edellyttävät palvelut, joiden aikana potilas ei tarvitse vaativaa ja
jatkuvaa hoitoa tai seurantaa

POPmaakunta

TULEVIEN MAAKUNTIEN TEHTÄVÄT
• Maakuntalakiluonnoksen 6 § Maakunnan tehtäväalat (punaisella
tehtäviä, jotka liittyvät pelastustoimeen ja varautumiseen)
• Maakunta hoitaa sille lailla säädettyjä tehtäviä seuraavilla tehtäväaloilla, mm.:
• 1) sosiaali- ja terveydenhuolto (ml. ensihoito)
• 2) hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ja ehkäisevän
päihdetyön asiantuntijatuki kunnille ja ehkäisevät palvelut
• 4) pelastustoimi
• 16) vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyyn liittyvät valvontatehtävät
• 20) vesihuollon edistäminen ja suunnittelu, vesivarojen käytön ja hoidon sekä
tulvariskien hallinnan tehtävät, alueelliset luonnonvaratehtävät ja
huolehtiminen ympäristö-, vesihuolto- ja vesistötöiden toteuttamisesta
• 23) maakunnan varautuminen ja alueellisen varautumisen yhteensovittaminen

POPmaakunta

MAAKUNTAUUDISTUS JA PELASTUSTOIMI
Maakuntalaki

•
•
•

Siirto maakunnille
"Kuntalaki"
Maakuntahallinto

Maakuntien
rahoituslaki

•
•

Maakuntien valtion rahoitus – rahoitusperiaate
Velvoitteiden lisääminen ja niiden rahoitus

Voimaanpanolaki

•
•
•

Henkilöstö maakunnan palvelukseen
Irtaimen omaisuus maakunnan omistukseen
Sopimusten siirtäminen

Pelastustoimen
järjestämislaki

•
•
•

Järjestäminen
Tuottaminen
Toiminnan ohjaus

Pelastuslaki

•
•
•

Velvollisuudet ja valvonta
Tehtävät ja yhteistoiminta
Nykyinen laki pl. organisaatio ja ohjaus

Muu lainsäädäntö

•
•
•

SOTE järjestämislaki – ensihoito
Perustuslaki – oikeutus tehostettuun ohjaukseen
LUOVA laki - laillisuusvalvonta
POPmaakunta

•
•
•

•
•
•

Organisaatio
Liikelaitos
Maakunnat ja JTS

Rahoitustarve - arviointi
Palvelutaso - arviointi
Laillisuusvalvonta

SÄÄDÖSVALMISTELUN TILANNE
• Sote- ja maakuntauudistusta koskeva hallituksen esitys 2.3.2017 on
eduskunnan käsittelyssä
•
•
•
•

Maakuntalaki
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä
Laki maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja
pelastustoimen järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta
Maakuntien rahoituslaki (huom. VM:n lausuntopyyntö 10.3.2017 Maakuntien
rahoitusta koskevan lakiluonnoksen täydentäminen, määräaika 13.4.2017)

• Perustuslakivaliokunta, hallintovaliokunta sekä sosiaali- ja terveysvaliokunta
ovat järjestäneet kuulemisia eri tahoille
• Hallituksen esitys pelastustoimen järjestämislaiksi 9.3.2017 on eduskunnan
käsittelyssä
•

Hallintovaliokunta on järjestänyt kuulemisia ja sisäministeriön vastine annetaan
hallintovaliokunnalle 9.5.2017

POPmaakunta

SÄÄDÖSVALMISTELUN TILANNE
• Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle maakuntauudistuksen
täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien
uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi on lausuntokierroksella
(määräaika 19.6.2017), ns. Maakuntauudistuksen II-vaiheen lakipaketti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laki Valtion lupa- ja valvontavirastosta
Laki Ahvenanmaan valtionvirastosta
Laki maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja
valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevan lainsäädännön
voimaanpanosta
Laki patoturvallisuuslain muuttamisesta
Laki tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain
6 §:n muuttamisesta
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
Laki pelastustoimen järjestämisestä annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta
Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta

POPmaakunta

SÄÄDÖSVALMISTELUN TILANNE
• Valtioneuvoston asetus kunnan ja maakunnan välisen vuokran
määräytymisestä siirtymäkauden aikana on lausuntokierroksella
(määräaika 8.5.2017)
• Ensihoitopalvelun uudistamista koskevat säädökset ovat
lausuntokierroksella (määräaika 25.5.2017)
• Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta (voimaan 1.1.2018)
• Terveydenhuoltolain ensihoitoa koskevat muutokset vuonna 2019

• Lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon
valinnanvapauslainsäädännöksi (lausuntoaika päättyi 28.3.2017)
• Ei vaikutusta pelastustoimeen ja ensihoitoon

POPmaakunta

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELU
5.4.2016
hallituksen
linjaukset
maakuntien
tehtävistä

2016
Esivalmistelu

30.6.2016
mennessä
maakunnan
esivalmistelusta
sopiminen

Maakuntauudistuksen valmistelun vaiheet

2017

2018
Maakunnan
väliaikaishallinto

1.7.2017
(viivästyy:
1.8./1.9.2017)

2019
Käynnistymisvaihe

1.3.2018

POPmaakunta

Uusi
maakunta

1.1.2019

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELU
• Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen valmistelun tiekartta
• Nettiosoite: http://alueuudistus.fi/tiekartta

POPmaakunta

POHJOIS-POHJANMAAN PELASTUSLAITOS
Asukasluku (31.12.2015)
2
Pinta-ala, km
Kuntien lkm
Paloasemien lkm
- 24/7-miehitetty
- päiväaikaan miehitetty
- miehittämätön
- yhteensä
- joista ensihoitoyksiköiden
sijoituspaloasemia
Tehtävien lkm
- pelastus
- ensihoito
- yhteensä
Henkilöstön lkm
- pelastus päätoim. ja hallinto
- pelastus sivutoim. ja vpk:t
- ensihoito
- yhteensä
Menot (TA2017), M€
- pelastus
- ensihoito
- yhteensä
1

Oulu-Koillismaa
285 121
23 160
12

Jokilaaksot
121 846
13 762
17

Yhteensä
406 967
36 922
29

5
12
4
21
14 (kaikki asemat 24/7

2
18
4
24 (2018: 23)(1
13 (10 asemaa 24/7-

7
30
8
45 (2018: 44)(1
27 (24 asemaa 24/7-

miehitettyjä)

miehitettyjä)

miehitettyjä)

4 336
45 866 (sis. Vaala)
50 202

2 683
27 797
30 480

7 019
73 663
80 682

213
416
197
826

97
446
166
709

310
862
363
1 535

18,2
14,4
32,6

11,6
13,4
25,0

29,8
27,8
57,6

Raahen VPK siirtyy Raahen paloaseman tontille paloaseman laajennuksen valmistumisen jälkeen

Vaalan kunnan asukasluku on 3074 ja pinta-ala 1764 m2. Vaalan
kunnassa on yksi päiväaikaan miehitetty paloasema ja
pelastustoimen henkilöstöä yksi päätoiminen ja 12 sivutoimista.
Pelastustoimen tehtävämäärä oli 102 kpl vuonna 2016. Vaalan
kunnan pelastustoimen menot (TA2017) ovat n. 350.000 euroa.

POPmaakunta

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUS
Maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheen organisaatio

= Pelastuslaitokset
(OKPL, Jopela)
edustettuna

POPmaakunta

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUS
•

Maakuntauudistuksen aikataulu Pohjois-Pohjanmaalla
•
•
•
•
•
•
•
•

24.4.2017 Maakuntahallitus hyväksyi väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanon, joka
kaikkien siirtävien organisaatioiden hyväksyttävä 15.6.2017 mennessä
31.5.2017 mennessä poliittiset piirijärjestöt jakavat maakuntauudistuksen laajan
seurantaryhmän puoluepaikat kunnittain ja nimittävät edustajat pienempään poliittiseen
ryhmään
30.6.2017 PoPSTerin ja maakuntauudistuksen nykyiset johto- ja ohjausryhmät lakkaavat
Elokuu-Syyskuu, väliaikainen valmistelutoimielin aloittaa toimintansa eduskunnan
hyväksyttyä lait ja nykyisen maakuntahallituksen asetettua väliaikaisen valmistelutoimielimen
1.8.2017 laaja ja suppea maakuntauudistuksen poliittinen seurantaryhmä aloittanee
toimintansa
28.1.2018 Maakuntavaalit
Maaliskuu 2018 vaaleilla valittu maakunnan valtuusto aloittaa toimintansa, suppea ja laaja
poliittinen seurantaryhmä lakkaa, maakunnan valtuusto valitsee hallituksen ja muut
luottamustoimielimet
Maalis-huhtikuu 2018 Maakunnan hallitus kokoontuu

POPmaakunta

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUS
Väliaikaishallinnon organisaatio

POPmaakunta

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUS
• Maakuntauudistuksen valmistelutoimielin Pohjois-Pohjanmaalla käsittää 13
jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen (ns. VM:n perälautamalli)
• Valmistelutoimielimen kokoonpano: varsinaiset jäsenet ja suluissa
varajäsenet
•
•
•
•
•
•

Maakuntaliitto (1): Jussi Rämet (Riitta Pitkänen)
ELY-keskus (1): Matti Räinä (Petri Keränen)
TE-toimisto (1): Maire Mäki (Mari Tuomikoski)
Pelastuslaitokset (1): Petteri Helisten (Jarmo Haapanen)
Sairaanhoito- ja erityishuoltopiiri (3): Pirjo Kejonen (Aino-Liisa Oukka), Pasi Parkkila
(Juha Korpelainen), Päivi Lauri (Jarmo Körkkö)
Kunnat, sekä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueet (6):
Kirsti Ylitalo-Katajisto (Tapio Kangas), Hannu Kallunki (Mervi Koski), Tuomas Lohi
(Marjukka Manninen), Päivi Karikumpu (Antti-Jussi Vahteala), Leena PimperiKoivisto (Jouko Manninen), Terho Ojanperä (Anne Mäki-Leppilampi)

POPmaakunta

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUS
• Valmistelutoimielimen tehtävänä on yhteistyössä niiden viranomaisten
kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy maakunnalle:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Selvittää maakunnille siirtyvä henkilöstö ja valmistella maakuntavaltuustolle
ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi
Osallistua maakunnille siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen
Osallistua maakunnille siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja
velvollisuuksien selvittämiseen
Osallistua maakunnille siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien
tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen
Valmistella maakunnan toiminnan ja hallinnon järjestämistä
Päättää maakunnan vuoden 2018 talousarviosta
Osallistua ensimmäisten maakuntavaalien järjestämiseen
Valmistella muut maakuntien toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi
liittyvät asiat

POPmaakunta

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUS
• Pohjois-Pohjanmaan pelastustoimen valmistelusta on sovittu
11.4.2017 seuraavaa (1/3):

• Valmistelun yhteisenä lähtökohtana on luoda ja kehittää kokonaan uusi
Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos
• Tavoitteena on koota erikseen hyvät käytännöt ja erikseen listattavat
kehittämiskohteet molemmista pelastuslaitoksista uuden Pohjois-Pohjanmaan
pelastuslaitoksen sekä siihen tähtäävän valmistelun käyttöön
• Yhteisenä tavoitteena on, että Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa
pelastustoimi asemoidaan omana pelastusliikelaitoksena osaksi
maakuntahallintoa ja -konsernia ja uudella pelastuslaitoksella on mahdollisuus
toimia ensihoidon palveluntuottajana mahdollisimman laajasti maakunnan
alueella
• Väliaikaisen valmistelutoimielimen varsinaisena jäsenenä toimii pelastusjohtaja
Petteri Helisten (Oulu-Koillismaa) ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään
pelastusjohtaja Jarmo Haapanen (Jokilaaksot)

POPmaakunta

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUS
• Pohjois-Pohjanmaan pelastustoimen valmistelusta on sovittu
11.4.2017 seuraavaa (2/3):
• Koko väliaikaishallinnon ajan pelastustoimen varsinaisen ja varajäsenen
keskinäisen yhteistyön ja tiedonvaihdon on oltava aktiivista, säännöllistä ja
molemminpuolisesti oma-aloitteista
• Rakenteista, organisaatiosta (asemoitumisesta maakuntaan, pelastuslaitoksen
organisaatio, pelastustoiminnan johtamisjärjestelyt), henkilöstöpoliittisista
ratkaisuista sekä taloudesta yms. merkittävistä asioista sovitaan yhteinen
linjaus perusteluineen ennen valmistelutoimielimen päätöksentekoon vientiä
• Maakuntauudistuksen valmistelutoimielimiin ja –työryhmiin otetaan mukaan
molempien pelastuslaitosten henkilöstöä, valinnoista sovitaan yhteisesti
pelastustoimen varsinaisen ja varajäsenen kesken

POPmaakunta

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUS
• Pohjois-Pohjanmaan pelastustoimen valmistelusta on sovittu
11.4.2017 seuraavaa (3/3):
• Pohjois-Pohjanmaan pelastustoimen valmistelun poliittinen yhteistyöelin
• Uuden Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen valmistelutyöhön muodostetaan
oma ohjausryhmä joka koostuu molempien pelastuslaitosten johtokuntien
puheenjohtajista, varapuheenjohtajista sekä pelastusjohtajista
• Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Jokilaaksojen pelastuslaitoksen
johtokunnan puheenjohtaja
• Kokoonkutsujana voi olla kuka tahansa ohjausryhmän jäsenistä

POPmaakunta

PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELUN
ORGANISOINTI
•

Pelastustoimen ja varautumisen varsinaisen valmistelun alatyöryhmät:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pelastuslaitoksen organisaatio ja johtamisjärjestelmä
Pelastustoiminta, operatiivinen johtaminen, tilannekeskus
Sopimuspalokuntatoiminta
Riskianalyysi, palvelutasopäätös
Riskienhallinta; valvontatoiminta, turvallisuusviestintä
Ensihoito (palvelutuotannon näkökulma), evy-toiminta
Maakuntakonsernin oma varautuminen
Maakunnan alueellisen varautumisen yhteensovittaminen (ex. AVI:n tehtävät)
Turvallisuus (Security-asiat) ja työsuojelu
Pelastustoimen varautuminen
Taloushallinto, yleishallinto
Henkilöstöhallinto, työhyvinvointi
Osaamisen kehittäminen, koulutustoiminta
Tekniikka, kunnossapito, hankinnat, logistiikka
Ict-toiminnot
Omaisuus ja kiinteistöt

POPmaakunta

PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELUN
ORGANISOINTI
3) Sopimuspalokuntatoiminta
• Kokoonpano (8 hlöä):
• OKPL: Mika Haverinen, Ari Virtanen, Marko Kaakinen (Liminka, sivutoim.),
Markus Mäkelä (Kiiminki, vpk)
• Jopela: Pekka Kankaanpää, Jorma Rasila, Jarmo Halonen (Pyhäjärvi, vpk), Jari
Kilpeläinen (Rantsila, sivutoim.)
• Tarvittaessa muita henkilöitä/tahoja asiantuntijoina

• Liittymäpinnat muihin työryhmiin:
• POP: Henkilöstö
• SM:n hanke: 10. Sopimuspalokuntatoiminnan edistäminen, 14.
Henkilöstöryhmä

POPmaakunta

PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELUN
ORGANISOINTI
• Alatyöryhmien järjestäytyminen
•
•
•

Koollekutsujat sovittu työryhmän kokouksessa 11.4.2017
Puheenjohtajat määrätty etukäteen vain alatyöryhmille 1, 7a, 7b, 7c
Sihteerit valitsee kukin alatyöryhmä keskuudestaan

• Alatyöryhmien tehtävänannon yleistekstit valmisteltu 5.5.2017 mennessä
•
•
•

Työsuunnitelmalomakepohja (tehtävät, vaiheet, aikataulut)
Varsinainen tehtävänanto alatyöryhmille 9.5.2017
Alatyöryhmien järjestäytymiskokoukset koollekutsujien johdolla

• Alatyöryhmien työsuunnitelmat valmiiksi 22.6.2017 mennessä
•

Hyväksyminen valmistelutyöryhmässä heti kesälomien jälkeen (elokuussa 2017)

• Maakuntauudistuksen työtilaan luodaan valmistelun kansiorakenne
•

Käyttöoikeuksien päivitys tilattu 3.5.2017 -> tulee ilmoitus alatyöryhmien jäsenille
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PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELUN
ORGANISOINTI
• Kukin alatyöryhmä määrittelee itse
•
•
•
•
•

Tehtävät, työsuunnitelma -> kootaan yhteen TR3:n valmistelun työsuunnitelmaksi
Tehtävien priorisointi (kriittiset, muut ennen 1.1.2019, käynnistymisen jälkeen)
Listat "kaikkea, mitä pitäisi muistaa uuden organisaation valmistelussa"
(m/Pirkanmaa)
Pelastuslaitosten ja muiden organisaatioiden hyvien käytäntöjen hyödyntäminen
Kehittämiskohteiden määrittely (vuodesta 2019 eteenpäin)

• Aikataulu (tarkemmalla tasolla) -> kootaan yhteen pelastustoimen ja
varautumisen valmistelun tiekarttaan
•
•
•
•

Esivalmisteluvaihe
Väliaikaishallintovaihe
Käynnistysvaihe
Käynnistymisen (1.1.2019) jälkeinen vaihe
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PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN NYKYTILAN KARTOITUS
• Esivalmisteluvaiheelle laadittiin työsuunnitelma
• Pelastustoimen ja varautumisen nykytilan kuvaus valmistui 2.3.2017
• Koosteraportti (41 sivua)
• Liiteaineisto (88 sivua)

• Tuotettu aineisto on maakuntauudistuksen työtilassa
• Pelastustoimen ja varautumisen nykytilan kuvaus on tehty muita
laajempana ja yksityiskohtaisempana -> helpottaa jatkovalmistelua
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MAAKUNNAN TEHTÄVIEN POIKKIHALLINNOLLINEN TARKASTELU
• Pelastustoimen ja varautumisen poikkihallinnollinen tarkastelu
•
•

Ei varsinaisesti vielä nykytilan kartoituksen yhteydessä
Huomioidaan kun siirrytään uuden maakunnan toiminnan suunnitteluun

• Yhteistyö ja synergiat
•
•
•

Soten suuntaan (PoPSTer)
Nonsoten suuntaan (muut työryhmät)
Pelastustoimi julkishallintoa -> rajoittanee synergiaa ja yhteistyömahdollisuuksia

• Pelastustoimen ja varautumisen valmistelussa oltava realismi mukana
•
•
•
•

Aikaa valmisteluun vähän ja tärkeintä saada maakunnan pelastustoimi käyntiin
1.1.2019
Ei kohtuutonta määrää uusia avauksia tms.
Pelastustoimen ennakkoluulotonta kehittämistä voidaan viedä eteenpäin
maakuntaan siirtymisen jälkeen
Pelastustoimen sisällön kehittäminen uudistamishankkeen (SM) kautta jatkuu
tällöin (uudistamishanke jatkunee 1.1.2019 eteenpäin)
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MAAKUNTIEN YHTEISTEN TEHTÄVIEN TARKASTELU
• Pelastustoimen ja varautumisen yhteiset tehtävät yli maakuntarajojen
• Onko löydettävissä uusia yhteisiä tehtäviä maakuntien yhteistyönä?
• Pelastustoimen yhteistoiminta-alueet vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon
yhteistyöalueita (nykyiset ERVA-alueet)
•
•
•
•

Pohjois-Pohjanmaa
Lappi
Kainuu
Keski-Pohjanmaa

• Pelastustoimen tilanne- ja johtokeskukset
•
•

1+5+18 –malli
Valmistelu kansallisella, yhteistoiminta-alue- ja maakuntatasolla
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PELASTUSTOIMEN VALTAKUNNALLINEN UUDISTAMISHANKE
• Pelastustoimen uudistuksen tavoitteet
• Pelastustoimen alueiden ja sote-alueiden organisointi saman oikeushenkilön
toimintana varmistaa, niin hyvin kuin on tässä tilanteessa mahdollista,
pelastustoimen mahdollisuuden toimia ensihoidossa palveluntuottajana
nykyisen kaltaisella tavalla
• Hallitusohjelman kirjausten toteuttaminen mahdollisimman kattavasti
edellyttää pelastustoimen ja sen ohjausjärjestelmän uudelleenorganisointia
siten, että toimialan kehittäminen voidaan toteuttaa valtakunnallisesti
yhdenmukaisin perustein ja tehokkaasti
• Pelastustoimen strategian toimeenpano työryhmien työn kautta
• Itsehallinnollisten alueiden käynnistyksen tukeminen
• Kustannusten nousun taittaminen
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PELASTUSTOIMEN VALTAKUNNALLINEN UUDISTAMISHANKE
•

Hankkeen työryhmät (päivitys: SM:n päätös 4.5.2017)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pelastuslain uudistaminen
Talousryhmä
Tietohallintoryhmä
Alueellinen yhteistoiminta pelastustoiminnassa ja poikkeusoloissa
Riskianalyysi ja sen alatyöryhmänä poikkeusolojen riskianalyysi
Kansainvälinen pelastustoiminta
Pelastustoiminnan johtamisen kehittäminen
Viestintätyöryhmä (UUSI TYÖRYHMÄ)
Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen
Sopimuspalokuntatoiminnan edistäminen
Pelastuslaitoksen prosessit
Palveluiden tuottavuuden kehittäminen
Pelastuslaitokset ensihoidon palveluntuottajana
Henkilöstöryhmä
Työhyvinvointiryhmä
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PELASTUSTOIMEN VALTAKUNNALLINEN UUDISTAMISHANKE
• Työryhmien ohjaus ja seuranta jakautuu sisäministeriön ja
pelastuslaitosten kesken
• Sisäministeriö ohjaa työryhmiä 1-8
• Pelastuslaitokset ohjaavat työryhmiä 9-15 pelastusjohtajien sopimalla tavalla

• Kaikki työryhmät raportoivat pelastustoimen uudistushankkeelle
• Esitykset ja linjaukset kaikkien työryhmien työtä koskien päätetään
pelastustoimen uudistuksen ohjausryhmässä
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PELASTUSTOIMEN VALTAKUNNALLINEN UUDISTAMISHANKE
• Pelastustoimen uudistuksen ohjausryhmä on linjannut, että
seuraaviin asiakokonaisuuksiin keskitytään uudistuksen työryhmissä:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pelastuslain ja asetusten tekeminen
Pelastustoimen ja ensihoidon synergian vahvistaminen
Talous
Varautuminen
ICT
Pelastustoimen organisointi maakunnassa (oma liikelaitos)
Johtokeskus-/tilannekeskusratkaisut
Palvelutasopäätös ja sen perustana olevat asiat (riskianalyysi, pelastustoiminta,
onnettomuuksien ehkäisy)
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LISÄTIETOJA PELASTUSTOIMEN UUDISTUKSESTA
http://intermin.fi/pelastustoimenuudistus

alueuudistus.fi
-> Ajankohtaista
-> Sote-uudistus
-> Maakuntauudistus
-> Tiekartta
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LISÄTIETOJA PELASTUSTOIMEN UUDISTUKSESTA
www.popmaakunta.fi -> Maakuntauudistus -> Dokumentit -> Muistiot, esityslistat ja pöytäkirjat ->
Työryhmä 3. Pelastustoimi ja varautuminen
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KIITOS

Lisätietoja ja tarkennuksia:
• Pelastusjohtaja Petteri Helisten, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
•
•

•

s-posti: petteri.helisten@ouka.fi
p. 044 703 8601

Pelastusjohtaja Jarmo Haapanen, Jokilaaksojen pelastuslaitos
•
•

s-posti: jarmo.haapanen@jokipelastus.fi
p. 044 429 6001
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