
Hyvinvointialueuudistus pelastustoimen 

näkökulmasta



Pelastuslaitoksen tehtäväkenttää:

1. Onnettomuuksien ehkäisy

– Turvallisuusviestintä ja –neuvonta, valvontatoiminta, viranomais- ja muu 

yhteistyö, omatoiminen varautuminen, palontutkinta

2. Pelastustoiminta

– Hälytys- ja avunantotehtävät

3. Varautuminen

– Pelastuslaitoksen varautuminen

– Kuntien ja muun yhteiskunnan varautumisen koordinointi ja tuki

4. Palvelutoiminta (muut kuin pelastuslain mukaiset tehtävät)

– Ensihoito: ambulanssitoiminta ja ensivaste

– Öljyntorjunta ja ympäristönsuojelu

– Turvallisuuskoulutus, tilannekeskus, jne.

5. Suunnittelu, raportointi ja tiedolla johtaminen

– Suunnittelu ja varautuminen tehtäviin kuviteltavissa olevissa tilanteissa

– Pelastustoimen raportointi, tilastointi ja analysointi (RTA)

– Porin kaupungin hallinnollinen suunnittelu- ja raportointi



Enemmän kuin yksi uudistus

1. Hyvinvointialueuudistus

– Valtakunnallinen työ

– Työ maakunnassa

2. Pelastustoimen uudistus

– Luokkaa kolmekymmentä kansallista uudistushanketta

• Nämä tulevat ulottumaan maakuntaan viimeistään 

toteutusvaiheessa

– Pelastuslaitosten yhteishankkeita

• Satapelastus mukana Palvelukokonaisuus –hankkeessa, 

jossa 13 pelastuslaitosta

– Pelastuslaitosten omat hankkeet

• Satakunnassa Asiakas keskiöön –hanke, joka tutkii ja 

kehittää onnettomuuksien ehkäisytyön vaikuttavuutta.



Suorituskyky –hanke

TP1: Kansallisen toimintaympäristöprosessin 
kehittäminen ja toimintaympäristöanalyysi

TP2: Riskimallien ja onnettomuusennusteiden 
uudistaminen

TP3: Tietoperustan päivittäminen ja 
uudistaminen

TP4: Selvitys pelastustoimen asiakastarpeista ja 
asiakasymmärryksen rakentaminen

TP9: Talous, henkilöstö ja kustannuslaskenta

TP6: Pelastustoiminnan suorituskyky suhteessa 
suorituskykyvaatimuksiin

TP7: Onnettomuuksien ehkäisyn suorituskyky 
suhteessa suorituskykyvaatimuksiin 

TP5: Pelastustoimen harvaan asuttujen alueiden 
palvelutuotannon uudet ratkaisut 

TP8: Varautuminen ja väestönsuojelu

TP10: Hankkeen johtaminen ja viestintä

Tietopohjan ja edellytysten luominen

HIKLU I
Palveluverkosto 2050 -riskiruudukko

VS: ATT-mallin sovellettavuus-tutkimus

KH: Tietopankki –ohjelmiston esiselvitys

Vapaaehtoisresurssit tietopohjan 
kerääminen

HIKLU alueen laadunhallinta & omavalvonta

Satakunta: Asiakas keskiöön – OE 
vaikuttavuus-mittarit

Toiminta- ja palvelukuvaukset
EK: Palvelutuotannon ohjaus- ja hallintamallin 

pilotointi

HIKLU II-Yhteistoiminnan kehittäminen 

LUP: Vaara- ja uhkatilanteisiin varautuminen

Kainuu: Moni-ammatilliset yksiköt hyvinvointialueella

Etelä-Karjala: Erityisresurssien muodostaminen 
pelastustoimessa 

VS: Väestönsuojelun toimintamalli

TIKE – JOKE toimintojen kehittäminen

Koulutusjärjestelmän kehittäminen
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• Rahoitus, rahoitus, rahoitus, …

– Satakunnan pelastustoimen näkymä -10 – 15 % (!)

– Muutoskustannukset (palkkakehitys, hallinto-ICT, …)

• Hyvinvointialueella ei sovelleta Teknisten sopimusta

– Uudet kustannukset (palvelutasopuutteiden korjaus, pelastus-ICT,  

viranomaistoiminnan tason nosto, …)

– Kansallinen lisämääräraha-arvio 100 M€, pelastustoimi tällä 

hetkellä noin 450 M€

– Satakunnan pelastustoimen palvelutaso on keskimääräistä 

parempi = lähes normien mukainen

• Rahoitus määräytyy asukasluvun (60 %), asukastiheyden (5 %) ja 

riskitekijät (30 %) mukaan

• Yleiskatteellisena soten kanssa hva:lle
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• Rahoituksen riittävyys on suuri kysymysmerkki.

• Sisäministeriöllä suuret odotukset keskusjohtoisuuteen ja sen 

auvoisuuteen.

• Uudistus ei muuta Satakunnan riskiympäristöä eikä 

palveluiden tarvetta.

– Jos/kun toimintaa yhdenmukaistetaan, on vaara, että 

”huipuista tasataan”.

• Ensihoidon palveluiden tuottamismahdollisuus ja sen 

toteutuminen

• HVA-organisaation muodostuminen ja toiminta

?



Pelastuslaitos hyvinvointialueen toimintana

Jos talous ei määrää:

• Palveluverkkoon ei ole tulossa merkittäviä muutoksia.

– Halutaan säilyttää läheisyysperiaate ja kattava palveluverkko.

Pelastustoimen palvelut tuotetaan paikan päällä ja 24/7.

• Toiminnan perusperiaatteisiin ja sisältöön ei ole tulossa merkittäviä 

muutoksia.

– Onnettomuuksien ehkäisytyön tärkeys

– Pelastustoiminnan tehokkuus

– Ensihoidon ja ensivasteen kattavuus

– Varautumisen aktiivisuus

– Taustatoimintojen asiallisuus

• Palvelutuotanto perustuu päätoimiseen henkilöstöön ja 

sopimuspalokuntiin.



Ydintarkoitus:

Pelastuslaitos vastaa pelastustoiminnasta 

sekä osaltaan 

onnettomuuksien ehkäisystä, ensihoidosta ja 

varautumisesta 

koko Satakunnan alueella.


