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ON syytä kiinnostua MYÖS pelastustoimesta

• Pelastustoimi on erinomainen, toimiva ja näkyvä LÄHIPALVELU

• Mitä käytännössä Satakunnassa?

– ”paljon muutakin kuin sinivilkkutoimintaa”

– Kustannustehokas järjestelmä – tunnusluvut puhuvat puolesta (vrt.mm SK:n kirjoitus 6.1.2022 – ”apu 

tulee Satakunnassa nopeasti-pelastusyksiköt tekevät kovia suorituksia”)

• Ikääntyminen, kaupungistuminen ja yhteiskunnan lisääntynyt haavoittuvuus

– Trendit NÄKYVÄT myös Satakunnassa ja pelastuslaitoksen arjessa

– Maakunta vanhenee, jopa muita maakuntia nopeammin (tutkijat)

– Haavoittuvuus kohdattu 2020-luvulla Satakunnassakin (Menossa oleva pandemia, suuret tulipalot, 

lisääntyneet luonnononnettomuudet jne.)

• Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

– Panostetaan opastukseen, turvallisuusviestintään ja valvontatoimintaan

– ”liputamme onnettomuuksien ehkäisyn puolesta päivittäin” / päiväohjelma

– Jatkuvasti haettu mm. 2021 lisähenkilöstöä ehkäisypuolelle (veto-ja pitovoima?)

– ”asiakas keskiöön-hanke 2021” / valtakunnan ohjeiksi Satakunnasta
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• Riskirunsas toimintaympäristö: Vilkas elinkeinoelämä, 

kemikaalikohteita paljon, monimuotoinen ja vilkas liikenne, jne.

– Vastavuoroisesti harvaan asuttuja alueita löytyy

• Pelastuslaitoksen toimintaa

– Onnettomuuksien ehkäisy: Turvallisuusviestintä ja –koulutus, 

valvontatoiminta ja kemikaalivalvonta, omatoiminen varautuminen

– Pelastustoiminta: Hälytys- ja avunantotehtävät

– Varautuminen: Toiminta pitkittyvissä, päällekkäisissä ja suurissa 

onnettomuuksissa, kuntien ja muun yhteiskunnan varautumisen 

koordinointi ja tuki

– Palvelutoiminta: Ensihoito (ambulanssitoiminta ja ensivaste), 

öljyntorjunta ja ympäristönsuojelu, turvallisuuskoulutus, 

tilannekeskus, turvapuhelin, jne.

– Suunnittelu ja valmistautuminen, tietojohtaminen
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• 53 paloasemaa

• 300 päätoimista henkilöä

– 7 miehitettyä paloasemaa

– 5 ambulanssiasemaa

• 49 sopimuspalokuntaa

– Noin 900 hälytysvahvuuskelpoista

• Tunnuslukuja vuosittain

– Palotarkastuksia tai vastaavia 7,6 per vuoden jokainen päivä 

(2.788)

– Turvallisuusviestintää 120 henkilölle per vuoden jokainen päivä 

(43.828)

– Pelastustoimen tehtäviä 13,6 per päivä (4.952)

– Ensihoitotehtäviä 47,0 per päivä (17.159)

=> ”Lähtöjä” 24 minuutin välein
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Paloasemat 10 min 

saavutettavuus.

Päivystävä palomestari 

saavutettavuus 20/30 min.



Pelastus toimialana HVA:lla

– Olemme Soten kanssa rinnakkainen toimiala 

hyvinvointialuekonsernissa

– Sisäisiä muutoksia arjessa vähän…voimavarat tulee säilyttää 

jopa PITÄISI kehittää UUTTA (vrt. kansalliset tavoitteet)

• SM; yli 30 eri hanketta kehittämiselle, Satakunta 

monessa mukana 

– Mm. pelastustoimen uudistunut koulutusjärjestelmä tulossa -

esitellään vuonna 2025 (työvoimapula iso)

• Länsi-Suomen pelastusharjoitusalue yksi maan 

keskeisimmistä koulutuskeskuksista



Ensihoidon synergian turvaaminen TÄRKEÄTÄ

• ”yhteistoiminnassa pelastustoimen kanssa”

• Kustannustehokas ja järkevä tapa tuottaa lähipalveluita

• Toteutuuko tämä jatkossa myös Satakunnassa?

– Valmistelutyötä ollaan tehty SHP-Pelastuslaitos

– Satakunnassa pelastuslaitos hoitaa lähes 20 000 

ensihoidon tehtävää vuodessa. Kokonaismäärä on noin 

33 000 koko maakunnan alueella (monituottajamalli)

• Miten HVA:lla?

• Hyviä kokemuksia mm. Combilanssista, MAKU-TIKE 

ja ensihoito/pelastus yksiköistä



Resurssivaje ON jo olemassa 2023 alusta

• Satakunta tällä hetkellä noin 6-7% alibudjetoitu valmiiksi

– Koko Suomi > 80 miljoonan vaje siirtyvillä laitoksilla (tietty 

laskentakaava olemassa), Satakunta noin 2-2,5 miljoonaan

• Tarkoittaa jatkuvia supistuksia ensimmäisinä vuosina palvelusta?

– HVA saa ”säkillisen” rahaa, josta ei ole korvamerkkiä pelastuksen 

varojen nostamiselle – vai onko tahtotila?

• Alalla huutava henkilöstöpula – jos tulee paikkoja, ei reunoille ole 

hakijoita (näkyy mm. kesärekrytoinneissa hyvin)

• HVA päättää palvelun tasosta ja erityisesti taloudesta 

• Valtioneuvosto tulee päättämään 2022 valtakunnallisista strategisista 

tavoitteista – SM ohjaa, valvoo, seuraa…



Päätökset HVA:lla pelastustoimessa

• Aluevaltuusto päättää (suvereniteetti)

– SM:llä on suosituksia mutta…

• Pelastustoimen monijäseninen toimielin tulossa

– Jaosto vai lautakunta?

• Omavalvontaohjelma tulossa myös pelastustoimintaan

– Laadun seuranta ja valvonta uutena toimintona

– SM voi palauttaa mm. paikallisia investointisuunnitelmia kansalliseen tarpeeseen vedoten 

(öljyntorjunta esimerkkinä)

• Varautuminen hyvinvointialueella?

– Olemme kiinnostuneita hoitamaan tätä kokonaisuutta koko alueella – osaamista ja 

kokemustakin löytyy

• Oma turvallisuusyksikkö?

– Turvallisuus ja varautuminen –jaosto valmistelee kokonaisuutta tulevalle HVA:lle



Satakunnan pelastuslaitoksen toimintaympäristö 

• Suomen suurin teollisten kaasujen käsittelykokonaisuus

• Yht. 17 (+3) TUKES turvallisuusselvitys- tai lupakohdetta

• Kaksi ydinreaktoria (OL1 ja OL2)

– Suomen suurin rakennuskohde – ydinvoimalaitos (OL3)

• Yksi syvimmistä ja suurimmista tunnelityömaista

• Kymmenkunta merkittävää sähkö-/lämpövoimalaitosta

• Puolenkymmentä paperikonetta

• Muutama sellutehdas

• Muutama suuri sahalaitos ja kymmenkunta keskisuurta

• Kolme kansainvälisen kaupan satamaa

• Kaksi suurtelakkaa

• Kaksi tehdasta, joissa valmistetaan metallia

• Kaksi kehittyvää varuskuntaa, joitakin materiaalivarastoja

• Kolme maakunnallista hoitolaitosta, kymmeniä seutukunnallisia

• Kansainvälinen matkustajalentokenttä

• Öljynjalostamo

• Meri, rannikkovedet, saaristo

• Tulvaherkkä jokimaasto, Länsi-Suomen suurin järvi

• Erityisen suuria maatalouden yksiköitä

• Leikkuupuimuri-, metsä- ja teollisuuskonetehdas, puusepäntehtaita, valimoita, suurkonepajoja, 
maalaamoja, varastoja, …

• Länsirannikon valtateitä ja liikennettä, terminaaleja, konttikenttiä, rautateitä ja ratapihoja, …

• Vankila, vaatetehdas, sokeritehdas, teuraseläinten käsittelylaitos, …

- 17 kuntaa

- Noin 222.000 asukasta

- ”Suomen länsi ja elinkeinoelämän 

syömähammas”



KIITOS – KYSYMYKSIÄ?

Pelastuslaitoksen ydintarkoitus:

Vastaa pelastustoiminnasta sekä 

osaltaan onnettomuuksien ehkäisystä 

ja väestönsuojelusta 

Satakunnan alueella.


