
Pelastustoimi 
hyvinvointialueella



Pelastustoimi tuottaa turvallisuutta



• onnettomuuksien ehkäisy,
• pelastustoiminta,
• väestönsuojelu
• ja näihin tehtäviin varautuminen.

Pelastustoimen tehtäviä 
hyvinvointialueilla ovat



Pelastustoimi lukuina



Onnettomuuksien ehkäisy lukuina



• Ensihoitoa on äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan 
kiireellisen hoidon antaminen ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen 
sairaalaan. 

• Ensihoito on osa terveydenhuoltoa, ja pelastuslaitokset ovat 
yksi palveluntuottaja.

• Ensihoidon palvelutuotannon järjestelyissä on alueellisia 
vaihteluita.

• Pelastuslaitokset hoitavat vuosittain noin 500 000 
ensihoitotehtävää.

Pelastustoimi ensihoitopalvelujen 
tuottajana



• Sopimuspalokunnat ovat harvaan asutuilla alueilla keskeinen 
turvallisuustoimija, ja ne osallistuvat koko maassa pelastustoimen 
hälytyksiin.

• Hyvinvointialue voi käyttää sopimuspalokuntia apunaan 
pelastustoiminnassa.

• Sopimuspalokuntien hälytysosastoihin kuuluu n. 15 000 
henkilöä, jotka osallistuvat n. 73 000 tehtävään vuodessa.

• Lisäksi palokunnat tekevät onnettomuuksien ehkäisytyötä 
mm. turvallisuuskoulutuksia ja -viestintää.

Sopimuspalokunnat täydentävät 
pelastustoimen palvelutuotantoa



Pelastustoimi on paljon muutakin 
kuin sinivilkkutoimintaa



Pelastustoimen arvot ovat
inhimillisesti, ammatillisesti ja 

luotettavasti – yhteistyössä



Pelastustoimen päätöksenteko 
hyvinvointialueilla



Pelastustoimi on soten kanssa 
rinnakkainen toimiala



Päätöksenteko pelastustoimesta 
hyvinvointialueilla: toimielin
• Aluevaltuustot päättävät itsenäisesti, mikä toimielin päättää 

pelastustoimea koskevista asioista hyvinvointialueella.
• Sisäministeriö suosittaa, että hyvinvointialueen pelastuslaitoksen 

johtamistehtävä määrätään monijäseniselle 
toimielimelle, kuten aluehallituksen alaiselle 
pelastusjaostolle tai pelastuslautakunnalle.

• Toimielin toimii pelastuslain mukaisena 
pelastusviranomaisena.



Pelastustoimea käsittelevän 
toimielimen tehtäviä 1/2
• Esitys pelastustoimen palvelutasopäätöksestä hyvinvointialueen

aluehallitukselle ja aluevaltuustolle
• Esitys pelastuslaitoksen palvelutuotantoa koskevasta toiminta-, 

talous- ja investointisuunnitelmasta hyvinvointialueen
aluehallitukselle ja aluevaltuustolle

• Pelastustoimen palveluiden tuottamisen ohjaus ja valvonta
• Pelastustoimen palvelujen lainmukaisuuden 

varmistaminen omavalvontaohjelman mukaisesti
• Pelastustoimen palvelutasopäätöksen 

kehittämissuunnitelman toimeenpano ja seuranta



Pelastustoimea käsittelevän 
toimielimen tehtäviä 2/2
• Pelastuslaitoksen viranhaltijoiden sekä pelastusviranomaisen 

tekemiä päätöksiä koskevat oikaisuvaatimukset
• Pelastusviranomaisen käytössä olevat pakkokeinoasiat tarvittaessa, 

kuten uhkasakon asettaminen ja maksuun määrääminen, kun asian 
päätöksentekoon tarvitaan laajempaa harkintaa

• Pelastustoimen säädösten edellyttämien 
suunnitelmien vahvistaminen

• Muut pelastustoimen viranomaistehtävät



Pelastustoimen rahoitus 
hyvinvointialueilla
• Riittävällä rahoituksella varmistetaan hyvinvointialueen ihmisten 

turvallisuus.
• Pelastustoimen rahoitus määritellään asukasmäärän, asukastiheyden 

sekä riskikertoimen perusteella.
• Aluevaltuusto päättää alueen palvelutasopäätöksessä, 

millainen pelastustoimen palvelutaso, eli talous ja 
henkilöstöresurssit, alueella on.

• Palvelutason tulee vastata kansallisia, alueellisia ja 
paikallisia tarpeita sekä onnettomuusuhkia.



Pelastustoimen arvioitu resurssivaje 
vuoteen 2030 mennessä
• Rahoitusvaje on arviolta 60-80 miljoonaa euroa. 
• Arvion perusteita: palvelutason puutteet, varallaolon 

muutostarpeet sekä Öljysuojarahaston korvausjärjestelmän muutos.
• Nykyisistä n. 4 000 päätoimisesta pelastajasta eläköityy n. 1 400.
• Lisäksi tarvitaan n. 1 000 uutta pelastajaa. 
• Pelastajatarve johtuu työaikalain ja pelastustoimen 

varallaolojärjestelmän muutoksesta sekä 
palvelutason puutteiden korjaamisesta.

• Myös sopimuspalokunnat tarvitsevat jäseniä 
hälytysosastoihin.



Ensihoitopalvelut hyvinvointialueilla
• Hyvinvointialueet ja HUS-yhtymä järjestävät alueensa 

ensihoitopalvelun. 
• Ne voivat hoitaa toiminnan itse tai yhteistyössä pelastustoimen tai 

toisen hyvinvointialueen kanssa.
• Ensihoitopalvelut voidaan myös ostaa muulta 

palveluntuottajalta.
• Pelastustoimen ja terveydenhuollon välinen 

synergiaetu on hyvä varmistaa hyvinvointialueilla.



Pelastustoimi uudistuu 
kokonaisvaltaisesti



Pelastustoimen valtakunnallinen 
ohjaus ja strategiset tavoitteet 1/2
• Valtion ohjaus pelastustoimessa vahvistuu 

hyvinvointialueuudistuksen myötä.
• Ohjaus mahdollistaa yhdenmukaisempien ja yhdenvertaisempien 

palveluiden tuottamisen koko maassa.
• Ohjauksesta vastaa sisäministeriö.
• Valtioneuvosto päättää syksyllä 2022 ensimmäistä kertaa 

pelastustoimen valtakunnallisista strategisista tavoitteista. 
• Tavoitteet uudistetaan joka neljäs vuosi.
• Hyvinvointialueiden ja sisäministeriön välillä käydään 

vuosittain ohjausneuvottelut pelastustoimesta.



Pelastustoimen valtakunnallinen 
ohjaus ja strategiset tavoitteet 2/2
• Sisäministeriön yhteyteen perustetaan pelastustoimen

neuvottelukunta.
• Neuvottelukuntaan osallistuvat hyvinvointialueet ja 

hyvinvointialueiden ohjauksesta vastaavat ministeriöt.
• Hyvinvointialueet ja aluehallintovirastot (AVI) valmistelevat 

vuosittain selvityksiä ja asiantuntija-arvioita 
pelastustoimen palvelutason toteutumisesta 
ja kehityksestä.



Pelastustoimi uudistuu myös 
sisällöllisesti
• Käynnissä on myös pelastustoimen toiminnallinen ja sisällöllinen 

uudistus.
• Pelastustoimen valtakunnalliset strategiset tavoitteet toimivat 

palvelujärjestelmän kehittämisen perustana.
• Keskeisiä kehittämiskohteita ovat mm. palveluiden yhtenäiset 

suunnitteluperusteet, tietoon perustuva toiminnan 
seuranta ja arviointi, alueellisen ja valtakunnallisen
johtamisjärjestelmän kehittäminen, tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden edistäminen sekä henkilöstön 
osaamisen yhtenäistäminen.



Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan 
koulutusta uudistetaan
• Tällä hetkellä selvitetään tulevaisuuden toimintaympäristön ja 

työnkuvan vaatimuksia koulutukselle.
• Esitykset tutkintouudistuksista, koulutuksen organisoinnista ja 

rahoituksesta tehdään vuoden 2022 aikana.
• Tämän jälkeen tehdään päätökset koulutusjärjestelmän 

uudistuksesta ja valmistellaan uudistuksen toteutus.
• Uudistunut koulutusjärjestelmä käynnistyy vuonna

2025.



Pelastustoimen arvot ovat
inhimillisesti, ammatillisesti ja 

luotettavasti – yhteistyössä
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