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Termi Selitys Lähde 

Alueen pelastuslaitos 

Pelastustoimen tehtävien 
hoitamista varten alueen 
pelastustoimella tulee olla 
pelastuslaitos. 

Pelastuslaki 379/11 

Alueen pelastustoimi 

Alueen pelastustoimella 
tarkoitetaan pelastustoiminnan 
järjestämisestä vastuussa olevaa 
tahoa. Alueen pelastustoimi 
vastaa muun muassa 
pelastustoimen palvelutasosta 
sekä pelastuslaitoksen toiminnan 
asianmukaisesta järjestämisestä. 
Pelastustoimen järjestämisvastuu 
siirretään vuoden 2023 alussa 
kunnilta ja kuntayhtymiltä 
hyvinvointialueille. 

Pelastuslaki 379/11, laki 
pelastustoimen järjestämisestä 
613/2021 sekä Sisäministeriön 
internet sivut 

Häiriötilanne 

Ennakoitu tai yllättävä 
tapahtuma, joka aiheuttaa 
suunnittelemattomia, haitallisia 
poikkeamia organisaation kyvylle 
tuottaa sen tavoitteiden mukaisia 
palveluita ja tuotteita. 

ISO 22300 -standardi 

Pelastusjohtaja 
Pelastuslaitoksen ylin viranhaltija, 
Helsingin pelastuslaitoksella 
nimekkeenä pelastuskomentaja 

 

Pelastuslaitoksen lakisääteiset 
tehtävät 

Pelastuslaitoksen lakisääteisiä 
tehtäviä ovat muun muassa: 1. 
Ohjaus, neuvonta ja valistus 
pelastustoimintaan liittyvien 
onnettomuuksien 
ennaltaehkäisemiseen, 
onnettomuuksien torjunnan 
varautumiseen sekä toimintaan 
onnettomuuksien ja 
vaaratilanteiden sattuessa 2. 
pelastustoimen valvontatehtävät 
(mm.palotarkastus) 3. Väestön 
varoittaminen vaara- ja 
onnettomuustilanteessa 4. 
Pelastustoimintaan kuuluvat 
tehtävät 5. Väestönsuojelun 
yhteensovittaminen muiden 
viranomaisten kanssa 6. Kuntien 
valmiussuunnittelun tukeminen, 
jos siitä on sovittu. 

Pelastuslaki 379/11 

Pelastustoimen kansallinen 
ohjaus 

Sisäministeriö johtaa, ohjaa ja 
valvoo yleisesti pelastustointa ja 
sen palvelujen saatavuutta ja 
tasoa. Aluehallintovirasto tukee 
sisäministeriötä. 

Pelastuslaki 379/11 ja laki 
pelastustoimen järjestämisestä 
613/2021 

Pelastustoimen 
palvelutasopäätös 

Palvelutasopäätöksessä 
kuvataan alueella esiintyvät uhat, 
arvioidaan niistä aiheutuvat riskit 
sekä määritellään pelastustoimen 
käytettävät voimavarat ja 
palvelut. 

Pelastuslaki 379/11 ja laki 
pelastustoimen järjestämisestä 
613/2021 
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Pelastustoimen valvontatehtävät 

Pelastuslaitoksen on valvottava 
pelastuslain 379/2011 2 ja 3 
luvun säännösten noudattamista. 
Valvontaa tehdään 
palotarkastusten ja muiden 
valvontatehtävien avulla. Muissa 
laissa voidaan myös määrätä 
pelastuslaitoksen 
valvontavastuusta. 

Pelastuslaki 379/2011 

Pelastustoiminnan johtaja 

Onnettomuustilanteissa koko 
pelastustoimintaa johtava 
pelastusviranomainen. Jos 
pelastustoimintaa osallistuu muita 
viranomaisia, niin yleisjohtajana 
toimii pelastustoiminnan johtaja. 

Pelastuslaki 379/2011 

Pelastustoiminta 

Pelastustoimintaan kuuluvat 
muun muassa seuraavat osa-
alueet:  
1. väestön varoittaminen,  
2. onnettomuuden uhrien ja 
vaarassa olevien ihmisten, 
ympäristön ja omaisuuden 
suojaaminen ja pelastaminen,  
3. tulipalojen sammuttaminen,  
4. vahinkojen rajoittaminen. 

Pelastuslaki 379/11 

Pelastusviranomainen 

Pelastusjohtajan määräämät 
pelastuslaitoksen viranhaltijat. 
Kaikki pelastuslaitoksen 
työntekijät eivät ole 
pelastusviranomaisia. 

Pelastuslaki 379/11 

Pelastusyksikkö 

Pelastusyksikkö/ paloauto, joka 
on varustettu suoriutumaan 
tavallisimmista sammutus- ja 
pelastustehtävistä. Eri yksiköiden 
henkilöstönä toimii joko 
pelastuslaitoksen päätoimisesta 
henkilöstöstä paloesimiehet ja 
palomiehet tai 
sopimuspalokunnasta 
muodostettava operatiivinen 
henkilöstö. 

Palo- ja pelastussanasto 2006 
(TS 33.) 

Poikkeusolot 

Poikkeusoloilla tarkoitetaan 
yhteiskunnan tilaa, joka 
asetetaan Valtioneuvoston 
asetuksella, kun Valmiuslaissa 
(1552/2011) määritellyistä 
ehdoista jokin täyttyy. 
Mahdollistaa viranomaisten 
tavanomaisesta poikkeava 
toimivaltuuksien käyttö. 

Valmiuslaki 1552/2011 ja 
Kokonaisturvallisuuden sanasto 
2017 (TSK 50.) 

Resilienssi / mukautumiskyky 

Resilienssi tarkoittaa yksilön ja 
yhteisön kykyä ylläpitää 
toimintakykyä muuttuvissa ja 
haastavissa olosuhteissa sekä 
valmiutta kohdata häiriöitä ja 
kriisejä ja palautua niistä.  

Kokonaisturvallisuuden sanasto 
2017 (TSK 50.) 
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Sopimuspalokunta 

Sopimuspalokunnalla 
tarkoitetaan pelastustoimen 
järjestelmään kuuluvaa 
vapaaehtoista palokuntaa, 
laitospalokuntaa, 
teollisuuspalokuntaa tai 
sotilaspalokuntaa, jotka ovat 
tehneet pelastuslaitoksen kanssa 
sopimuksen pelastustoimintaan 
kuuluvien tehtävien hoitamisesta. 

Pelastustoimi.fi 

Valmiussuunnittelu 
Normaalioloissa tapahtuva 
varautumisen suunnittelu 

Kokonaisturvallisuuden sanasto 
2017 (TSK 50.) 

Varautuminen 

Varautuminen on toimintaa, jolla 
varmistetaan tehtävien 
mahdollisimman häiriötön 
hoitaminen ja mahdollisesti 
tarvittavat tavanomaisesta 
poikkeavat toimenpiteet 
häiriötilanteissa ja 
poikkeusoloissa. Sisältää muun 
muassa valmiussuunnittelun ja 
jatkuvuudenhallinta 

Kokonaisturvallisuuden sanasto 
2017 (TSK 50.) 

 


