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Uudistuksen tavoitteet pelastustoimen 
näkökulmasta
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Uudistuksen tavoitteet - pelastustoimi
• Ihmisten ja yhteisöjen sekä koko yhteiskunnan turvallisuus paranee. 

• Vahvistetaan pelastustoimen järjestelmän kykyä toimia tehokkaasti valtakunnallisesti, alueellisesti ja 

paikallisesti. 

• Kehitetään pelastustoimen palvelujen yhdenvertaisuutta ja laatua sekä tehostetaan toiminnan 

kustannusvaikuttavuutta.

• Parannetaan pelastustoimen palvelujen yhdenmukaisuutta vahvistamalla valtakunnallista johtamista 

ja ohjausta. 

• Mahdollistetaan valtakunnallisesti yhtenäisen järjestelmän toiminta häiriötilanteissa, 

suuronnettomuuksissa ja poikkeusoloissa. 

• Varmistetaan pelastustoimen palvelut harva-alueilla ja voimakkaasti kasvavissa keskuksissa. 

• Varmistetaan, että hyvinvointialueiden pelastuslaitoksilla on mahdollisuus tuottaa ensihoitopalveluja 

koko maassa. 

• Pelastustoimen johtaminen, ohjaus ja valvonta perustuvat systemaattiseen tutkimus-, kehittämis- ja 

arviointitoimintaan.

7



Pelastustoimen suurimmat muutokset
• Pelastustoimen osalta järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille ja siirrytään 

valtion talousarviorahoituksen piiriin. 

• Pelastustoimi siirtyi vuonna 2004 alueelliseen pelastustoimeen, joten siirtyminen 

hyvinvointialueisiin ei ole toiminnan organisoinnin kannalta niin suuri kuin sotessa.

• Uudellamaalla ja Pohjanmaalla toteutetaan aluemuutoksia.

• Pelastustoimen palveluita parannetaan tehostamalla kansallista strategista ohjausta. 

• Palvelujärjestelmän yhtenäisyyttä parannetaan yhdenmukaistamalla palveluita. 

• Pelastustoimessa  tehdään vahvaa kansallista yhteistyötä, sekä sisäministeriön että 

pelastuslaitosten koordinoimana (esim. pelastuslaitosten kumppanuusverkosto), 

mitä on tarkoitus edelleen vahvistaa. 

• Pelastustoimi on jatkossakin erillinen, sosiaali- ja terveystoimen kanssa 

rinnakkainen toimiala.
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Uudistus pelastustoimessa lainsäädännön näkökulmasta

• Uudistuksessa hyvinvointialueille siirretään pelastustoimen tehtävät, henkilöstö, 
omaisuus ja sopimukset;

̶ Siirto koskee pelastustoimen tehtäviä – ei pelastuslaitoksen tehtäviä
̶ Siirto ei koske sellaisia pelastuslaitoksen tehtäviä, jotka eivät kuulu pelastustoimeen.

• Organisaatio (virasto, liikelaitos) ei siirry kunnista hyvinvointialueelle.
• Hyvinvointialue päättää itse omasta organisaatiostaan (toimielin, kuten lautakunta, 

virastorakenne, mahdollinen liikelaitos): 
̶ SM valmistelee kuitenkin sekä hallintorakenteesta ja tuotantorakenteesta suositusta/mallia 

hyvinvointialueille - uudistuksen valtakunnallisten tavoitteiden näkökulmasta. 

• Alueen pelastustoimet ja pelastuslaitokset - mukaan lukien Keski-Uudenmaan 
pelastuslaitos – lakkaavat / lakkautetaan (voimaanpanolaki 18 §).

• Vaikutukset nykyisen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen resurssien sijoitukseen ja 
toimintaan riippuvat väliaikaisen toimielimien ja hyvinvointialueiden sopimuksesta.
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Uudistus pelastustoimessa lainsäädännön näkökulmasta

• Hyvinvointialueiden hallinnollinen yhteistyö on mahdollista hyvinvointialuelain 52 
§:n mukaisesti (yhteinen toimielin, yhteinen virka, sopimus viranomaistehtävän 
hoitamisesta ja tukitoiminnoissa hyvinvointialueyhtymä).

• Hyvinvointialueiden operatiivinen yhteistyö on jatkossakin mahdollista pelastuslain 
44 - 46 §:n mukaisesti (yhteistoiminta pelastustoimessa, avunanto 
pelastustoiminnassa, osallistuminen pelastustoimintaan).

• Uudistus ei vaikuttaisi pelastustoimen lakisääteisiin varautumisvelvoitteisiin, lisätään 
lainsäädännössä myös hyvinvointialueelle.

• Uudistus ei muuttaisi muiden viranomaisten vastuita eikä viranomaisten keskinäisiä 
johtosuhteita pelastustoiminnassa.

• Pelastustoimen osallistuminen ensihoitotehtäviin on mahdollista jatkossakin sen 
mukaan kuin hyvinvointialue järjestäjänä päättää (voimassa olevan lain mukaan 
asiasta sovitaan), Uudellamaalla ensihoidon järjestämisestä vastaa HUS-
hyvinvointialueyhtymä.
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Pelastustoimen organisoituminen 
hyvinvointialueeseen
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Integroitu
SOTE –hyvinvointi-
alue

Pelastus-
toimi

Pelastustoimen itsenäisyyden 
turvaaminen

9.11.2020

SOTE Pelastus-
toimi

Hyvinvointialuelavetti

Hyvinvointialueen tulee olla toimialariippumaton ja neutraali "lavetti", jonka 
päälle toimialat organisoidaan – tätä edellyttää myös hyvinvointialueen 
monitoimialaisuuden tavoite

Hallitusneuvos Ilpo Helismaa 12

Toimiala X



Hyvinvointialueen organisaatio

Aluevaltuusto

Aluehallitus

Viranhaltijaorganisaatio

"pelastuslaitos"

Pelastustoimi

Toimielin – lautakunta 

tms.

SOTE

Toimielin – lautakunta 

tms.

Viranhaltijaorganisaatio

Hyvinvointialueen itsehallinto
Laki hyvinvointialueesta 35.2 ja 70 §: 

Aluevaltuusto voi asettaa lautakuntia, johtokuntia, 
jaostoja

Hyvinvointialue voi perustaa liikelaitoksen 
liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa 
tehtävää varten

Hyvinvointialueen pakolliset 
toimielimet
Laki hyvinvointialueesta 35.1 §: 

Hyvinvointialueella on oltava aluevaltuuston lisäksi 
aluehallitus ja tarkastuslautakunta.

Tarkastuslautakunta

9.11.2020Hallitusneuvos Ilpo Helismaa 13



Pelastustoimen organisoituminen 
hyvinvointialueeseen

• Sisäministeriön pelastusosaston toimesta valmistellaan pelastuslaitosten käyttöön 
yhteinen hallintomalli, jolla varmistetaan että;

1. pelastustoimen erillisen ja soten kanssa rinnakkaisen toimialan tavoite toteutuu 
pelastustoimen organisoitumisen ja palvelujen tuottamisen näkökulmasta sekä

2. hyvinvointialueen pelastustoimen järjestämisen ohjausmekanismi on kansallisten tavoitteiden 
ja ohjauksen näkökulmasta toimiva ja hallintorakenne mahdollisimman yhdenmukainen.

• Pelastuslaitoksen hallintorakenne, toimielin ja päätöksentekojärjestelmä perustetaan 
hyvinvointialue-konserniin.

• Hyvinvointialue päättää itse hallintomallista tarkemmin ja huomioi sen 
hallintosäännössään.
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Pelastustoimen hallintomalli hyvinvointialue-konsernissa (luonnos 16.11.2020)



Pelastustoimen toimintaympäristö
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Pelastustoimen toimintaympäristö

• Pelastustoimen toimintaympäristö jakautuu karkeasti kahteen osaan:

̶ Päivittäiset palvelutarpeet, pelastustoiminta, ensihoito ja 
turvallisuuspalvelut. 

̶ Poikkeuksellisten onnettomuuksien, häiriötilanteiden ja poikkeusolojen 
aiheuttamat ennakoimattomat palvelutarpeet. 

• Pelastustoimen jatkuva valmius ja hyvä suorituskyky varmistaa 

varautumisen vakaviin laaja-alaisiin häiriötilanteisiin, poikkeusoloihin ja 

myös väestönsuojelujärjestelyitä edellyttäviin tilanteisiin kaikissa oloissa ml.

̶ pelastustoiminta
̶ ensihoitopalvelujen tuottaminen sopimusperusteisesti.



Pelastustoimen palvelutaso
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Pelastustoimen palvelutaso
Pelastustoimen palvelut on suunniteltava ja 
toteutettava siten, että 

➢ ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja 
tarkoituksenmukaisella tavalla ja että 

➢ onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat 
toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja 
tehokkaasti

➢ otetaan huomioon myös toiminta poikkeusoloissa ja 
niihin varautuminen

Tällä tarkoitetaan esimerkiksi 

➢ pelastustoimen organisaatiorakennetta ja 

➢ sen perusteella tarvittavaa henkilöstörakennetta ja 
henkilömäärää sekä 

➢ henkilöstön osaamista

Paikalliset tarpeet ja uhat

Alueelliset tarpeet ja uhat

Kansalliset tarpeet ja uhat

VN vahvistamat valtakunnalliset 
tavoitteet

9.11.2020Hallitusneuvos Ilpo Helismaa 19



Pelastustoimen palvelutasopäätökset

• Pelastustoimen järjestämisestä annetun lain mukaiset ensimmäiset 

palvelutasopäätökset tulee tehdä viimeistään 1.12.2023 mennessä;
̶ ennen ensimmäisen palvelutasopäätöksen tekemistä noudatetaan soveltuvin osin pelastuslain 

nojalla tehtyjä kyseistä aluetta koskeneita alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksiä
̶ yhdistyvien tai jakaantuvien pelastuslaitosten palvelutasopäätökset yhdistettävä / päivitettävä 

12/22 mennessä
̶ pelastustoimen hyvinvointialueeseen siirtyneiden sopimuspalokuntasopimusten (ns. VPK-

sopimusten) neuvottelu/päivitykset 12/23 mennessä osana palvelutasopäätöksen valmistelua →
sopimukset siirtyvät osana sopimusten siirtoa.

̶ pelastuslaitoksen tuottamien ensihoitopalveluiden valmistelu osana pelastuslaitosten 
palvelutuotantoa ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisesti.
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Pelastuslaitos ensihoitopalveluiden tuottajana
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Pelastuslaitos ensihoitopalveluiden tuottajana
1. Tavoite:

̶ Uudistuksessa turvataan pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen tiivis keskinäinen yhteys 
synergiaedun tuottamiseksi ensihoidossa. 

̶ Pelastuslaitokset voivat edelleen tuottaa ensihoitopalveluita terveydenhuollolle.

2. Pelastustoimi ensihoitopalvelujen tuottajana:
̶ Pelastustoimen ja ensihoidon tiivis synergia ja moniammatillinen osaaminen sekä integraatio 

sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa voidaan maksimaalisesti hyödyntää asiakkaiden parhaaksi, kun 
samoilla resursseilla voidaan tuottaa kustannustehokkaammat ja laajemmat pelastustoimen ja 
ensihoidon palvelut, kuin jos ne tuotettaisiin erikseen.

̶ Pelastustoimen synergia ensihoidolle on merkittävä sekä taloudellisesti että toiminnallisesti.
̶ Pelastuslaitosten henkilöstö, kalusto ja osaaminen muodostavat erittäin merkittävän kansallisen 

toimialojen yhteisen toimintavalmiuden ja suorituskyvyn.
̶ Pelastustoimen ja ensihoidon tiivistä synergiaa että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden 

integraatiota voidaan edistää rinnakkain pelastuslaitosten toimiessa ensihoidon palvelutuottajina.
̶ Pelastuslaitokset hoitavat vuosittain n. 500 000 ensihoitotehtävää, joista 75% kiireellisiä tehtäviä. 
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Pelastuslaitos ensihoitopalveluiden tuottajana

• STM / SM yhteinen kannanotto alueille valmistelussa ensihoitopalvelujen tuottamisesta:

̶ STM:n ja SM:n yhteisenä viestinä nykyisille ensihoidosta järjestämisvastuussa oleville 
sairaanhoitopiireille ja päättäjille on, että ennen hyvinvointialueiden perustamista ei 
tulisi tehdä sote-uudistuksen tavoitteiden kanssa ristiriitaisia tai tulevien 
hyvinvointialueiden harkintavaltaa rajoittavia ratkaisuja ensihoidon osalta ennen sote-
uudistuksen voimaantuloa.

̶ Syksyn 2020 aikana tehdään ministeriöiden yhteinen selvitys nykyisin toteutuvasta 
ensihoidon ja ensivastetoiminnan järjestämisestä, palvelutuotannosta, henkilöstöstä, 
koulutuksesta, tehtävien sisällöstä ja volyymeistä ajantasaisen tilannekuvan saamiseksi 
toimialojen toisilleen ja sitä kautta yhteiskunnalle tuottamista synergiaeduista.
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Kuntien ja pelastustoimen yhteistyöesimerkkejä
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Kuntien ja pelastustoimen yhteistyöesimerkkejä 
(laki hyvinvointialueesta)

• Hyvinvointialueen ja sen alueen kuntien on neuvoteltava vähintään 

valtuustokausittain tehtäviensä hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, 

tavoitteista ja työnjaosta.

• Hyvinvointialueen maantieteellistä aluetta koskevia aiheita tulisivat 

olemaan mm. asukkaiden tarpeiden mukaiset palvelut esim.
̶ kuntien kuuleminen pelastustoimen palvelutasopäätöksestä.

• Hyvinvointialueet ja niiden alueiden kunnat sopivat keskenään 

yhteistyöstä niille säädettyjen tehtävien hoitamisessa esim.
̶ kuntien valmiussuunnittelun tukemisesta pelastuslaitosten toimesta voidaan 

sopia.
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Pelastustoimen rahoitus
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Pelastustoimen palveluntarvemäärittely ja 
rahoitusmalli on erilainen kuin SOTE:ssa

27

• Riskikertoimien tekijät ja niiden painokertoimet määritellään uudestaan
• Pelastustoimen palveluntarveperusteena käytettävää riskiarviointimallia kehitetään pitkällä aikavälillä 

yhdessä alueen pelastustoimien kanssa vastaamaan paremmin myös kustannustarvetta vastaavaksi



Pelastustoimen rahoitus 

• Lausuntopalautteissa nousi esille keskeisenä huolena pelastustoimen rahoituksen riittävyys 
sekä rahoituksen määräytymisperusteet. 

• Sote-ministeriryhmä totesi, että sisäministeriön arvion mukaan kunnilta siirtyvä 
pelastustoimen rahoituspohja ei kata vuoden 2020 tasossa lakisääteisen palvelutason 
edellyttämää rahoitusta. 

• Sisäministeriö on arvioinut alueen pelastustoimilta kerätyn tiedon perusteella 
yhteenlasketuksi vajeeksi 79 miljoonaa euroa.

• Vastuu pelastustoimen alueen palvelutasosta ja sen edellyttämästä rahoituksesta on 
vuosien 2021 ja 2022 osalta kunnilla;

̶ V. 2021-2022 pelastustoimen kustannukset toimivat valtion rahoituksen laskennan 
pohjana järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueille v. 2023 alusta alkaen.

• Sisäministeriö ja valtiovarainministeriö arvioivat vielä kunnilta hyvinvointialueille siirtyvän 
rahoituksen tasoa suhteessa siihen, mikä on riittävä rahoitus pelastustoimen lakisääteisen 
palvelutason ylläpitämiseksi.
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Pelastustoimen alueellinen valmistelu
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Alueellisen valmistelun tukeminen syksyllä 2020 

1. Luodaan verkostot, joilla varmistetaan kiinteä yhteistyö valmistelussa 
pelastuslaitosten kanssa mm.
̶ pelastustoimen alueellisen valmistelun vastuuhenkilöverkosto (SM)
̶ olemassa olevin verkostojen hyödyntäminen.

2. Valmistellaan yhtenäinen hallintomalli pelastuslaitosten käyttöön -
organisoituminen hyvinvointialueeseen.

3. Osallistutaan strategisiin harjoitusneuvotteluihin hyvinvointialueittain / 
YTA-alueittain, sisältäen pelastustoimen oman neuvotteluosuuden.

4. Laaditaan alueelliseen valmisteluun tiekartat;
̶ Yhteinen (STM, VM, SM) → alueellisen valmistelun sihteeristön toimesta
̶ Pelastustoimen toimialakohtaiseen valmisteluun.
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Vaihe 2 Vaihe 4 Vaihe 5

Esivalmistelu, HE 

eduskuntaan 

12/2020

Väliaikaiset 

valmisteluelimet Valtuustot 1.3.2022 -> Järjestämisvastuu siirtyy 

1.1.2023
Vapaaehtoinen valmistelu, 

2020

Vaihe 1

Tiekartta hyvinvointialueiden perustamiseen ja järjestämisvastuun 
siirtymiseen

Vaihe 3

Lainsäädäntö voimaan

Palvelut (esim. palvelurakenne, -verkko ja -tuotanto, sähköiset palvelut, asiakasviestintä, yhteistyö) 

Johtaminen (esim. osaaminen, kyvykkyydet, johtamisen välineet, tuotannon ohjaus, tietopohja, viestintä, verkostot) 

Hallinto (esim. rakenteet, demokratia ja osallisuus, henkilöstön siirrot, tietohallinto)

Talous (esim. rahoitus, konsernitalous, omaisuus, sopimukset)



-Vatet→ pelastustoimen vastuuvalmistelijoiden nimeämiset 
-Pelastuslaitoksen toimielimien ja päätöksentekojärjestelmän perustamisen valmistelut (hallintomalli)

-Pelastustoimen palvelutasopäätöksen ja palvelutuotannon valmistelu

-Ensihoitopalvelujen tuotannon valmistelu

Tiekartta pelastustoimen järjestämisvastuun siirtymiseen (luonnos)

-Pelastuslaitoksen hallintorakenteen ja palvelutuotannon perustaminen (huomiointi 
hallintosäännössä)

-Pelastustoimen sisällön kehittäminen SM-pelastuslaitokset (verkostot), kansallinen johtaminen ja sen kehittäminen, suorituskykyhanke, ICT, valtakunnallisen yhteistyörakenteen 
sekä alueellisten tehtävien valmistelu, pelastustoimen säädösten valmistelu ja täytäntöönpano

-Pelastuslaitokset mukaan hyvinvointialueiden esivalmisteluun / alustavat valmistelut mm. organisoitumisen osalta (hallintomalli)
-Yhdistyvien / jakaantuvien pelastuslaitosten (Pohjois-Pohjanmaa ja Länsi-uusimaa/Vantaa-Kerava) sekä liitoskunta-pelastustoimen
alueiden alustavat valmistelut ja tuki

-Talousarviovalmistelut (ml. investoinnit)

-Sopimussiirrot (ml. vuokra-, sopimuspalokuntasopimukset. jne.)

-Talous-, hallinto- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden ja tietojärjestelmien 
jatkuvuus

-Henkilöstön siirtoa koskevat yhteistoimintamenettelyt / henkilöstösuunnitelma

-Omavalvonta, yhdyspinnat jne.

-Pelastuslaitoksen toiminnan 
käynnistyminen pelastustoimen (ja 
ensihoidon) palvelutasopäätösten 
mukaisesti

Esivalmistelu, HE 
eduskuntaan

Valtuustot Järjestämisvastuu siirtyy

12/2020 – 1/72021 7/2021 3/2022 - 1/2023 1.1.2023Syksy 2020

Vapaaehtoinen valmistelu Väliaikaiset 
valmisteluelimet

Lainsäädäntö voimaan



Lopuksi
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Kuntien kannalta keskeisten uudistuksen tavoitteiden 
toteutumisen seuranta ja niihin vaikuttaminen

1. Pelastustoimi on jatkossakin erillinen, sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen 
toimiala mm.
̶ soten kanssa rinnakkainen hallintomalli ja pelastuslaitoksen oma toimielin.

2. Varmistetaan, että hyvinvointialueiden pelastuslaitoksilla on mahdollisuus tuottaa 
ensihoitopalveluja koko maassa mm. 
̶ jos pelastuslaitos on tälläkin hetkellä ensihoitopalveluiden tuottaja, se mahdollisuus tulee 

säilyttää myös hyvinvointialueella.

3. Varmistetaan pelastustoimen palvelut harva-alueilla ja voimakkaasti kasvavissa 
keskuksissa mm.
̶ riskien ja toimintaympäristön edellyttämä toimintavalmius ja suorituskyky
̶ kattavasta paloasemaverkostosta huolehditaan hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti.

4. Riittävästä rahoituksesta huolehtiminen ennen v. 2023.
5. Yhteistyöstä sopiminen hyvinvointialueiden pelastuslaitosten kanssa mm.

̶ kuntien valmiussuunnittelun tukeminen
̶ palvelutasovalmistelu → kuuleminen ennen päätöksentekoa.
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Sote-uudistus pelastustoimessa –

pelastuslaitosten näkökulma

Sote-tulevaisuuspäivä, Kuntaliitto webinaari

20.11.2020

Pekka Tähtinen

pelastusjohtaja, Satakunnan pelastuslaitos

puheenjohtaja, Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto



Uudistus pelastuslaitosten kannalta1/2

Yhtäältä ei ole suuri

• Pelastuslaitokset ovat toimineet maakunnallisella mallilla lähes 

kaksikymmentä vuotta

• Ei ole ”palveluketjuja”, joita 

– tulee yhdentää, 

– karsia päällekkäisyyksiä, 

– parantaa saatavuutta, saavutettavuutta ja 

yhdenmukaisuutta, jne.

• ”Valmis paketti.”



Uudistus pelastuslaitosten kannalta2/2

Toisaalta on suuri

• Kaikki ”piuhat”, jotka nyt vievät isäntäorganisaatioon, vaihtavat 

suuntaa.

• ”Mihin olemme menossa?”

• Pelastustoimessa riittää haasteita ja kehitettävää niin 

kansallisella, alueellisella kun paikallisella tasolla.

• Rahoituksen riittävyys tai riittämättömyys



Rahoitus 1/2

• Nykymuodossa rahoituksesta päätetään lähietäisyydellä, 

päätösten vaikutus on näkynyt konkreettisesti.

• Siirtyminen valtion rahoitukseen huolestuttaa suuresti.

– Valtiontalouden tila ei ole vahva – tosin ei ole kuntienkaan.

• Osassa maata väki vähenee, mutta palveluverkkoa ei voi supistaa 

– varsinkin kun pelastustoiminta ja ensivaste ovat aikakriittisiä. 

Väki pakkautuu tietyille alueille, joilla palveluverkkoa tulee 

kasvattaa.

• Maakuntien yleiskatteellinen rahoitus, kuinka pelastustoimi pärjää 

sote-toimijoiden puristuksessa?



Rahoitus 2/2

Nykyiselläkin rahoitustasolla on ongelmia tiedossa:

• Muutoskustannukset: palkkojen harmonisointi, 

toimitilakustannusten ja isäntäorganisaatioiden tuotosten 

esiintuominen

• Uudet kustannukset: pelastus-ICT:n kehittäminen ja rakentaminen, 

järjestelmien käyttövelvoite ja –kustannukset, tietojohtaminen, 

laadunhallinta/omavalvonta

• Varallaolon korvaaminen, öljyntorjunnan rahoitusmuutos, …

• Nykyisten vajausten korjaaminen: toimintavalmiuspuutteet, 

onnettomuuksien ehkäisytyön vajeet



Pelastuslaitosten keskeisimmät huomion kohteet 1/2

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston strategia:

• Kansallisen, alueellisen ja paikallisen suorituskyvyn varmistaminen 

ja yhdenmukaiset perusteet

– Tieto- ja riskiperusteinen toiminta

– Kaiken perusta: paikallinen suorituskyky eli valmius

• Sote-maakuntauudistuksen valmistelu ja vaikuttaminen

– Keskinäinen tiedonvaihto, lainsäädäntöön ja muuhun 

ohjeistukseen vaikuttaminen

– Toimialan tarpeet huomioon ottavat hallinnolliset ratkaisut ja 

mallit

– Pelastustoimen ”oma” linjaorganisaatio selkeäksi



Pelastuslaitosten keskeisimmät huomion kohteet 2/2

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston strategia:

• Pelastuslaitosten roolin vahvistaminen sisäisen turvallisuuden 

toimijoina

– Mm. turvallisuusviranomaisten yhteisten tietojärjestelmien 

edistäminen

– Digitalisaation ja toimintatapojen ennakkoluuloton 

kehittäminen



”Iso savotta” 1/3

• Hallintorakenne yleensä ja erikseen yhteisten ja tukipalveluiden 

järjestäminen

– Konsernin yhteisenä toimintana tai

– Pelastuslaitoksen omana toimintana

• Hallintosääntö, johtosääntö, toimintasääntö

• Sopimusten siirto

– Paikalliset henkilöstösopimukset, palokuntasopimukset, 

yhteistoimintasopimukset, vuokrasopimukset, hankintasopimukset, 

…

• Asianhallinta- ja päätöksentekojärjestelmät, arkistointi ja arkistojen siirto

• Taloushallinto

– Talousarvioprosessi toiminnallisin tunnusluvuin, tilikartta, …

Lähde: Pohjois-Karjala, Markus Viitaniemi



”Iso savotta” 2/3

• Henkilöstöpalvelut konsernin vai pelastuslaitoksen toimintana?

• Henkilöstön siirtyminen

– YT-menettely

– Palkkojen harmonisointi – varsinkin jos/kun sote-maakunnassa ei 

sovelleta teknisten sopimusta

• Palomies-ensihoitajien rinnastus lähi-/sairaanhoitajiin?

• Hälytysraha 7 € => 250 €

– Tuleeko ”hoitajasopimus” sote-maakunnan syntyessä?

• Henkilöstötietojen siirto: palvelussuhdetiedot, palkkajärjestelmä, työajan 

seuranta, osaamistiedot, työturvallisuustiedot, työterveystiedot, 

työvuorosuunnittelu, …

• Henkilöstösuunnittelu, koulutussuunnittelu, yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvosuunnitelma, …

Lähde: Pohjois-Karjala, Markus Viitaniemi



”Iso savotta” 3/3

• ”ICT-työkalujen” uudistus

– Hallinto-ICT:n infra: palvelimet, tietoliikenneyhteydet, laitteistot, 

ohjelmistot/lisenssit, …

– Sähköpostiosoitteet, nettisivut, intra, …

• Rinnalla kansalliset pelastustoimen järjestelmät

– Yhteisistä nettisivuista turvallisuusverkossa toimiviin tilannekuva- ja 

(kenttä-)johtojärjestelmiin

• Irtaimen omaisuuden, erityisesti pelastuskaluston siirto, omaisuuden 

hallintajärjestelmä

• Investointisuunnittelu

• Toimitilojen kehittämissuunnittelu

– Kuntien toimitilojen ”pakkoyhtiöittäminen” siirtymäkauden jälkeen?

Lähde: Pohjois-Karjala, Markus Viitaniemi



Ydintarkoitus:

Pelastuslaitos vastaa pelastustoiminnasta 

sekä osaltaan 

onnettomuuksien ehkäisystä, ensihoidosta ja 

varautumisesta 

koko Satakunnan alueella.



Pelastustoimen ja soten yhteistyö
Pelastusjohtaja Jyrki Landstedt, Keski-Uudenmaan 
pelastuslaitos

Palvelujohtaja Susanna Wilen, Siun Sote

#sotetulevaisuuspäivä



Pelastustoimen ja soten yhteistyö

Pelastusjohtaja Jyrki Landstedt 
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



Nykyinen yhteistyö 

• Valmissuunnittelu

• Varautuminen

– Evakuoinnit

– Valmiuskeskus

• Väestösuojelu

• Sosiaali- ja kriisipäivystys

• Ensihoito

• Suuronnettomuusvalmius

• TEMS

• Lääkärihelikopteri



Valmiuskeskus
• Väestönsuojelu on perinteisesti organisoitu kunnassa 

väestönsuojelupiireihin ja –lohkoihin, jonne tarvittaessa 
perustetaan johtokeskukset

• Valmiuskeskus on paikka, joka perustetaan päivittäisiin 
häiriötilanteisiin, josta saa tarvittaessa välitöntä apua ja 
suojaa 24/7. Valmiuskeskuksen sähkö, lämpö, vesi on 
varmistettu. Perusmiehitys on suunniteltu ja 
häiriötilanteen mukaan miehitetään eri alojen 
ensiauttajilla

• Tarvittaessa valmiuskeskus muodostaa myös 
väestönsuojelun johtokeskuksen



Ensihoito

• Ensihoito on esimerkki sosiaali-
ja terveydenhoidon sekä 
pelastustoimen tiiviistä 
kumppanuudesta. Ensihoidon 
järjestämisvastuu ja 
lääketieteellinen osaaminen on 
terveydenhuollolla ja 
pelastustoimi tuo 
yhteistoimintaan 
organisaation, jonka 
henkilöstön kykenee 
toimimaan kentällä ja jolla 
osaaminen ja kalusto viedä 
ensihoito potilaan luokse 
vaikeisiin olosuhteisiin. 



Ensihoito

• Pelastuslaitokset tuottavat ensihoitoa 
joustavasti ensihoidon riskianalyysin 
tarpeen mukaan aina hoito- ja perustason 
ensihoidosta, monitoimiyksiköihin ja 
ensivasteeseen saakka



Ensihoito

• Monitoimiyksiköiden, jotka 
kykenevät vastaamaan sekä 
ensihoidon  että 
pelastustoimen tehtäviin ja 
jotka ovat miehitetty 
molempien toimintojen 
ammattilaisilla, ovat 
lisääntyneet huomattavasti 
haja-asutusalueilla



Ensihoito

• Suurin osa pelastustoimen yksiköistä 
toimivat myös tarvittaessa 
ensivasteyksikköinä tilanteessa missä ne 
tavoittavat hätätilapotilaan nopeimmin. 
Tämän mahdollistaa pelastajan 
ammattitutkinnon sisältämä 
ensihoitokolutus sekä 
sopimuspalokuntalaisille tarjottava 
ensivastekoulutus 



Suuronnettomuusvalmius

• Pelastustoimella on käytettävissään nopeasti käyttöön 
otettavia resursseja pelastustoimen tehtäviin 
sopimuspalokunnista, jolloin ensihoidon omaava 
henkilöstö voidaan osoittaa ensihoitoon esimerkiksi 
suuronnettomuuksissa

• Pelastuslaitokset ylläpitävät pelastustoiminnan 
johtamisvalmiutta tilanne- ja johtokeskuksissaan, joissa on 
osoitettu ensihoidolle johtamistilat. Pirkanmaalla 
pelastuslaitos ja ensihoitokeskus on sijoitettu yhteiseen 
tilanne- ja johtokeskukseen, mikä luo erinomaisen 
valmiuden



Sote-tulevaisuuspäivän webinaari 20.11.2020

Jyrki Landstedt

pelastusjohtaja

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

www.pelastuslaitokset.fi





Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä

www.siunsote.fi

Pelastus ja (so)te
Susanna Wilén, ylilääkäri, ensihoidon

vastuulääkäri,24/7palvelujohtaja

20.11.2020
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Siun sote- Pohjois-Karjalan sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kuntayhtymä

• 2017 aloittanut, perussopimus allekirjoitettu 2016

• 13 kuntaa, alun perin 14 (Nurmes-Valtimo yhdistyneet)

• Tuottaa alueen sote-palvelut + pelastustoimen palvelut + 
ympäristöterveydenhuollon

• ”könttärahoitus”, maksuosuudet määräytyvät käytön perusteella



www.siunsote.fi
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Valtuusto

Tarkastuslautakunta

Hallitus

Yksilöasioiden jaosto
Liikelaitoksen 

johtokunta
Ympäristöterveyden-

huollon jaosto
Henkilöstöjaosto

Hallintopalvelut

Henkilöstöpalvelut

Kehittämispalvelut

Talouspalvelut

Viestintäpalvelut

Terveys- ja 
sairaanhoito-

palvelut

Ikäihmisten 
palvelut

Perhe- ja 
sosiaali-
palvelut

Ympäristö-
terveyden-

huolto

Pelastuslaitos-
liikelaitos

Toimitusjohtaja

Sisäinen tarkastus
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Toimialueet
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Terveys- ja sairaanhoitopalvelut 
toimialuejohtaja
Sirpa Kaipiainen

Sairaalapalvelut

Palvelujohtaja
Jarmo Kukkonen

Operatiivinen klinikkaryhmä
Palvelupäällikkö, ylilääkäri 

Johanna Turtiainen

Konservatiivinen 
klinikkaryhmä Palvelupäällikkö 

Juha Mustonen

Psykiatrian klinikkaryhmä
Palvelupäällikkö 

Antti Liuska

Kuvantamiskeskus vs. 
Palvelupäällikkö 

Pentti Rautio

Siilaisen 
kuntoutuskeskus 

Palvelupäällikkö, ylilääkäri 
Leena Timonen

Vastaanottopalvelut

Palvelujohtaja
Jussi Malinen

Terveysasemat
Palvelupäällikkö, avoth ylilääkäri

vs. Riitta Myyry

Suun terveydenhuolto
Palvelupäällikkö, johtava ylihammaslääkäri

Virva Vänttinen

Mielenterveys ja päihde 
Palvelupäällikkö, ylilääkäri 

Johanna Suvanto

Neuvolatoiminta, koulu- ja 
opiskeluterveydenhuolto

Palvelupäällikkö, ylilääkäri 
Sanni Penttilä

Kuntoutus

Palvelujohtaja
Jussi Malinen

Asiantuntijapalvelut 
Palvelupäällikkö 
Iiro Hartikainen

Terapiapalvelut Palvelupäällikkö 
Ritva Mönkkönen

Apuvälinekeskus Palvelupäällikkö 
Merja Kosonen

Geriatrinen osaamiskeskus 
Palvelupäällikkö 
Pentti Saarinki

24/7

Palvelujohtaja
Susanna Wilen

Yhteispäivystys, 
päivystyskeskus Palvelupäällikkö, 

ylilääkäri 
Susanna Wilen

Ensihoito Palvelupäällikkö, 
ylihoitaja 

Petteri Hakkarainen

Sähköiset 24/7 palvelut

Toimialueen yhteiset palvelut
Toimialueylihoitaja

Sari Kulokivi

Toiminnalliset palvelut 
Sari Kulokivi

Sairaala-apteekki Apteekkari 
Päivi Kainulainen

Lääketieteelliset hallinto ja -
tietopalvelut

Hallintoylilääkäri
Petri Kivinen
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Siun sote hallintosääntö

4.Luku Liikelaitokset

1§ Pohjois-Karjalan pelastuslaitos –liikelaitos

Kuntalain (410/2015) 9 luvun mukaisena kuntayhtymän 

liikelaitoksena toimiva Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos 

vastaa Pohjois-Karjalan pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden 

tuottamisesta Pohjois-Karjalan sosiaali-ja terveyspalvelujen 

kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti. 
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Hallintosääntö: Pelastuslaitos huolehtii 
alueellaan:
1.pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta, jonka tavoitteena on tulipalojen 
sekä muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan,

2.asianmukaisesta toiminnasta onnettomuus-ja vaaratilanteissa sekä onnettomuuksien seurausten 
rajoittamisessa,

3.pelastustoimen valvontatehtävistä

4.väestön varoittamisesta vaara-ja onnettomuustilanteissa sekä siihen tarvittavasta

5.hälytysjärjestelmästä,

6.pelastustoimintaan kuuluvistatehtävistä

7.ensihoitopalveluun kuuluvista tehtävistä,

8.pelastustoimen alueeseen kuuluvien kuntien valmiussuunnittelun tukemisesta, niin kuin siitä on kunnan 
kanssa sovittu,

9.maa-ja alusöljyvahinkojentorjunnasta sekä muistakin muissa laeissa pelastustoimellesäädetyistä 
tehtävistä,

10.asiantuntijatehtävistä maankäytön suunnittelussa, rakentamisen ohjauksessa ja valvon-nassa,1

11.suuronnettomuus-ja valmiusharjoitusten sekä lähialueyhteistyöharjoitusten järjestämisestä
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Pelastuslaitos-liikelaitos

Pelastusjohtaja      Markus 
Viitaniemi

Hallintopalvelut

Joensuu-Okupolin
toiminta-alue 

Palopäällikkö                 Lari 
Parkkinen

Pelastustoimen kenttäjohto

Paloasema-ryhmät (9+1)
Pelastustoiminta- ja ensihoitopalvelut

Vaara-Karjalan 
toiminta-alue 

Palopäällikkö              Ari-Pekka 
Luomala

Paloasema-ryhmät (6)
Pelastustoiminta- ja ensihoitopalvelut

Pielisen-Karjalan 
toiminta-alue 

Palopäällikkö           Mika 
Viertola

Paloasema-ryhmät (6)
Pelastustoiminta- ja ensihoitopalvelut

Keski-Karjalan toiminta-
alue 

Palopäällikkö         Seppo 
Törönen

Paloasema-ryhmät (5)
Pelastustoiminta- ja ensihoitopalvelut

Ensihoitopalvelut
Ensihoitomestari         Kari 

Törrönen
Ensihoidon kenttäjohto

Henkilöstöpalvelut 
Resurssitoimisto

Palopäällikkö             Yrjö 
Jantunen

Esikuntapalvelut

Pelastuspäällikkö             Esko 
Hätinen

Talouspalvelut 

Taloussihteeri        Mirjami 
Rautiainen

Varautuminen
Valmiuspäällikkö          Pasi 

Markkanen

Onnettomuuksien ehkäisy
Riskienhallintapäällikkö Tommi 

Mukkala

Operatiiviset palvelut
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Ensihoidon (sairaankuljetuksen) historiaa
Kansanterveyslaki (66/1972) 14§--kunta huolehtii sairaankuljetuksesta 
Sairaankuljetusasetus 565/1994-shp vastaa hoitotasosta 

2000 STM työryhmämuistio ” Sairaankuljetuksen luvan myöntämistä ja taksan vahvistamista 
koskevien käytäntöjen kehittämistä selvittäneen (SAKU) työryhmän muistio”

”Alueellisen sairaankuljetuksen kokeilun järjestäminen….järjestämisvastuu 
sairaanhoitopiireillä…”

2007 apulaisoikeuskansleri Jonkka: ”Sairaankuljetus- ja ensihoitojärjestelmä 
remontoitava”
– ”Ensihoito- ja sairaankuljetusjärjestelmä on valtakunnallisesti epäyhtenäinen ja sen organisaatio on 

hajanainen ja sekava. Säännökset on puutteellisia ja epäjohdonmukaisia”
– ”Monet esiin tulleet ongelmat pelkistyvät siihen, että selkeää kokonaisvastuuta 

ensihoitojärjestelmästä ei ole osoitettu mihinkään”
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Nykyisin
• Terveydenhuoltolaki 1326/ 2010

– 39§, Ensihoitopalvelun järjestäminen
• Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on  järjestettävä alueensa 

ensihoitopalvelu….Joko itse, yhteistoiminnassa pelastustoimen tai toisen 
shp kuntayhtymän kanssa tai hankkimalla palvelun muulta tuottajalta

– 40§ Ensihoitopalvelun sisältö
• Äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan hoidon tarpeen 

arviointi ja kiireellinen hoito… tarvittaessa kuljettaminen

46§ Ensihoitokeskus

• STM:n asetus ensihoitopalveluista 585/2017
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Pohjois-Karjala ensihoito

• Monta eri toimintamallia—kunnat, SPR, yksityinen

– 2004 hoitotason yksikkö aloitti Joensuussa

• Kuntien vastuulääkäritoiminta siirrettiin kuntien 
toiveesta/suostumuksella shp:n ensihoidon vastuulääkärille 2010

• Sairaankuljetus kuntien vastuulla kunnes 1.5.2011 tuli 
Terveydenhuoltolaki, jolla järjestämisvastuu siirtyi kunnilta 
sairaanhoitopiirille



www.siunsote.fi

Ensihoito Pohjois-Karjalassa ennen Siun 
sotea

• Koko ensihoidon tuotti Pelastuslaitos, yhteistoimintasopimuksella

• Pelan johtokunnan alaisuudessa :Ensihoidon asiantuntijaelin, jossa 
edustus erva:sta (eh vastuulääkäri), sairaanhoitopiiristä (eh
vastuulääkäri) ja pelastuslaitokselta( eh-päällikkö)

– toimintojen seuranta, valvonta ja suunnittelu

• Ensihoitopäällikön virka yhteisvirka 2009 alkaen (50/50%) 
Pelastuslaitos ja sairaanhoitopiiri

• Kenttäjohtajien virat yhteisiä, 60% shp ja 40% Pelastuslaitos
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Tilanne nyt

• Ensihoidon vastuulääkäri on 24/7 palveluissa, samassa paikassa 
myös ensihoidon palvelupäällikkö

• Ensihoitoa tuottaa pelastuslaitos, kenttäjohtajat ja ensihoitomestari 
(jatkossa ensihoitopäällikkö) ovat pelastuslaitoksella

• Sisäinen laskutus 1/12 laskutuksella (Pela-24/7)

– Vastuiden ja velvollisuuksien selkiyttäminen?
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Sote-Pela

• Pela on ”varautumisorganisaatio”

• Hyvä yhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa jo ennen Siun sotea

– Vahva viranomaisyhteistyö ”Pohjois-Karjalainen perinne”

• Pelastustoimi auttaa eripuolilla esim:

– Tykkylumitilanne tms

– Ensiapukoulutus terveyskeskuksiin

– Turva-auttaminen

– Covid-näytteenotto
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Nykylainsäädäntö?

• Mikä kuuluu Pelastustoimelle, mikä kuuluu Terveydenhuollolle, jos 
ollaan samassa organisaatiossa?

– Vastaa?

– Hoitaa?

– Päättää?

– Johtaa?

– Avustaa, auttaa?

– Tilaa-tuottaa?
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Kiitos!



Pelastustoimen ja kuntien yhteistyö
Riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttula, 
Tampereen kaupunki

Pelastusjohtaja Seppo Lokka, Etelä-Savon pelastuslaitos

#sotetulevaisuuspäivä



Sote- tulevaisuuspäivä

Pelastustoimien ja kuntien yhteistyö

Yhteistyö ja pelastustoimi

Jouni Perttula

Riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja



Kuntien velvollisuus varautua
• Kunnilla on merkittävä rooli häiriötilanteiden hallinnassa, sillä 

häiriötilanteet tapahtuvat aina jonkin kunnan alueella

• Kunnilla on lakisääteinen velvoite hoitaa tehtävänsä mahdollisimman hyvin 
kaikissa olosuhteissa 

• Häiriötilanteisiin varautuminen (etukäteissuunnittelu ja harjoittelu) ja 
häiriötilanteiden hallinta edellyttää tiivistä yhteistyötä viranomaisten ja 
muiden sidosryhmien kanssa

• Pelastuslaitos on tärkeä kumppani kunnille

• Pelastuslaitoksen tekemä työ ei voi koskaan korvata kunnan varautumista, 
mutta se voi tukea sitä monella eri tavalla

sivu 76



Yhteistyö nyt
• Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen välinen yhteistyö on 

säännöllistä ja toimivaa

• Käytännön esimerkkejä yhteistyöstä ja yhteistyörakenteista:
o Alueellinen riskiarvio osana kansallista riskiarviota 2018 pelastuslaitoksen koordinoimana

o Pelastuslaitos kutsuu säännöllisesti koolle kuntien varautumisen yhteyshenkilöt 

o Pelastuslaitos ylläpitää sähköistä valmiussuunnitelmien tallennusalustaa ja päivittää 
valmiussuunnitelmien perustiedot, kuten yhteystiedot

o Alueelliset valmiusharjoitukset (pelastuslaitoksen rooli on näiden valmistelussa 
merkittävä)

o Pelastuslaitos on ollut väestösuojelun ”priimusmoottori”

sivu 77



Yhteistyö nyt
• Käytännön esimerkkejä yhteistyöstä ja yhteistyörakenteista:

o Pelastuslaitoksen viesti- ja johtokeskus hälyttää kuntien häiriötilanteiden johtoryhmät 
(24/7 toiminto)

o Pelastuslaitoksen edustajia on mukana kaupungin häiriötilanteiden johtoryhmässä 

o Yhteistyö turvallisuussuunnittelussa 

o Yhteistyö evakuointisuunnittelussa

o Pelastuslaitos on aktiivisesti mukana SURE (Smart Urban Security and Event Resilience) –
EU- hankkeessa, jossa kehitetään tapahtuma- ja kaupunkiturvallisuutta

o Tiivis yhteistyö rakennusvalvonnan kanssa

o ”Aivoriihet”

• Yhteistyön laajuus tulee tunnistaa ja tunnustaa

sivu 78



Yhteistyö hyvinvointialueella
• Nykyiset yhteistyörakenteet tulee tehdä näkyväksi

• Yhteistyön muodot tulee huomioida hyvinvointialueita, tehtäväsiirtoja ja tulevia 
alueiden ja kuntien yhdyspintoja suunniteltaessa (myös lainsäädännössä)

• Järkevän resurssien käytön kannalta on tärkeää, ettei rakenneta päällekkäisiä 
toimintamalleja, vrt. esimerkiksi kuntien häiriötilanteiden johtoryhmien 
hälyttäminen Pelastuslaitoksen toimesta

• Alueellisten toimijoiden resurssit eivät yksistään riitä, vaan mukaan tarvitaan 
jatkossakin kunnat ja siellä oleva osaaminen ja voimavarat

• Kuntien ja hyvinvointialueen/pelastuslaitoksen yhteistyön tulee olla saumatonta 
jatkossakin, sillä muuttuva ja monimutkaistuva turvallisuusympäristö haastaa 
meitä kaikkia 

→ Ydinkysymys on siinä, miten varmistamme hyvien käytäntöjen jatkuvuuden
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Kehitysnäkymiä
• Harjoittelun merkitys on korostunut entisestään Korona- pandemian 

aikana

• Yhteinen turvallisuusviestintä

• Paikkatiedon hyödyntäminen, kunnan osaaminen tukemaan 
pelastuslaitosta

• Yhteiset tilannekuvajärjestelmät – esimerkiksi tilannekuvajärjestelmän 
jakaminen pelastuslaitoksen käyttöön Koronan aikana
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Ote TKK- verkoston lausunnosta sisäisen 
turvallisuuden selonteon kehittämislinjauksiin

Maakuntauudistuksessa tulee varmistaa, että sosiaali- ja terveystoimen yhteys 
paikallishallintoon ja eri toimialueisiin säilyy ja että kunnat jäävät elinvoimaisiksi toimijoiksi

• Maakuntauudistuksen osalta on kiinnitettävä erityinen huomio valmiuden ja varautumisen 
muuttuneeseen kokonaisuuteen uudessa tilanteessa. Jokainen toimija, maakunnat, kunnat, 
liikelaitokset ja yhtiöt ovat lähtökohtaisesti velvollisia varautumaan vastuullaan olevien 
tehtävien osalta. 

• Erityisen tärkeää on huomioida varautumisessa maakuntien ja kuntien välinen 
yhteistyötarve. Arjen häiriötilanteet kuten sähkökatkokset, vesihäiriötilanteet, 
energiahuollon häiriöt ja vastaavat edellyttävät lähes aina poikkihallinnollista yhteistyötä, 
jolloin yhteistyö maakuntien ja kuntien välillä on välttämättömyys häiriötilanteen 
hoitamiseksi ja siitä toipumiseksi. Poikkeusolojen aikana, kuten esimerkiksi vaarallisen 
tartuntataudin leviämisen estämisessä organisaatioiden välinen yhteistyö korostuu 
entisestään. 

• Pelastuslaitosten rooli kuntien varautumisen tukemisessa tulee mahdollistaa.
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Jouni Perttula

040 196 6512

jouni.perttula@tampere.fi
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Pelastustoimen ja kuntien 
yhteistyö
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Seppo Lokka

pelastusjohtaja

seppo.lokka@espl.fi

@Selokka
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Pelastustoimen ja kuntien 
yhteistyö
• Pelastustoimen palvelujen osalta uudistuksen lähtökohtana on 

palvelutason turvaaminen ja kehittäminen vastaamaan muuttuvan 
toimintaympäristön tarpeita

• Viime vuosina ongelmia on esiintynyt harva-alueiden sekä toisaalta myös 
voimakkaasti kasvavien kaupunkikeskuksien palvelutuotannon 
varmistamisessa

• Alueellisten järjestelyjen lisäksi myös valtakunnallisiin järjestelyihin on 
tarkoitus panostaa

• Hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutason tulee vastata kansallisia, 
alueellisia ja paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia ja muita uhkia 
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Pelastustoimen ja kuntien 
yhteistyö
• Pelastuslaitoksen ohjauksen tavoitteena on tulipalojen ja muiden 

onnettomuuksien ehkäiseminen

• Varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta 
onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten 
rajoittamisessa

• Pelastuslaitoksen ohjaus edistää, tukee ja seuraa ihmisten, yritysten ja 
yhteisöjen pelastuslaissa säädettyjen velvoitteiden täyttämistä

• Pelastuslaitokset osallistuvat paikalliseen ja alueelliseen 
turvallisuussuunnittelutyöhön

• Pelastuslaitos seuraa alueen onnettomuuksien kehittymistä
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Pelastustoimen ja kuntien 
yhteistyö
• Pelastuslaitos vaikuttaa osaltaan muiden viranomaisten lupamenettelyyn 

antamalla lausuntoja ja osallistumalla valvontaan:
• kuntien- ja valtion ympäristöviranomaiset (ympäristöluvat),

• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (kemikaalien ja räjähteiden varastoinnin luvat),

• kuntien rakennusvalvontaviranomaiset (rakennusluvat), 

• poliisiviranomaiset (ase-elinkeinot, ammattimaiset ilotulitusnäytökset, suuret 
yleisötilaisuudet) ja sosiaali- ja terveysviranomaiset 

• aluehallintovirasto (yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden luvat, anniskeluluvat). 

• pelastustoimen asiantuntijana maankäytönsuunnittelun ohjauksessa antamalla 
pyynnöstä lausuntoja sekä osallistumalla viranomaisyhteistyöpalavereihin.

• osallistuu pyydettäessä yhteistyössä toisten viranomaisten valvontakäynneille
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Pelastustoimen ja kuntien 
yhteistyö
• Ehdotetun hyvinvointialueesta annetun lain 14 §:n mukaan hyvinvointialueen ja sen 

alueen kuntien olisi neuvoteltava valtuustokausittain tehtäviensä hoitamiseen 
liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta

=>hyvinvointialueen  tehtävänä on järjestää ja tuottaa pelastustoimen palvelut suoraan 
hyvinvointialueen asukkaille ilman, että kunnilla olisi tässä roolia

• Lainsäädännön lähtökohta olisi jatkossa näin ollen kuntien lakisääteinen kuuleminen 
hyvinvointialueen palvelutasoa koskevassa päätöksenteossa ei ole enää vastaavalla 
tavalla perusteltua 

=>toivottavasti kunnat ja hyvinvointialue neuvottelevat palvelutasopäätöksestä

=>hyvinvointialueilla on mahdollisuus kuulla kuntia ja muita tahoja palvelutasopäätöstä 
valmisteltaessa

=>pelastustoimi voi jatkossa tukea alueeseen kuuluvien kuntien valmiussuunnittelua
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Kiitos osallistumisesta!

Tallenne julkaistaan ensiviikolla Kuntaliiton tapahtumasivulla ja 
on katsottavissa kaksi viikkoa

Esitykset viedään kuntaliitto.fi/soteuudistus – sivuille

Seuraava Kuntaliiton sote-tulevaisuuspäivä järjestetään 
tammi-helmikuun vaihteessa 
(tarkempi ajankohta ilmoitetaan erikseen)


