
Pelastustoimen
alueellinen valmistelu

Pelastusneuvos Janne Koivukoski 

12.5.2020



Hallitusohjelma ja muu perusta
Turvallisuusviranomaisten toimintakyky:

• Pelastustoimen suorituskyky ja voimavarat varmistetaan.

• Vahvistetaan pelastustoimen ja siviilivalmiuden tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa.

• Pelastusviranomaisten johto- ja tilannekeskuskokonaisuus 
yhtenäistetään.

• Sopimuspalokuntien toimintaedellytyksiä vahvistetaan.

• Uudistetaan pelastuslaki (laaja selvitys).

• Varmistetaan koko maan kattava paloasemaverkosto.

• Turvallisuustoimijoiden kriittinen viestintä ja yhteistyö turvataan. 

• Kriittisen infrastruktuurin toimintakykyä vahvistetaan kriisitilanteissa. 

Maakuntauudistus:

• Pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi.

• Pelastustoimen ja ensihoidon tiiviin yhteyden tuoma synergiaetu 
turvataan sote-uudistuksessa. 



Ensihoidon järjestelyt

• Sekä sosiaali- ja terveystoimi ja siihen kuuluva ensihoito että pelastustoimi 

siirretään maakunnan järjestämisvastuulle. 

• Mahdollinen Uudenmaan alueen erillisratkaisu huomioidaan järjestelyissä

• Hankintaoikeudelliset näkökohdat otetaan asianmukaisesti huomioon 

pelastustoimen mahdollisuuksissa tuottaa ensihoitopalveluita 

terveystoimelle Uudenmaan maakunnassa

• Koska molemmat toimialat ovat muissa maakunnissa maakuntakonsernin 

osina samassa oikeushenkilössä, ei järjestelyyn liity samankaltaisia 

hankintaoikeudellisia ongelmia kuin Uudenmaan erillisratkaisussa.
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Uudenmaan erillisratkaisu

• Ensihoitopalveluiden järjestäjä (HUS-maakuntayhtymä) ja 

ensihoitopalveluluiden tuottaja (maakunnan pelastustoimi) olisivat eri 

oikeushenkilöitä. 

• Maakunnan pelastustoimen mahdollisuus tuottaa ensihoitopalveluita HUS-

maakuntayhtymälle edellyttää, että asiassa voidaan soveltaa hankintalain 

sidosyksikköhankintoja koskevia poikkeussäännöksiä.

• Liiketoiminnan määrää koskevan ehdon täyttyessä Uudenmaan maakuntien 

pelastustoimilla on hankintalain 15 § 6 momentin nojalla mahdollista 

tuottaa ensihoitopalveluita HUS-maakuntayhtymälle 

sidosyksikköhankintana.
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Alueellinen valmistelu

• Pelastustoimen alueellinen valmistelu etenee kullakin alueella alueen sisäisien 

valmistelujärjestelmien ja elimien puitteissa

• Sisäministeriö ei ole mukana alueellisessa valmistelussa

• Sisäministeriö valmistelee keskushallinnossa lausuntokierrokselle lähteviä lakiesityksiä

• Maakunnan tehtäväkokonaisuuden osalta säädökset sisällytetään maakunta- ja 

pelastustoimen järjestämislakiin

• Rahoitusta säädellään rahoitusta koskevilla lakiesityksillä

• Sisäministeriöllä on käytössä pelastustoimen kehittämiseen yhteensä 13,4 M€

• Rahoitus on käytettävissä sisäministeriön tekemillä päätöksillä erilaisiin kehityshankkeisiin 

ja tarvittaessa alueelliseen valmisteluun
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VM-erillismäärärahan käyttökohteet

• Suorituskykyhanke, jossa määritellään pelastustoimessa 

tarvittava suorituskyky

̶ Tavoitteena on selvittää pelastustoimen ja siviilivalmiuden 
suorituskyky ja palvelut

» Nykytilan analyysi
» Menettely- ja toimintatavat muutoksiin vastaamiseksi

•Resurssit 2019 lakimuutosten toimeenpanoon

•Alueellisen valmistelun tuki

• ICT-uudistus (seuraava sivu)
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ICT-uudistus

Uudistuvat prosessit ja palvelut

• Valvontatoiminta 

• Asiakas- ja asiantuntijapalvelut, sähköinen asiointi

• Turvallisuusviestintä

• Tiedolla johtaminen 

ICT-infra ja tietojärjestelmät

• Verkkosivustot (Pelastustoimi.fi-sivusto)

• Sähköinen asiointialusta

• Onnettomuuksien ehkäisyn tietojärjestelmä

• Tiedolla johtamisen työvälineet ja tiedonhallinta 

• Hallinnon turvallisuusverkon palvelut

Tarvittava uudistus kattaa toimintamallien ja 

prosessien yhtenäistämistyötä sekä uudenlaista 

toimintaa tukevan tietojärjestelmäkokonaisuuden. 

Uudistus mahdollistaa tuloksellisen ja käyttäjä-

lähtöisen työn suunnittelun, johtamisen, 

toimeenpanon, seurannan, ohjauksen sekä 

vuorovaikutuksen asiakkaan kanssa.



Yhteistoiminta-alueet johto-/tilannekeskustoiminnassa

• Yhteistoiminta-alueet 

vastaavat yliopistollisten 

sairaaloiden 

erityisvastuualueita ja siten 

ensihoitokeskusten jaottelua.
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