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Hallitusneuvos Ilpo Helismaa



Pääministeri Marinin hallitusohjelma

Pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi

Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan suorituskyky ja voimavarat 
varmistetaan ottaen huomioon kansalliset ja alueelliset palvelutarpeet

Pelastustoimen ja ensihoidon tiiviin yhteyden tuoma synergiaetu turvataan 
sote-uudistuksessa
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Pelastustoimen uudistuksen tavoitteet
Turvata ja ylläpitää pelastustoimen palvelujen saatavuutta, kattavuutta ja laatua 

Kehittää pelastustoimen palvelujen valtakunnallista yhdenmukaisuutta ja 
tehostaa toiminnan vaikuttavuutta

Varmistaa toimialan voimavarojen valtakunnallinen käyttäminen kehittämällä 
toimialan johtamista ja ohjausta sekä tiivistämällä alan toimijoiden yhteistyötä

Parantaa sekä kehittää onnettomuuksien ehkäisyn yhdenmukaisuutta

Varmistaa pelastustoimen palvelut harva-alueilla ja voimakkaasti kasvavissa 
keskuksissa

Mahdollistaa valtakunnallisen yhtenäisen järjestelmän toiminta häiriötilanteissa, 
suuronnettomuuksissa ja poikkeusoloissa

Varmistaa, että maakuntien pelastuslaitoksilla on mahdollisuus tuottaa 
ensihoitopalveluja koko maassa

Varmistaa jatkossakin pelastustoiminnan ja ensihoidon palvelutuotannon 
toiminnallinen ja kustannustehokkuus
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Toimialakohtaiset vaikutukset
Pelastustoimessa siirryttiin alueelliseen järjestämiseen jo vuonna 2004

 silti vielä eroja palvelurakenteessa ja alueellisia erityispiirteitä
 pelastustoimessa alueellinen vastuu säilyy pääosin nykyisenä

Pelastustoimen palvelut eroavat sote-palveluista

 lähes kaikki pelastustoimen palvelut viedään asiakkaan luo (pelastustoiminta 
onnettomuustilanteissa) tai 

 tuotetaan asiakkaan luona (palotarkastukset, turvallisuusviestintä, koulutus)

Pelastustoimen palvelutarpeeseen vaikuttavat väestön lisäksi laajasti myös muut 

tekijät (ympäristö, teollisuus, infrastruktuuri, erityistä vaaraa aiheuttavat kohteet) 

 Pelastustoimen rahoituksessa huomioidaan myös alueen riskien vaikutus 
palvelutarpeeseen

 tietojärjestelmäpalvelut ja tiedot oltava käytettävissä kaikissa 
turvallisuustilanteissa ml. poikkeusolot

Uudistus ei muuta muiden viranomaisten vastuita eikä viranomaisten keskinäisiä 

johtosuhteita pelastustoimessa

 osallistuminen pelastustoimintaan, velvollisuus antaa virka-apua, 
yhteistoiminta onnettomuuksien ehkäisyssä säilyy nykyisenä
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3 § 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
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4 § Järjestämisvastuu pelastustoimessa 
Järjestämisvastuussa oleva maakunta vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja 
palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta sekä järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden 

yhdenvertaisesta saatavuudesta; 

 riskeiltään samankaltaisille alueille tuotettava saman tasoisia ja valtakunnallisesti 
yhdenmukaisia palveluita

tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä; 

 riskiarvio, palvelutarve, vaikuttavuus, lainmukaisuus, kustannustehokkuus

tuottamistavasta; 

 tuotetaanko palvelu itse tai maakuntien yhteistoiminnassa, vai hankitaanko se sopimusten 
perusteella muualta (sopimuspalokunnat, pelastusalalla toimivat järjestöt)

tuottamisen valvonnasta; sekä 

 aktiivinen seuranta; laatu, määrä, vaatimusten ja tarpeen mukaisuus

 valvonta kattaa oman toiminnan ja sopimusjärjestelyihin perustuvien, muiden tuottamien 
palvelujen asianmukaisuuden valvonnan

viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä

 lakisääteinen (pelastusviranomainen), hallintosäännöllä delegoitu
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5 § Tehtävien kokoaminen suurempiin 
kokonaisuuksiin
Yhden tai useamman maakunnan järjestettäväksi voidaan koota:

1) valtakunnalliset ja alueelliset tilanne- ja johtokeskusjärjestelyt ja muu pelastustoiminnan 
johtamisen edellyttämä erityisvalmius;

2) kemiallisten ja säteilytilanteiden ja muun vaativan pelastustoiminnan edellyttämä 
erityisvalmius;

3) merellinen pelastustoiminta;

4) merialueen öljyvahinkojen torjunta rannikolla ja saaristossa;

5) pelastustoimeen kuuluvan kansainvälisen avun antamisen tai vastaanottamisen edellyttämä 
erityisvalmius;

6) pelastustoimen poikkeusoloihin varautumisen edellyttämät materiaaliset valmiudet ja 
poikkeusolojen toiminnan etukäteisvalmisteluiden alueellinen koordinaatio

 Maakunta, jolle tehtävä on koottu, vastaa maakuntalain 7 §:n 1 momentissa säädetyistä 

järjestämistehtävistä

 Kukin maakunta vastaa kuitenkin tehtäviensä rahoituksesta
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6 § Palvelutasopäätös

Arvioi päätöksen 

 Palauttaa täydennettäväksi 
jos päätös on puutteellinen

 Määräaika korjaamiselle

 Sisäministeriön asetuksella 
säädetään tarkemmin 
päätösten sisällöstä, 
rakenteesta, seurannasta ja 
arvioinnista

Päättää pelastustoimen palvelutasosta

 Selvitettävä alueella esiintyvät uhat

 Arvioitava niistä aiheutuvat riskit

 Määriteltävä toiminnan tavoitteet 
ja käytettävät voimavarat sekä 
palvelut ja niiden taso

 Otettava huomioon myös toiminta 
poikkeusoloissa ja niihin 
varautuminen

 Suunnitelma palvelutason 
kehittämisestä

 Uusi palvelutasopäätös jos riskit ja 
uhka-arviot muuttuvat oleellisesti

Paikalliset tarpeet ja uhat

Alueelliset tarpeet ja uhat

Kansalliset tarpeet ja uhat

Maakuntavaltuusto

Palvelutaso-
päätös

Aluehallintovirasto

Palvelutaso-
päätös

VN vahvistamat valtakunnalliset 
tavoitteet
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SM

AVI

Maakunta
(MK)

VN

13 § Maakunnan vuosittainen selvitys
• PELA toteutuminen ja talouden tila
• Valtakunnallisten tavoitteiden (8 §)  + SM - MK 

neuvotteluissa sovittujen tavoitteiden + SM 
toimenpide-ehdotusten (10 §) toteutuminen

14 § AVI 
asiantuntija-arvio
• Valvonnassa 

saadut tiedot
• MK selvitys

15 § SM vuosittainen selvitys
• Perustuu MK:n selvitys (12 

§) ja AVI:n arvioon (14 §)
 SM:n arvio PELA 

toteutumista ja rahoituksen 
tason riittävyydestä

 Ehdotus toimenpiteistä JTS 
+ TA + valtakunnallisten 
tavoitteiden laatimista 
varten

8 § Valtakunnalliset tavoitteet
• Perustuttava SM selvitykseen (13 §), otettava huomioon VN  julkisen talouden finanssipoliittiset tavoitteet
• Seurattava ja arvioitava vuosittain, Tarvittaessa muutettava SM tai MK aloitteesta

17 § Pelastustoimen valvonta
• AVI valvoo PELAa sekä PELAn palvelujen 

saatavuutta ja tasoa alueellaan + palvelutasoa

9 § Pelastustoimen neuvottelukunta
• MK:t + SM (+STM, VM)
• Ennakoi, seuraa ja arvioi PELA 

palveluiden ja talouden kehitystä; 
• Ehdotukset valtakunnallisiksi 

tavoitteiksi 

10 § Vuotuiset neuvottelut SM - MK
• Ohjaa MK:aa PELA järjestämisessä
• Edistää SM ja MK välistä yhteistyötä
• MK:n järjestämisvastuun 

toteutuminen
• Seuraavan vuoden tavoitteet
• SM toimenpide-ehdotukset MK:lle

7 § Pelastustoimen yleinen ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen 
• SM johtaa, ohjaa ja valvoo PELAa ja sen palvelujen saatavuutta ja tasoa
• PELA valtakunnalliset valmistelut ja järjestelyt + ministeriöiden ja toimialojen 

yhteensovitus

Pelastustoimen ohjaus
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11 § Investointien ohjaus
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11 § Investointien ohjaus

 Valmistelu kuten toiminnallinen ohjaus (VN tavoitteet, MK esitys, SM neuvottelu, AVI 
lausunto)

 MK konsernin investointisuunnitelma -> STM SM VM

 Hylätään jos

 Ei lainanottovaltuuden mukainen (STM tarkastaa)

 Ei kustannustehokas – maakuntien yhteistyö

 Ei edistä kustannusvaikuttavaa järjestämistä



16 - 18 § Pelastustoimen valvonta
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16 § Sote-maakunnan pelastustoimen omavalvonta

 MK:n laadittava järjestämisvastuuseensa kuuluvista pelastustoimen tehtävistä ja palveluista 
omavalvontaohjelma

 omavalvontaa kuuluvien velvoitteiden noudattamisen järjestäminen ja toteuttaminen

 palvelujen saatavuuden ja toteutumisen, laadun sekä vaikuttavuuden seuranta

 havaittujen puutteellisuuksien korjaaminen

 Omavalvontaohjelma sekä omavalvontaohjelman toteutumisen seurantaan perustuvat havainnot 
ja niiden perusteella tehtävät toimenpiteet toimitettava AVI:lle ja julkaistava julkisessa 
tietoverkossa

17 § Pelastustoimen valvonta ja siihen liittyvä ohjaus

 SM vastaa pelastustoimen yleisestä valvonnasta ja siihen liittyvästä ohjauksesta

 AVI valvoo pelastustointa sekä sen palvelujen saatavuutta ja tasoa toimialueellaan

18 § Pelastustoimen palvelutason valvonta

 AVI valvoo, että MK:n pelastustoimen palvelutaso on riittävä

 AVI voi määräajassa velvoittaa MK:n oikaisemaan palvelutason huomattavat puutteet tai 
epäkohdat

 Määräyksen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko



Voimaanpanolaki
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Henkilöstö siirtyy maakunnan 
palvelukseen

Irtain omaisuus siirtyy maakunnan 
omistukseen

Maakunta vuokraa paloasemat

KUNTA MAAKUNTA

Palokuntasopimus siirtyy maakunnalle
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(Kiinteistöt 
jäävät kunnan
omistukseen)

(Kiinteistöt ja omaisuus
jäävät palokunnan
omistukseen)
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Pelastustoimen rahoitus

Tapahtuneiden onnettomuuksien perusteella 
laskettu riskiluokka = I tai II

Riskikerroin 30 %

Koko maan 
riskiruututiheys / 
maakunnan 
riskiruututiheys

Asukaskohtainen 
pelastustoimen perushinta 

* maakunnan asukasmäärä 

+ pelastustoimen 
asukastiheyden perusteella 
määritellyt laskennalliset 
kustannukset

+ riskitekijöiden perusteella 
määritellyt laskennalliset 
kustannukset

Ruudulla sijaitsevan  Sevesokohteen
johdosta painokerroin = 1

Tilastokeskuksen laskema riskiluokka = I tai II
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Asukastiheys-
kerroin 5 %

Asukasmäärä 65 %

Ruudulla sijaitsevan riskikohteen johdosta 
painokerroin = 1

Koko maan asukastiheys / maakunnan 
asukastiheys

Perushinta * asukasmäärä

Maakunnan 
pelastustoimen 
laskennalliset 
kustannukset



Kirkkokatu 12, Helsinki
PL 26, 00023 Valtioneuvosto

Vaihde 0295 480 171
www.intermin.fi


