
Hyvinvointialueiden 
neuvottelut, syksy 2020

SM/Pelastusosasto

Neuvotteleva virkamies Tiina Snellman



Pelastustoimen toimintaympäristö

• Pelastustoimen toimintaympäristö voidaan 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.



Pelastustoimen uudistuksen tavoitteet
• 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.
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Ensihoitopalvelut –yhteistyö
• Uudistuksessa varmistetaan pelastustoimen ja terveystoimen yhteistyö, jotta ihmisille 

voidaan tuottaa kustannustehokkaat ja laadukkaat ensihoitopalvelut. 

• Hyvinvointialueiden pelastuslaitoksilla on jatkossakin mahdollisuus tuottaa 

ensihoitopalveluja koko maassa, mikä on kiireellisen avunsaannin kannalta elintärkeää. 

• Yhteistyöllä varmistetaan myös, että pelastustoimen ja ensihoidon tiivistä synergiaa ja 

moniammatillista osaamista voidaan maksimaalisesti hyödyntää ihmisten parhaaksi sekä 

päivittäisissä onnettomuustilanteissa että suuronnettomuuksissa ja poikkeusloissa. 

• Pelastuslaitosten tuottaman ensihoidon resurssit muodostavat erittäin merkittävän 

kansallisen toimintavalmiuden ja suorituskyvyn pelastuslaitosten henkilöstön, kaluston ja 

osaamisen suhteen.



Pelastustoimen hallintouudistus
• Hyvinvointialueiden muutos pelastustoimelle ei suuri, 2004 siirryttiin alueelliseen 

pelastustoimeen ja toiminnan organisointi on helpompaa

• Pelastustoimen palveluntarvemäärittely ja rahoitusmalli on erilainen kuin SOTE:ssa

• Rahoituslaskelma perustuu asukasmäärään, asukastiheyteen (vesistöjen pinta-ala 

mukana) sekä riskikertoimeen

• Pelastustoimen riskikertoimien tekijät ja niiden painokertoimet otetaan uudelleen 

tarkasteluun

• Lisäksi pelastustoimen palveluntarveperusteena käytettävää pelastustoimen 

riskiarviointimallia kehitetään pitkällä aikavälillä yhdessä alueen pelastustoimien 

kanssa



Pelastustoimen organisoituminen 
hyvinvointialueeseen
• Tavoitteena, että pelastustoimi pystyy toimimaan itsenäisenä toimijana sosiaali- ja terveystoimen 

tapaan hyvinvointialueen sisällä ja organisoimaan toimintansa

• Sisäministeriön pelastusosaston toimesta valmistellaan pelastuslaitosten käyttöön yhteinen 

hallintomalli, jolla varmistetaan että;

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

̶ hyvinvointialueen pelastustoimen järjestämisen ohjausmekanismi on kansallisen ohjauksen 
näkökulmasta toimiva ja hallintorakenne mahdollisimman yhdenmukainen.

• Hyvinvointialue päättää itse hallintomallista tarkemmin 

• Yhteistyö toimialojen kesken väliaikaishallintoon ja hyvinvointialueiden toimintaan 

valmistauduttaessa on tärkeää erityisesti yhteisiä henkilöstöhallinnon ja ICT-järjestelmiä 

rakennettaessa
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