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Pelastustoimi ja siviilivalmius
Onnettomuuksien ehkäisyä, pelastustoimintaa, väestönsuojelua ja varautumista

Parannamme yhteiskunnan turvallisuutta kaikissa oloissa – myös 
poikkeusoloissa.

Yhdessä muiden toimijoiden kanssa – lähellä ihmistä



Pelastustoimen uudistaminen

RAKENNEUUDISTUS

Pelastustoimen siirtyminen 
hyvinvointialueiden
järjestämäksi toiminnaksi vuonna 
2023

PELASTUSTOIMEN KEHITTÄMINEN

1. Lainsäädännön kehittäminen

2. Suorituskykyhanke

3. Alueellinen kehittämistoiminta

4. Koulutusjärjestelmän uudistus

5. Tietohallinto ja tiedonhallinta



I Pelastustoimen muutokset

• Tarkoituksena on edistää ja ylläpitää turvallisuutta sekä varmistaa yhdenvertaiset, yhdenmukaiset ja 
kustannusvaikuttavat pelastustoimen palvelut koko maassa

• Tavoitteena on, että pelastustoiminnan ja ensihoidon tiivis yhteys ja siitä saatavat hyödyt turvataan 
uudistuksessa. 

• Pelastustoimi on lähipalvelujen lisäksi valtakunnallinen organisaatio
̶ Edellyttää tehokasta valtakunnallista ohjausta ja yhdenmukaisia toimintamalleja

• Pelastustoimen järjestäisivät jatkossa 21 hyvinvointialuetta ja Helsingin kaupunki
• Hyvinvointialueella tulee olla pelastuslaitos, joka tuottaa pelastuslain mukaiset palvelut
• Lisäksi pelastuslaitos voi tuottaa ensihoitopalveluita (erillinen hyvinvointialueen päätös / työnjako)

• Pelastustoimi siirtyi vuonna 2004 alueelliseen pelastustoimeen, joten siirtyminen hyvinvointialueisiin ei 
ole toiminnan organisoinnin kannalta niin suuri kuin sotessa.
• Uudellamaalla ja Pohjanmaalla toteutetaan aluemuutoksia

• Pelastustoimen osalta järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille ja siirrytään kuntapohjaisesta 
rahoituksesta valtion talousarviorahoituksen piiriin. 
• pelastustoimen kustannukset v. 2020: n. 474 milj. euroa
• pelastuslaitosten toimintavalmiuden, varallaolojärjestelmän muutoksen ja öljy-

aluskemikaalitorjunnasta aiheutuvat resurssivajeet ovat arviolta yhteensä 81 milj. € / vuosi. 
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II Pelastustoimen muutokset
• Pelastustoimen palveluita ja palvelujärjestelmän yhtenäisyyttä parannetaan tehostamalla kansallista 

strategista ohjausta

• Ohjausjärjestelmä yhdenmukainen SOTE-ohjauksen kanssa

• VN strategiset linjaukset, neuvottelukunta, ohjausneuvottelut, investointien ohjaus, lisärahoitus
• Strategista, vuorovaikutteista, yhteinen tietopohja

• Palvelutaso ja sen valvonta kuten nykyään pelastuslaissa
• Perustuu paikallisiin, alueellisiin ja valtakunnallisiin tarpeisiin ja uhkiin
• Riskit perustana myös rahoitukselle

• Tehtävien kokoaminen VN asetuksella – koottavat tehtävät säädetään järjestämislaissa
• Riittävä toimintavalmius, valvonta ja muut lähipalvelut edellyttävät palveluverkon kattavuutta
• Lähipalvelut turvataan - kokoaminen kohdistuu järjestämiseen - ei asukasrajapintaan

• Voimaanpano yhdenmukainen SOTE-siirtojen kanssa: 
• Siirretään tehtävät, henkilöstö (ml. sivutoimisten PELA sopimukset) sekä vuokra- ja 

palokuntasopimukset
• Nykyinen kunnallinen organisaatio lakkautetaan ja hyvinvointialue perustaa itse oman 

organisaationsa
• Pelastustoimi olisi jatkossakin erillinen, sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala.
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