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Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto ei ole 

rekisteröity yhdistys, vaan 22 

pelastuslaitoksen vapaaehtoinen 

yhteenliittymä.  

 

Kumppanuusverkoston perimmäisenä 

tavoitteena on kehittää pelastuslaitosten 

toimintaa siten, että tuotetut palvelut 

kuntalaisille ovat  

• laadukkaita  

• tehokkaita 

• taloudellisia ja  

• perustuvat yhdenmukaiseen tulkintaan 

voimassa olevista säädöksistä ja määräyksistä. 

 



Hallitusohjelman kirjaukset 
pelastustoimesta 

Pelastustoiminnan ja varautumisen 
valtakunnallisen koordinoinnin 
vahvistaminen 

Johtamisen koordinoinnin selkeyttäminen 
laaja-alaisten uhkien torjunnassa 

Pelastustoimen kustannustehokkuuden, 
urapolkujen, koulutusjärjestelmän 
sopimuspalokuntajärjestelmän 
kehittäminen 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon ja 

aluehallintouudistuksen linjaukset 
(hallituksen neuvottelutulos 5.4.2016) 

• ”Maakunnat vastaavat… pelastustoimesta…” 

• ”Pelastustoimi; pelastustoimen ja ensihoidon järjestäminen 

osoitetaan viiden yliopistollista sairaalaa ylläpitävän maakunnan 

tehtäväksi maakuntien yhteistyöalueittain. Kaikki maakunnat 

hoitavat näihin liittyviä tehtäviä ja maakunnat sopivat 

yhteistyöalueittain järjestämisvastuussa olevan maakunnan kanssa 

järjestämisen rahoittamisesta”.  

• ”Pääkaupunkiseutu muodostaa muusta maasta olosuhteiltaan ja 

tarpeiltaan poikkeavan väestökeskittymän. Mikäli 

pääkaupunkiseudun kaupungit tekevät näiden erityispiirteiden 

huomioimiseksi yhteisen ehdotuksen, on hallitus valmis arvioimaan 

lakiin otettavaa pääkaupunkiseudun erillisratkaisua”.  

 
27.5.201

6 



Pelastuslaitokset – samat alueet kuin sote-

yhteistyöalueet 

27.5.2016 5 



 
 
 
 

Pelastustoimen visio 2025: 
 

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi 

- yhteistyössä. 
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Toiminta-ajatus: 
 

Parannamme yhteiskunnan turvallisuutta kaikissa 
oloissa – myös poikkeusoloissa - yhdessä muiden 
toimijoiden kanssa lähellä ihmistä:  

 

• vähentämällä onnettomuuksia,  

• vastaamalla pelastustoiminnasta, 

• osallistumalla siviilivalmiuden ylläpitoon ja 

kehittämiseen, 

• rajoittamalla onnettomuuksien seurauksia kaikissa 

oloissa ja 

• hyödyntämällä pelastustoimen valmiutta nykyistä 

laajemmin yhteiskunnassa sekä 

• tuottamalla terveydenhuollon kanssa sovittuja 

ensivaste- ja ensihoitopalveluja. 
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2. Pelastustoimella on riskejä vastaava valmius 

• Pelastustoimella on riskejä vastaavat resurssit ja riittävä 

palvelukyky koko maassa. 

• Pelastustoimi sisäisen turvallisuuden toimijana palvelee 

yhteiskunnan häiriötilanne- ja katastrofivalmiutta kaikissa 

oloissa, myös poikkeusoloissa. 

• Pelastustoimella on kyky antaa ja vastaanottaa kansainvälistä 

apua luonnon tai ihmisen aiheuttamissa suuronnettomuus- tai 

katastrofitilanteissa.  
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3. Pelastustoimi on siviilivalmiuden vahva 

yhteensovittaja ja luotettu yhteistyökumppani 

 

• Suuronnettomuuksiin on varauduttu riskejä vastaavasti. 

• Pelastustoimi tukee muita toimijoita häiriötilanteisiin 

varautumisessa. 

• Riskinarviointityö on ennakoivaa ja tuottaa toiminnan ja 

siviilivalmiuden kehittämistä tukevaa tietoa. 

• Pelastustoimi toimii yhteistyössä eri viranomaisten, yritysten, 

järjestöjen, vapaaehtoisten (organisaatioiden) ja yhteisöjen 

kanssa. 
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Pelastustoimen uudistus 

Sisäministeri Petteri Orpo on asettanut hankkeen pelastustoimen uudistamiseksi. 

Hankkeen toimikausi on 15.12.2015-31.12.2018. 

 

Pelastustoimen uudistuksen on tarkoitus edetä yhtä aikaa sote-uudistuksen kanssa 

niin, että tehtävät siirtyisivät kunnilta itsehallinnollisille alueille vuoden 2019 alusta. 



Pelastustoimen uudistuksen tavoitteet 

 
• Pelastustoimen alueiden ja sote-alueiden organisointi 

saman oikeushenkilön toimintana varmistaa, niin hyvin 
kuin on tässä tilanteessa mahdollista, pelastustoimen 
mahdollisuuden toimia ensihoidossa palveluntuottajana 
nykyisen kaltaisella tavalla 
 

 
• Hallitusohjelman kirjausten toteuttaminen 

mahdollisimman kattavasti edellyttää pelastustoimen ja 
sen ohjausjärjestelmän uudelleenorganisointia siten, että 
toimialan kehittäminen voidaan toteuttaa 
valtakunnallisesti yhdenmukaisin perustein ja 
tehokkaasti 
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Kiitos! Keskustelua? 


