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Pelastustoimen uudistaminen

Pelastustoimen uudistaminen tehdään, jotta
edelleen tiukkenevassa taloudellisessa
tilanteessa asiakkaan turvallisuustaso
pystytään säilyttämään.
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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 toteuttamiseksi
pelastustoimea ja sen ohjausjärjestelmää tarkennetaan
siten, että toimialaa voidaan kehittää jatkossa entistä
tehokkaammin ja yhdenmukaisemmin perustein
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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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Pelastustoimen uudistamishanke
• Hanke on 22 pelastuslaitoksen ja sisäministeriön

yhteinen. Sen rahoitus muodostuu Palosuojelurahaston
avustuksesta sekä osallistuvien tahojen
henkilöresursseista.

• Hankkeeseen palkattiin 4 päätoimista henkilöä hieman
vajaaksi kolmeksi vuodeksi. Lisäksi sisäministeriön
henkilöstöä osallistuu hankkeeseen vuosittain 8
henkilötyövuoden verran.

• Pelastuslaitosten henkilöstöä ja muita sidosryhmiä
hyödynnetään hyvin laajasti hankkeeseen liittyvissä
lukuisissa työryhmissä.
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HANKKEEN ORGANISOINTI
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Ohjausryhmä
• Puheenjohtaja Esko Koskinen

• Jäsenet
– Janne Koivukoski, SM
– Mika Kättö, SM
– Veli-Pekka Ihamäki, Pelastusjohtajat pj.
– Jaakko Pukkinen, Pelastusjohtajat vpj.
– Ritva Laine, Suomen Kuntaliitto
– Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos
– Olli-Pekka Ojanen, Pirkanmaan pelastuslaitos
– Simo Wecksten, Helsingin pelastuslaitos
– Jukka Koponen, Pohjois-Savon pelastuslaitos
– Petteri Helisten, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

• Esittelijä
– Hankejohtaja Taito Vainio, SM
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Osahankkeet ja työryhmät
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Lainsäädännön uudistaminen pelastustoimen
uudistamishankkeessa

• Laki pelastustoimen järjestämisestä
– pelastustoimen hallinnon järjestämistä koskevat säännökset
– HE syksyllä 2016, vahvistaminen kesällä 2017, voimaan 1.1.2019

• Uusi pelastuslaki + liitännäislait (viittaukset)
– pelastustoimen sisällölliset uudistukset ja säännösten

päivittäminen uutta maakunnallista järjestelmää vastaaviksi
– HE syksyllä 2017, vahvistaminen kesällä 2018, voimaan 1.1.2019

• Valtioneuvoston ja ministeriön asetusten uudistaminen
pelastustoimessa
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Sote- ja aluehallintouudistuksessa
valmisteltava lainsäädäntö

• Maakuntalaki (VM)
– Tarkoituksena on, että laki tulee voimaan 1.7.2017 eli maakunnat

voitaisiin oikeushenkilöinä perustaa aikaisintaan tässä vaiheessa
(väliaikaishallinto ja sen toimivalta)

• Laki sosiaali- ja terveystoimen järjestämisestä (STM)

• Muut maakuntauudistukseen liittyvät säädösmuutokset
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Yhteistoiminta pelastustoiminnassa ja
poikkeusoloissa

Tavoite:
Pelastustoimen roolin vahvistaminen
varautumisessa

1. Sisäministeriön ohjausrooli

2. Pelastuslaitosten ohjausrooli

3. Valtakunnallinen yhteensovitus ja ohjaus
sekä pelastuslaitosten yhteistyö
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Pelastustoimen kehittäminen
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Tavoite:
Pelastustoimen johtamis- ja
koordinaatiokyvyn parantaminen laaja-
alaisissa tilanteissa
1. Riskienhallinta
2. Onnettomuuksien ehkäisy
3. Pelastustoiminta
4. Kansainvälinen toiminta
5. Sopimuspalokuntatoiminta
6. Pelastuslaitosten kehittäminen ensihoidon

palvelualustana



Henkilöstö, talous, tietojärjestelmät
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Tavoite:
Kustannustehokkuuden,
koulutusjärjestelmän ja
työuramahdollisuuksien kehittäminen

1. Tietojärjestelmät
2. Henkilöstö, palvelussuhde
3. Talous, kalusto, kiinteistöt
4. Hankinnat
5. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
6. Pelastusalan koulutusjärjestelmä



Keväällä 2016 aloittavia työryhmiä?
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Riskianalyysi
Poikkeusolojen riskianalyysi

Onnettomuuksien ehkäisyn
yhdenmukaistaminen

Pelastustoiminnan
johtamisen

kehittäminen

Palveluiden
optimointi

Sopimuspalokuntatoi-
minnan edistäminen

Kansainvälinen
pelastustoiminta

Pelastuslaitokset
ensihoidon

palvelualustana

Pelastuslaitoksen
perusprosessit

Talousryhmä Henkilöstöryhmä

Työhyvinvointiryhmä

Alueellinen
yhteistoiminta

pelastustoiminnassa
ja poikkeusoloissa



Pelastustoimen kytkeytyminen
sote- ja aluehallintouudistukseen

1. Viisi pelastuslaitosta (Uusimaa, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Itä-
Suomi, Pohjois-Suomi)

2. Lakisääteinen yhteistoiminta (13 maakuntaa tekevät sopimuksen
yllä mainittujen kanssa)

3. Jos maakunnat eivät pääse sopimukseen, valtioneuvosto päättää

4. Kiinteistöt jäävät kuntien omistukseen ja pelastuslaitokset
vuokraavat tarvitsemansa tilat. Kalusto (irtaimisto) siirtyy
pelastuslaitosten omistukseen.

5. Henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä nykyisin ehdoin
(liikkeenluovutusperiaate)

6. Väliaikaishallinto (1.7.2017 lukien aikaisintaan)
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Pelastuslaitokset – samat alueet kuin sote-
yhteistyöalueet
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Kiitos
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