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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 toteuttaminen 
mahdollisimman kattavasti edellyttää pelastustoimen ja 
sen ohjausjärjestelmän uudelleenorganisointia siten, että 
toimialan kehittäminen voidaan toteuttaa 
valtakunnallisesti yhdenmukaisin perustein ja 
tehokkaasti
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Mitä uudistetaan

• Pelastustoimen järjestäminen siirretään kuntien vastuulta 

perustettaville maakunnille

• Pelastustoimen järjestävät jatkossa yhteistyöalueittain 

samat viisi maakuntaa, jotka järjestävät ensihoitopalvelut 

sosiaali- ja terveystoimessa. 

• Ei vain hallinnon uudistus, samalla on tilaisuus uudistaa 

pelastustoimen sisältöä ja toimintatapoja

• Uudet pelastuslaitokset 2019 alusta
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Pelastustoimen kytkeytyminen sote- ja 

aluehallintouudistukseen

1. Viisi pelastuslaitosta (Uusimaa, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, 

Pohjois-Savo, Pohjois-Pohjanmaa)

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. Pelastuslaitosten työntekijöiden työnantaja vaihtuu. Kuntien ja 

kuntayhtymien henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä 

maakuntien palvelukseen (liikkeenluovutusperiaate)

6. Väliaikaishallinto (1.7.2017 lukien aikaisintaan)
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Aluejako 5/18

• 18 maakuntaa (itsehallintoaluetta), joilla sote-

järjestämisvastuu ja rahoitusvastuu

• Viisi yhteistyöaluetta nykyisten 

erityisvastuualueiden pohjalta

• 5 järjestämisvastuussa olevaa maakuntaa perustaa 

palvelutuotannosta vastaavan pelastuslaitoksen

• Pelastuslaitos vastaa palveluntuotannosta

kaikille yhteistoiminta-alueen maakunnille

• Maakuntien arviointimenettely turvaa perusoikeudet 

sekä pelastustoimen-järjestämiskyvyn ja 

taloudellisen kantokyvyn
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Pelastuslaitokset – samat alueet kuin sote-
yhteistyöalueet
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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 kehittämishanke

• Pelastustoimen hallintoa ja organisointia kehitetään 

hallitusohjelman mukaisesti

• Sisäministeriö käynnisti joulukuussa 2015 pelastustoimen 

uudistamishankkeen, jonka tavoitteena on 
– varmistaa pelastustoimen mahdollisuus toimia ensihoidon 

palvelujen tuottajana sekä 

– toteuttaa pelastustoimen ja sen ohjausjärjestelmän 

uudelleenorganisointi siten, että toimialan kehittäminen voidaan 

toteuttaa valtakunnallisesti yhdenmukaisin perustein ja 

tehokkaasti. 

• Hanke liittyy kiinteästi organisoinnin osalta 

maakuntauudistukseen sekä SOTE-uudistukseen
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Toteutus

• Sisäministeriön ja pelastuslaitosten yhteinen

valtakunnallinen uudistushanke 

• Uudistusta valmistelee iso joukko asiantuntijoita

• Maakuntiin perustetaan alueelliset valmisteluryhmät 

suunnittelemaan pelastustoimen organisointia.
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Valmistelu neljässä osahankkeessa

• Hanke jakautuu neljään osahankkeeseen: 

• 1) lakihanke, 

• 2) yhteistoiminta pelastustoiminnassa ja poikkeusoloissa, 

• 3) pelastustoimen kehittäminen sekä 

• 4) henkilöstö, talous ja tietojärjestelmät.
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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

1.6.2016 18

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



Vaikutukset lentoasemilla

• Ei suuria vaikutuksia

• Yhteistyösopimukset uusittava

• Vaikutukset yhteisharjoituksiin?
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Kiitos ja hyvää päivänjatkoa!


