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Ensimmäinen kokonaisuus siviilipuolen materiaaliapua Ukrainaan 
lähti 1.3.

hätämajoitus 5 000 henkilölle, terveydenhuollon 
suojatarvikkeita 

Toinen kokonaisuus lähti Moldovaan 3.3. (kolme rekkaa), 
sittemmin lähtenyt toinen lähetys

hätämajoitus 5 000 henkilölle, kenttäkeittiö, suihku- ja 
monitoimitelttoja sekä lääkinnällisiä tarvikkeita

Avustuskokonaisuuksia valmistelussa, kuljetuksia lähtenyt 
säännöllisesti, yli 20 rekkaa Ukrainaan ja 4 Moldovaan

terveydenhuollon suojatarvikkeita, säteilymittareita, 

lääkinnällisiä tarvikkeita ja lääkkeitä

ajoneuvolahjoitukset sekä pelastustoimen 
tarvikkeita/laitteita (ambulansseja ja 
sammutusautoja)

Useita pelastustoimen asiantuntijoita on ollut Moldovassa, 
Puolassa ja Slovakiassa tukemassa UCPM-avustustoiminnassa 
sekä logistiikassa.

Suomalainen asiantuntija STUK:ista oli tukemassa ERCC:n
tilannekuvatyötä säteily- ja ydinasioihin liittyen.

Kuva: State Emergency Service of Ukraine



Kreikka
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5Kuva: Finn Rescue Team



Toimintaympäristön muutokset
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Eriarvoistuminen
Onnettomuudet kasaantuvat, alueet 
eriarvoistuvat

Väestön ikääntyminen
Tehtäväprofiilin muutokset, 
onnettomuuksien 
lisääntyminen, 
turvallistaminen

Harva-alueet vs. 
väestön keskittyminen
Toimintakykyinen 
henkilöstö, 
toimintavalmius

Teknologinen kehitys
Riippuvuus sähköstä ja teknologiasta, 
osaaminen

Ilmastonmuutos
Sään ääri-ilmiöt ja 

niihin 
varautuminen

Keskinäisriippuvuuksien
lisääntyminen

Poikkihallinnollisen 
suunnittelun 

ja toiminnan tarve

Turvallisuusympäristön 
muutos

Ilmiöt



Varautumista ja väestönsuojelua 
on vahvistettava
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Perusta häiriötilanteissa ja 
poikkeusoloissa toimimiselle 
rakennetaan hoitamalla pelastustoimen 
päivittäisiä tehtäviä ja ylläpitämällä 
valmiutta.  

Suomen turvallisuustilanteen muutos 
edellyttää panostusta väestönsuojeluun 
ja valmiussuunnitteluun.

Väestönsuojelujärjestelyjä tullaan 
kehittämään valtakunnallisen 
selvityksen pohjalta.



Kansainvälisen yhteistyön 
tiivistymiseen on varauduttava
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Materiaaliapu Ukrainaan ja EU: 
pelastuspalvelumekanismi.

Pohjoismainen yhteistyö, ml. 
Suomen ja Ruotsin välinen 
yhteistyö.

NATO-asiat siviilivalmiuden osalta. 

EU-yhteistyö, ml. yhteisten 
kapasiteettien kehittäminen 
(rescEU) sekä osallistuminen 
Kreikan valmiussiirtoon. 



Pelastustoimen palveluverkko on 
turvattava
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Pelastustoimi on ihmisten turvallisuudelle 
tärkeä lähipalvelu. Henkilöstön saatavuus 
on turvattava myös harva-alueilla. Myös 
sopimuspalokuntien toiminta ja vetovoima 
on turvattava.

Pelastusopiston perusrahoitus on 
varmistettava pysyvästi. Pelastajakoulutus 
tulee kaksinkertaistaa. 

Vuoteen 2030 mennessä eläköityy 1 400 
työntekijää. Lisäksi tarvitaan 1 130 uutta 
pelastajaa. 

Nykyisellä rahoituskehyksellä koulutus 
supistuu vuodesta 2024.



Sopimuspalokunnat
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Sopimuspalokuntalaiset ovat mukana 
60 %:ssa pelastustoimen 
hälytystehtävistä.

Pelastustehtäviä noin 90 %:n alueella 
maamme pinta-alasta. Tällä alueella asuu 
noin 46 % suomalaisista.

Isoimmissa kaupungeissa sopimuspalokunnat 
toimivat ensisijaisesti ammattipalokuntien 
tukena ja reservinä.

Kehittämisohjelma ja yhteistoimintaryhmä.



Hyvinvointialueuudistus
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Miksi sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistus tarvitaan?

Eri kokoisten toimijoiden resurssit ja osaaminen palvelujen 
järjestämisessä vaihtelevat merkittävästi. Asukkaiden 
yhdenvertaisuus palvelujen saannissa ei toteudu. 
Väestöryhmien väliset ja alueelliset hyvinvointi- ja 
terveyserot ovat edelleen suuret. Tulevaisuudessa 
ikärakenteen heikentyminen lisää palvelujen tarvetta ja 
kustannuksia.

Tarvitaan vahvemmat järjestäjät vastaamaan sosiaali- ja 
terveydenhuollosta ja pelastustoimesta siten, että 
asukkaiden oikeus saada palveluja toteutuu yhdenvertaisesti.

Siksi vastuu palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta on 
siirretty 21 hyvinvointialueelle ja Helsingin kaupungille. 

Hyvinvointialueilla on vastuu huolehtia palvelujen 
saatavuudesta ja saavutettavuudesta.

Hyvinvointialueiden yhteenlaskettu budjetti on noin 22,5 Mrd
€ vuonna 2023.

Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 

järjestämisvastuu on ollut 
vajaalla 200:lla kunnalla 

tai kuntayhtymällä, 
pelastustoimen 

järjestäminen 22 
pelastuslaitoksella.

20.10.202212



Hyvinvointialueen johtaminen

Jokaisella hyvinvointialueella on aluevaltuusto, joka 
vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta 
sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa. 

Aluevaltuusto valitaan aluevaaleissa. 

Toimikausi on neljä vuotta. 

Valtuutettuja valitaan 59–89 hyvinvointialueen asukasluvun 
perusteella.

Aluevaltuusto asettaa aluehallituksen ja 
hyvinvointialueen muut toimielimet sekä valitsee 
hyvinvointialuejohtajan.

Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja 
taloutta. 

Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena 
hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Aluevaltuuston tehtävistä säädetään 
hyvinvointialueesta annettavassa laissa. 

Aluevaltuusto päättää mm. hyvinvointialuestrategiasta, 
hyvinvointialueen hallintosäännöstä sekä hyvinvointialueen 
talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

Hyvinvointialueen pakolliset 
toimielimet ovat

•Aluevaltuusto

•Aluehallitus

•Tarkastuslautakunta

•Kansalliskielilautakunta (kaksikielisillä 
hyvinvointialueilla)

•Saamen kielen lautakunta (Lapin 
hyvinvointialueella)

Aluevaltuusto voi lisäksi asettaa lautakuntia, 
johtokuntia ja niiden jaostoja.
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Hyvinvointialueiden organisointi
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Pelastustoimi osana hyvinvointialuetta
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Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan julkinen 
rahoitus 2021 (ilman ensihoitoa)

Lähteet: Sisäministeriö, Pronto,
avit ja Öljysuojarahasto, 2022

Valtio

108,7 milj. €

Kunnat

477,5 milj. €

Julkinen rahoitus yhteensä

586,2 milj. €

Hätäkeskuslaitos 60,2 milj. €

Pelastusopisto 18,2 milj. €

Öljysuojarahasto 8,0 milj. €

Palosuojelurahasto 10,7 milj. €

Pelastusosasto 8,7 milj. €

Aluehallintovirasto 2,9 milj. €
(pelastustoimi ja varautuminen)

Henkilöstömenot 290 milj. €

Poistot 17,5 milj. €

Muut toimintakulut 170 milj. €

Pelastuslaitosten 
kustannukset 
asukasta kohden 
59–144 €



Voimavaratarpeet vuosina 2023-2026
Virasto Esitys e/v (arvio)

SM/pelastusosasto Hyvinvointialueohjaus (HE) (10 htv) 800 000

SM/pelastusosasto Pelastustoimen ja varautumisen valtakunnallisen johtamisen sekä 

suorituskyvyn vahvistaminen vastaamaan turvallisuusympäristön 
muutoksiin (12 htv)

880 000

SM/pelastusosasto Valtakunnallinen pelastustoiminnan johtaminen ja tilannekuvatoiminta 

(HE) (6 htv)
Tilanne- ja johtokeskusinvestoinnit (vuosi 2023)

480 000

1 600 000

SM/pelastusosasto Pelastustoimen tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen sekä 

kyberturvallisuuden parantaminen

2 030 000

Pelastusopisto Pelastusopiston perusrahoitus (koulutus- ja TKI toimintojen 

turvaaminen, pelastuskalusto, toimitilat, kv-pelastustoiminta)

2 400 000

Pelastusopisto Pelastajakoulutettavamäärien nostaminen 6 000 000

Pelastusopisto Pelastustoimen koulutusjärjestelmän kehittäminen vastaamaan 

toimintaympäristön haasteisiin (sis. TKI –toiminnan vahvistamisen)

700 000

Hyvinvointialueet Pelastustoimen palveluiden lakisääteisen tason turvaaminen (ml. ÖT) 

ja varallaolojärjestelmän korvaavat ratkaisut
(nykyisessä kuntapohjaisessa järjestelmässä tunnistettu vaje)

81 000 000

95 890 000



Rahoituksella varmistetaan:

pelastustoimen suorituskyky ja 
voimavarat

kyky vastata kansallisiin, 
alueellisiin ja paikallisiin riskeihin 
ja tarpeisiin

rahoituslain mukaan 
hyvinvointialueiden rahoituksella 
turvataan perusoikeuksiin liittyvien 
pelastustoimen palvelujen 
järjestäminen 

•Pelastustoimen laskennallinen 
rahoitus määräytyy

• Asukasmäärän (65 %)

• Asukastiheyden (5 %) ja

• riskitekijöiden mukaan (30 %)

•Lisärahoitus jälkikäteen 
toteutuneiden kustannusten ja 

mahdollisesti lisättyjen tehtävien 
perusteella



Rahoituksen riittävyys

Lähtökohtaisesti hyvinvointialueiden 
rahoituksen tulee riittää sosiaali- ja 
terveyspalvelujen sekä pelastustoimen 
järjestämiseen. 

Vaikka pelastustoimen rahoitus on 
laskennallista, rahoitusta tarkastellaan 
hyvinvointialuekohtaisena kokonaisuutena. 
Kukin hyvinvointialue päättää omalta 
osaltaan yleiskatteisen rahoituksen 
kohdentamisesta eri tehtäviin (sote ja pela) 
sekä investoinneista.

Sopimuspalokuntien pitkän aikavälin 
toimintaedellytykset tulee turvata.



Valtakunnalliset strategiset tavoitteet
VN vahvistaa joka neljäs vuosi valtakunnalliset strategiset tavoitteet kansallisia, alueellisia ja 
paikallisia tarpeita sekä onnettomuusuhkia ja muita uhkia vastaavan laadukkaan ja 
kustannusvaikuttavan pelastustoimen järjestämiselle.

Tavoitteet viitoittavat palveluiden järjestämisen strategista ohjausta ja palveluiden 
kehittämistä. 

Palveluiden yhdenmukainen, yhdenvertainen, laadukas ja kustannustehokas 
toteuttaminen

Tavoitteet perustuvat SM:n vuosittaiseen selvitykseen pelastustoimen palvelutason 
toteutumisesta, rahoituksen riittävyydestä ja kehittämistoimista (toteutuu 1. kerran 
1.1.2023→)

Tavoitteet ohjaavat hyvinvointialueita:

Palveluiden kehittämistyötä

Palvelutasopäätöksen valmistelua

Vuotuisia neuvotteluita



Strategiset tavoitteet 2023-2026, versio 5

1. Pelastustoimen palvelutaso toteutuu 
yhdenvertaisesti ja laadukkaasti sekä 
valtakunnallisesti että alueellisesti.

2. Pelastustoimen onnettomuuksien 
ehkäisy on järjestetty riskiperusteisesti, 
yhdenmukaisesti ja vaikuttavasti.

3. Pelastustoimella on välitön kyky toimia 
suunnitellusti kaikissa 
turvallisuustilanteissa, ja se säilyy 
turvallisuuden lähipalveluna.

4. Pelastustoimen alueellinen ja 
valtakunnallinen valmius sekä 
varautuminen mahdollistavat väestön 
suojaamisen kaikissa olosuhteissa.

5. Pelastustoimen kansainvälinen toiminta 

on suunnitelmallista ja kytkeytyy 

pelastustoimen kansallisiin rakenteisiin

6. Pelastustoimen palveluiden ja tehtävien 

valtakunnallinen suunnittelu, toteutus ja 

kehittäminen perustuvat tiedolla 

johtamiseen ja yhtenäiseen 

tiedonhallintaan.

7. Pelastustoimen investoinnit tukevat 

palvelutuotannon vaikuttavuutta.

8. Pelastustoimen henkilöstöresurssit ovat 

riittävät ja henkilöstö on osaavaa ja 

hyvinvoivaa.

9. Pelastustoimen hallinto- ja 

ohjausjärjestelmä on selkeä.



SM / pelastusosasto vastaa, yhteistyö STM, VM

HV-alueiden vuotuiset ohjaustoiminnot

• Valtakunnalliset strategiset tavoitteet, 
seuranta

• Pelastustoimen neuvottelukunnan työskentely 

• Vuotuiset HVA-neuvottelut

• Investointisuunnittelun ohjaus

• Vuotuisen tietopyynnön käsittely, AVI-kerää ja 
analysoi aluekohtaiset palvelutasoraportit

• SM valtakunnallinen selvitys pelastustoimen 
palvelujen toteutumisesta ja rahoituksen tason 
riittävyydestä

• SM aloite lisärahoituksesta

Jatkuva vuorovaikutus eri foorumeilla toimialan 
kesken

Hyvinvointialueiden ohjaus



Pelastustoimen neuvottelukunta

Sisäministeriön yhteydessä tulee toimimaan pelastustoimen neuvottelukunta, jonka 

asettaa valtioneuvosto. Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata ja arvioida pelastustoimen järjestämisen kehitystä;

2) tehdä ehdotuksia pelastustoimen valtakunnallisiksi tavoitteiksi sekä käsitellä 8 §:n 
4 momentissa tarkoitetut sisäministeriön aloitteet ja hyvinvointialueiden esitykset 

niiden muuttamiseksi;

3) edistää pelastustoimen tiedonhallinnan strategisten tavoitteiden toteutumista;

4) käsitellä hyvinvointialueiden pelastustoimea koskevan lainsäädännön 

kehittämistarpeita ja muita pelastustoimen kehittämistarpeita;

5) käsitellä muita periaatteellisesti tärkeitä ja laajakantoisia hyvinvointialueiden 

pelastustoimea koskevia valtion toimenpiteitä;

6) edistää valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden yhteistyötä.



Vuoden 2022 etapit
Pelastustoimen strategiset tavoitteet

Pelastustoimen neuvottelukunta

Touko-
kesäkuu

Valtakunnalliset 
tavoitteet -
päätösasiakirjat 
lausunto-
kierroksella

Pelastustoimen 
neuvottelukunnan 
asetus 
valtioneuvostossa 
(Vna 483/2022)

Heinä-elokuu

Strategiset tavoitteet, 
lausuntokierroksen 
purku ja 
johtopäätökset, uudet 
asiakirjat

Neuvottelukunnan 
nimeämispyynnöt

Marras-
joulukuu

VN vahvistaa 
valtakunnalliset 
strategiset 
tavoitteet 

Tavoitteet voimaan 
1.1.2023

Syys-lokakuu

Neuvottelukunnan 
asettaminen, 1. 
kokous

Strategisten 
tavoitteiden 
käsittely 
pelastustoimen 
neuvottelukunnassa



Pelastustoimi 
hyvinvointialueilla

Pelastustoimen järjestämistehtävän siirto 
toteutuu hallitusti kaikilla alueilla. 

Pelastustoimen asema itsenäisenä ja soten 
kanssa tasavertaisena toimialana on varmistunut.

Pelastustoimen ja soten välinen yhteistyö on 
hyvää, ja yhteisiä rajapintoja on tunnistettu. 
Pelastustoimi on vahvistanut rooliaan 
varautumisen asiantuntijana.

Valtion ohjausjärjestelmä on muodostumassa. 
Valtioneuvoston yhteistyötä on tiivistetty.

Pelastustoimen suunnitteluperusteet on 
uudistettu (ns. suorituskykymalli) ja otetaan 
käyttöön HV-alueilla.



Pelastustoimen järjestämislain 
mukaisesti tehtäviä voidaan 
välttämättömissä tapauksissa 
koota suurempiin kokonaisuuksiin

1) valtakunnalliset ja alueelliset tilanne- ja 
johtokeskusjärjestelyt ja muu pelastustoiminnan johtamisen 
edellytyksenä oleva erityisvalmius;

2) kemiallisten ja säteilytilanteiden ja muun vaativan 
pelastustoiminnan edellytyksenä oleva erityisvalmius;

3) merellinen pelastustoiminta;

4) öljyvahinkojen torjunta merialueen rannikolla ja 
saaristossa sekä laajoilla sisävesialueilla;

5) pelastustoimeen kuuluvan kansainvälisen avun antamisen 
tai vastaanottamisen edellytyksenä oleva erityisvalmius;

6) pelastustoimen poikkeusoloihin varautumisen 
edellytyksenä olevat materiaaliset valmiudet ja 
poikkeusolojen toiminnan etukäteisvalmisteluiden alueellinen 
koordinaatio.

Pelastustoimen 
tehtäviä voidaan 

koota 
suurempiin 

kokonaisuuksiin
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Kiitos
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