
Pelastuslaitokset ja 
hyvinvointialue-uudistus



Pelastuslaitosten 
tuottamat 
elintärkeät 
lähipalvelut 
säilyvät myös 
hyvinvointialueilla

Pikto-
grammi



Mistä on kyse?

Pelastustoimen järjestäminen siirtyy kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 
alusta lähtien osana hyvinvointialueuudistusta. Pelastuslaitokset tuottavat 
jatkossakin kotiin vietäviä lähipalveluita alueellisesti ja paikallisesti kaikkialla 
Suomessa.

Pelastuslaitosten kiireellisissä palveluissa pelastustoiminnan ja ensihoidon 
osaaminen yhdistyvät saumattomasti. Tämä luo edellytykset sille, että kiireellinen 
avunsaanti turvataan aina hätätilanteissa. 

Harvaan asutuilla alueilla pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien tuottamat 
palvelut ovat usein viimeisiä jäljellä olevia lähipalveluita, joiden turvin ylläpidetään 
paikallisten yhteisöjen hyvinvointia ja turvallisuutta sekä vahvistetaan alueiden 
elinvoimaa. 
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Pelastustoimi uudistuu osana 
hyvinvointialue-uudistusta

Pelastustoimen järjestäminen 
siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 
hyvinvointialueille ja Helsingin 
kaupungille vuoden 2023 alusta 
lähtien.
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Elintärkeitä lähipalveluita jatkossakin

Uudistuksesta huolimatta 
pelastustoimi tuottaa elintärkeitä 
lähipalveluita, joissa pelastus-
toiminta ja ensihoito yhdistyvät 
saumattomasti. Näin kiireellinen 
ja laaja-alainen avunsaanti 
turvataan hätätilanteissa. 
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Pelastustoimi ylläpitää alueiden 
hyvinvointia, turvallisuutta ja elinvoimaa

Pelastuslaitokset ja sopimus-
palokunnat ovat usein harvaan 
asuttujen alueiden viimeisiä 
jäljellä olevia lähipalveluita. 
Siten pelastustoimi ylläpitää 
alueiden hyvinvointia, 
turvallisuutta ja elinvoimaa.
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Pelastuslaitokset hoitavat vuosittain noin:

100 000 
pelastustoiminnan 
hälytystehtävää
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500 000
ensihoitotehtävää

Lisäksi pelastustoimen yksiköt 
osallistuvat vuosittain noin 
20 000 ensivastetehtävään ja 
yli 5 000 avunantotehtävään
tukiessaan ensihoitopalveluiden 
yksiköitä



Pelastustoimen 
kattava 
palveluverkosto 
on meidän 
jokaisen 
turvaverkko



Mistä on kyse?

Pelastustoimen koko maan kattava palveluverkosto turvaa meitä 
ympärivuorokautisesti vuoden jokaisena päivänä. 

Palveluverkosto muodostuu 340 vakituisesta paloasemasta sekä noin 700 
sopimuspalokunnasta. Sopimuspalokuntien vapaaehtoisilla on tärkeä rooli 
esimerkiksi sammutus- ja pelastustehtävissä. 

Palveluverkosto takaa jokaiselle turvaverkon, kun onnettomuuksia sattuu tai 
erilaiset häiriötilanteet, kuten tulvat ja myrskyt, haittaavat yhteiskunnan toimintaa. 

Suuronnettomuuksissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa pelastuslaitosten 
tilanne- ja johtokeskukset muodostavat oikean tilannekuvan ja johtavat 
pelastustoimintaa. 

9



Ympärivuorokautista turvaa vuoden 
jokaisena päivänä – koko maassa

Pelastustoimen koko maan 
kattava palveluverkosto 
muodostuu 340 vakituisesta 
paloasemasta sekä noin 700 
sopimuspalokunnasta.
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Jokainen tarvitsee pelastustoimea

Pelastustoimen kattava 
palveluverkosto takaa jokaiselle 
turvaverkon onnettomuuksissa 
ja erilaisissa yhteiskunnan 
häiriötilanteissa, kuten 
yleistyvissä tulvissa ja 
myrskyissä.
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Aina tilanteen tasalla

Suuronnettomuuksissa, häiriö-
tilanteissa ja poikkeusoloissa 
pelastuslaitosten tilanne- ja 
johtokeskukset muodostavat 
oikean tilannekuvan ja johtavat 
pelastustoimintaa. Näin 
pelastuslaitokset tukevat kuntia 
tilanteessa kuin tilanteessa.
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Turvaverkon takaavat:

noin

6 000 
päätoimista 
pelastustoiminnan 
ammattilaista

yli 

2 300 
ensihoitopalveluiden 
ammattilaista

5 300 
pelastusajoneuvoa 

340
paloasemaa

noin

15 000 
Sopimus-
palokuntalaista



Pelastuslaitokset 
ennakoivat 
riskejä ja laativat 
suunnitelmat 
niiden varalle 



Mistä on kyse?

Pelastustoimen asiantuntemusta ja osaamista tarvitaan muulloinkin kuin kiireellisissä 
hätätilanteissa. Pelastuslaitoksilla on merkittävä rooli esimerkiksi erilaisiin onnettomuus- ja 
häiriötilanteisiin varautumisessa. 

Pelastuslaitosten ennaltaehkäisevissä palveluissa työskentelee muun muassa palo-, 
rakennus- ja kemikaaliturvallisuuden asiantuntijoita sekä valmiussuunnittelun, 
huoltovarmuuden ja riskienhallinnan ammattilaisia. He tekevät tiivistä yhteistyötä esimerkiksi 
kuntien ja viranomaisten kanssa – oli kyseessä sitten valmisteilla oleva rakennushanke tai 
toimintasuunnitelma kriisitilanteen varalle. 

Pelastuslaitosten tilanne- ja johtokeskukset tuottavat kattavaa tilannekuvaa erilaisissa 
onnettomuustilanteissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Pelastuslaitosten tilanne- ja 
johtokeskukset tukevat pelastustoiminnan johtamista niin pienemmillä päivittäistehtävillä 
kuin myös laajemmissa moniviranomaistehtävissä ja suuronnettomuuksissa.
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Turvallisuus syntyy ennakoinnista ja 
varautumisesta

Pelastuslaitoksilla on merkittävä 
rooli esimerkiksi erilaisiin 
onnettomuus- ja häiriö-
tilanteisiin varautumisessa. 
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Monipuolista ennaltaehkäisevää 
asiantuntemusta ja osaamista

Pelastuslaitosten 
ennaltaehkäisevissä palveluissa 
työskentelee muun muassa 
palo-, rakennus- ja kemikaali-
turvallisuuden asiantuntijoita 
sekä valmiussuunnittelun, 
huoltovarmuuden ja riskien-
hallinnan ammattilaisia. 
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Yhteistyössä kuntien ja viranomaisten 
kanssa

Pelastuslaitokset tekevät tiivistä 
monialaista yhteistyötä esimerkiksi 
kuntien ja viranomaisten kanssa –
oli kyseessä sitten valmisteilla 
oleva rakennushanke tai toiminta-
suunnitelma kriisitilanteeseen.
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www.kuntaliitto.fi

Kiitos.

www.kuntaliitto.fi

https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
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http://www.kuntaliitto.fi/kayttoehdot
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https://twitter.com/kuntaliitto
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