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Pelastustoimen asema turvataan sote- ja pelastustoimen uudistuksessa 
 
Pelastustoimen valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia palveluja kehitetään pelas-
tustoimen uudistuksessa, jota valmistellaan sote-uudistuksen rinnalla. Hallitusohjel-
man mukaisesti pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan voimavarat ja suorituskyky 
turvataan.  
 
Muuttuvassa toimintaympäristössä pelastustoimen haasteena on: 
 

 yhdenmukaisuus ja vaikuttavuus onnettomuuksien ehkäisyssä,  

 riittävä pelastustoiminnan toimintavalmius voimakkaasti kehittyvissä kes-
kuksissa sekä harva-alueella, 

 valtakunnallinen tehokkuus suuronnettomuuksissa, häiriötilanteissa ja poik-
keusoloissa.   

 
Sisäministeriön tavoitteena on vastata haasteisiin vahvistamalla toimialan valtakun-
nallisia voimavaroja, vahvistamalla toimialan johtamista ja ohjausta sekä tiivistä-
mällä alan toimijoiden yhteistyötä. Sisäministeriön tavoitteena on varmistaa myös, 
että pelastuslaitoksilla on mahdollisuus tuottaa ensihoitopalveluja koko maassa. 
Näin varmistetaan jatkossakin pelastustoiminnan ja ensihoidon palvelutuotannon 
toiminnallinen ja kustannustehokkuus.   
 
Kuntien vastuulla oleva alueellinen pelastustoimi siirtyy maakuntien järjestämisvas-
tuulle. Haluamme kiinnittää huomiota seuraaviin uudistukseen liittyviin seikkoihin, 
jotta kansalaisten saamat pelastustoimen ja siviilivalmiuden palvelut paranevat uu-
distuksessa: 
 
1. Maakunnalla on pelastuslaitos  

 

Maakunnallinen pelastustoimi on oma erillinen toimialansa maakunnassa. Se on rin-

nasteinen ja yhdenvertainen maakunnallinen toimija sosiaali- ja terveystoimen 

kanssa. 

 

Uudistuksessa on tärkeää, että maakunnan pelastustoimella on selkeästi tunnistet-

tava pelastuslaitos, joka huolehtii pelastustoimen lakisääteisistä viranomaistehtä-

vistä.  
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Pelastustoimi on sen tuottamien lähipalveluiden lisäksi valtakunnallinen turvallisuus-

järjestelmä. Maakuntien pelastustoimea on kyettävä johtamaan tehokkaasti valta-

kunnallisesti yhtenäisenä kokonaisuutena.   

 

2. Pelastustoimen rahoitus turvataan maakuntien sisällä 

 

Rahoitus on valmisteltava siten, että itsehallintoalueilla (maakunnilla) on lähtökohtai-

sesti riittävä rahoitus sekä sosiaali- ja terveystoimelle että pelastustoimelle.  
 

Uudistuksessa pelastustoimelle on osoitettava omat rahalliset resurssit, jotta onnet-
tomuuksien ehkäisy ja ihmisten pelastaminen eivät ole riippuvaisia sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden kustannuspaineesta.  
 
Maakuntien rahoituksen pelastustoimen järjestämiseen ja tuottamiseen on perus-
tuttava paikallisiin, alueellisiin ja valtakunnallisiin riskeihin ja tarpeisiin.  
 
3. Pelastuslaitoksilla on mahdollisuus ensihoidon tuottamiseen 
 
Pelastuslaitosten mahdollisuus tuottaa ensihoitopalveluita on kiireellisten avunsaan-
tipalveluiden kannalta kriittistä.  
 
Pelastustoiminnan ja ensihoidon yhteisten valmiusjärjestelmien rakentamisella ja 
tuottamisen yhdistämisellä saadaan kustannussäästöjä ja parannetaan suuronnetto-
muusvalmiutta. 
 
4. Yhteistyö kuntien kanssa onnettomuuksien ehkäisyssä ja varautumisessa turva-
taan  
 
Onnettomuuksien ehkäisyssä kunnat ovat pelastuslaitosten ohella keskeisiä toimi-
joita. Esimerkiksi lasten turvallisuuskasvatuksessa ja turvallisuussuunnitelmien teke-
misessä pelastuslaitokset ovat koulujen ja laitosten korvaamattomia kumppaneita.  
 
Pelastuslaitokset tekevät arvokasta työtä kuntien varautumisen tukemisessa. Näitä 
toimivia yhteistyörakenteita ei saa sote- ja pelastustoimen uudistuksessa rikkoa. 
 
5. Henkilöstöstä huolehditaan  
 
Pelastustoimen henkilöstön siirron kunnista maakuntiin tulee tapahtua hallitusti ja 
samoin periaattein kuin sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön siirto.  


