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Liite 1. Pelastustoimen valtakunnallisten strategisten tavoitteiden toimintasuunnitelma 
2023 - 2026.   

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

Nro Toimenpide Valtakunnallinen  
ohjaus 

Vastuutahot Aikataulu 

1.1. Pelastustoimessa on käytössä 
valtakunnallinen ja alueellinen, 
säännöllisesti päivitettävä 
toimintaympäristöanalyysi. 

SM SM (valtakunnallinen), 
hyvinvointialueet 

(alueellinen) 

2024 

1.2. Palvelutasopäätösten laadinta on 
valtakunnallisesti ohjeistettu, millä 
varmistetaan yhdenmukaisten 
palveluiden tuottaminen. 

SM SM, 
hyvinvointialueet 

2024 

1.3. Palvelutasopäätökset laaditaan ja 
ylläpidetään asetuksen mukaisesti. 

SM Hyvinvointialueet 01.12.2023 

1.4. Suorituskykyvaatimuksille perustuva 
suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä on 
otettu käyttöön pelastustoimen 
palveluiden suunnittelun perustana 
valtakunnallisesti. 

SM SM, 
hyvinvointialueet 

Erillinen 
vuosisuunnitelma 

1.5. Pelastustoimen yhteinen sähköinen 
asiointialusta otetaan käyttöön. 

SM SM, 
hyvinvointialueet 

2024 
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2. Pelastustoimen henkilöstöresurssit ovat riittävät ja henkilöstö on osaavaa ja hyvinvoivaa.  

Nro Toimenpide Valtakunnallinen  
ohjaus 

Vastuutahot Aikataulu 

2.1. Varmistetaan pelastustoimen 
henkilöstöresurssien riittävyys. Pelastajien 
koulutusmäärien lisäämisen ohella 
huomioidaan myös pelastustoimen 
päällystö- ja alipäällystön koulutusmäärien 
riittävyys sekä täydennyskoulutuksen 
saatavuus. 

SM SM, Pelastusopisto, 
hyvinvointialueet 

2023-2030 

2.2. Varmistetaan sopimuspalokuntatoiminnan 
jatkuvuus sekä vapaaehtoisen ja 
sopimushenkilöstön riittävyys. 

SM SM, HVA, järjestöt, 
palokuntayhdistykset 

Jatkuva 

2.3. Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan 
koulutusjärjestelmässä huomioidaan 
kielelliset tarpeet ja toimintaympäristön 
muutokset.  

SM SM, Pelastusopisto, 
hyvinvointialueet 

Jatkuva 

2.4. Toimeenpannaan koulutusjärjestelmän 
uudistus ja käynnistetään 
koulutusuudistuksen toimeenpanohanke.  

SM SM, Pelastusopisto 2023-2030 

2.5. Hyödynnetään Pelastusopiston ohella myös 
alueellisia koulutusmahdollisuuksia.  

SM SM, Pelastusopisto, 
hyvinvointialueet 

Jatkuva 

2.6. Laaditaan valtakunnallinen pelastustoimen 
työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin 
kehittämisohjelma mukaan luettuna 
ohjelman seurantavälineet. 

SM SM, hyvinvointialueet 2023 

2.7. Vuosittain toistettavassa valtakunnallisessa 
pelastustoimen henkilöstöbarometrissa 
arvioidaan tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuustilanteen toteutuminen. 

SM, Pelastusopisto SM, AVIt, 
Pelastusopisto, 

hyvinvointialueet, 
järjestöt 

2024 

2.8 Työhyvinvoinnin valtakunnallinen 
tavoitetaso on asetettu ja seuranta on 
järjestetty. 

SM, STM, VM   2024 

 

  



16.12.2022 
 

3. Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisy on järjestetty riskiperustaisesti, yhdenmukaisesti ja 
vaikuttavasti.  

Nro Toimenpide Valtakunnallinen  
ohjaus 

Vastuutahot Aikataulu 

3.1. Laaditaan toimeenpanosuunnitelma vuonna 
2023 tulipalojen määrän puolittamiseksi 
vuosille 2023-2030.  

SM SM, hyvinvointialueet; 
yhteistoiminta 
viranomaiset ja 

järjestöt 

2023 

3.2. Arvioidaan palotarkastusten itsearvioinnin 
vaikuttavuus sekä vahvistetaan 
turvallisuusviestintää, paloriskikohteiden 
tarkastuksia ja jälkivalvontaa. 

SM SM, hyvinvointialueet, 
järjestöt 

2023-2024 

3.3. Asumisen paloturvallisuutta edistämällä 
vähennetään palokuolemia, henkilövahinkoja 
ja aineellisia vahinkoja. 

SM Hyvinvointialueet, 
järjestöt 

2023-2030 

3.4. Onnettomuuksien määrää vähennetään 
väestön omatoimista onnettomuuksiin 
varautumista tukemalla. 

SM SM, hyvinvointialueet, 
järjestöt 

2023-2030 

3.5. Suorituskykyhankkeessa tunnistettuja 
onnettomuuksien ehkäisyn kyvykkyyksiä 
parannetaan.  

SM   2023-2030 

3.6. Alueellista ja paikallista yhteistyötä kuntien, 
elinkeinoelämän ja järjestöjen kanssa 
kehitetään suunnitelmallisesti ja laaja-alaisesti. 

SM Hyvinvointialueet, 
järjestöt 

2023-2030 

3.7. Yritysten ja laitosten turvallisuuskulttuuria 
parannetaan systemaattisella arvioinnilla ja 
palautejärjestelmän kehittämisellä.  

SM SM, hyvinvointialueet 2023-2026 

3.8. Maksuperusteet yhdenmukaistetaan; 
toiminnoista ja erheellisistä automaaattisista 
paloilmoituksista perittävät maksut perustuvat 
yhdenmukaisiin perusteisiin ja pohjautuvat 
kustannusvastaavuuteen. 

SM SM, hyvinvointialueet 2023-2024 

3.9. Onnettomuuksien ehkäisyn menetelmiä 
kehitetään turvallisuuden ja vaikuttavuuden 
parantamiseksi.   

SM SM, Pelastusopisto, 
hyvinvointialueet, 

järjestöt 

2023-2030 
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4. Pelastustoimella on välitön kyky toimia suunnitellusti kaikissa turvallisuustilanteissa, ja se säilyy 
turvallisuuden lähipalveluna.  

Nro Toimenpide Valtakunnallinen  
ohjaus 

Vastuutahot Aikataulu 

4.1. Osana pelastustoiminnan johtamisjärjestelmää on 
perustettu pelastustoiminnan valtakunnallinen 
24/7 -tilanne- ja johtokeskus sekä 
yhteistyöalueiden 24/7 -tilanne- ja johtokeskukset. 

SM SM, 
hyvinvointialueet 

2024 

4.2. Kansainvälisen pelastustoimen koordinaatio 
keskitetään valtakunnalliseen 24/7 -tilanne- ja 
johtokeskukseen ja koordinaatiosta vastaa 
sisäministeriö. 

SM SM 2024 

4.3. Pelastustoimen johto- ja tilannekeskukset toimivat 
tiiviissä yhteistyössä muiden 
turvallisuusviranomaisten ja sosiaali- ja 
terveystoimen toimijoiden vastaavien keskusten 
kanssa.  

SM Hyvinvointialueet 2024 

4.4. Pelastustoiminnan johtamista varten on laadittu 
valtakunnallisesti yhteensopivat ohjeet ja 
suunnitelmat, mukaan lukien HNS -varautuminen. 

SM SM, 
hyvinvointialueet 

31.12.2023 

4.5. Pelastustoiminnan ohjeita ja suunnitelmia varten 
laadittu valtakunnallinen ohje- ja 
suunnitelmakokonaisuus on otettu 
valtakunnallisesti käyttöön. 

SM SM, 
hyvinvointialueet 

2024-2025 

4.6. Pelastustoiminnan valtakunnallisten skenaarioiden 
mukaiset ohjeet ja/tai suunnitelmat on päivitetty 
tai laadittu. 

SM Hyvinvointialueet 2024-2025 

4.7. Merialueella tapahtuvien pelastustoimen vastuulla 
olevien alusöljy -ja aluskemikaalivahinkojen 
torjuntajärjestelmien yhteensopivuus on 
varmistettu yhteistyössä Rajavartiolaitoksen 
kanssa. 

SM SM, 
hyvinvointialueet 

2024-2025 
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5. Pelastustoimen alueellinen ja valtakunnallinen valmius sekä varautuminen mahdollistavat väestön 
suojaamisen kaikissa olosuhteissa.  

Nro Toimenpide Valtakunnallinen  
ohjaus 

Vastuutahot Aikataulu 

5.1. Varautumisen ja väestönsuojelun 
koulutustarpeet on kartoitettu, 
koulutustarjonta suunniteltu ja koulutus 
järjestetty kattavasti pelastustoimen 
henkilöstölle. 

SM Pelastusopisto, 
hyvinvointialueet 

Jatkuva 

5.2. Suuronnettomuuksia, häiriötilanteita, 
poikkeusoloja ja väestönsuojelua koskevat, 
riskejä vastaavat suunnitelmat on laadittu 
ja päivitetty sekä testattu harjoituksilla 
vuonna 2023. 

SM SM, 
hyvinvointialueet 

Jatkuva 

5.3. Hyvinvointialueiden varautumis- ja 
yhteistyösuunnitelmat ovat ajantasaisia ja 
yhdenmukaisia. 

SM Hyvinvointialueet 2023 

5.4. Poikkeusolojen riskianalyysi on laadittu, 
tarvittava palvelutaso on määritetty 
palvelutasopäätökseen ja 
kehittämissuunnitelma on laadittu. 

SM Hyvinvointialueet 2023 

5.5. Pelastustoimella on materiaalinen valmius 
toimia kaikissa turvallisuustilanteissa. 

SM SM, 
hyvinvointialueet 

Jatkuva 

5.6. Sisäministeriön pelastusosaston ja 
Pelastusopiston kanssa yhteistyössä 
tunnistetaan varautumisen ja 
väestönsuojeluun liittyvät tutkimus- ja 
tiedontarpeet. 

SM PEO, Pelastusopisto Pelastusopisto 2023-2024 

6. Pelastustoimen kansainvälinen toiminta on aktiivista, suunnitelmallista ja kytkeytyy pelastustoimen 
kansallisiin rakenteisiin. 

Nro Toimenpide Valtakunnallinen  
ohjaus 

Vastuutahot Aikataulu 

6.1. Kansainvälisen pelastustoiminnan prosessit sekä 
ohjeet (avun antaminen ja vastaanottominen) on 
tarkistettu, tunnistettu ja integroitu kansalliseen 
pelastustoimintaan.  

SM SM 2023 

6.2. Kansainvälisen pelastustoiminnan 
uudelleenjärjestelyt on selvitetty. 

SM SM, 
hyvinvointialueet, 

AVIt 

2023 

6.3. Kansainvälisen avunannon painopisteet on 
määritelty. 

SM SM 2023 
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7. Pelastustoimen palveluiden ja tehtävien valtakunnallinen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen 
perustuvat tiedolla johtamiseen ja yhtenäiseen tiedonhallintaan.  

Nro Toimenpide Valtakunnallinen  
ohjaus 

Vastuutahot Aikataulu 

7.1. Pelastustoimen tutkimusohjelman toimeenpanon 
resurssointi on varmistettu. 

SM, 
Pelastusopisto 

SM, 
Pelastusopisto 

2023 

7.2. Pelastustoimen valtakunnallisesti keskitetty 
tutkimus-, kehittämis- ja analysointirakenne on 
perustettu. 

SM SM 2023 

7.3. Pelastustoimen hanketoiminta on valtakunnallisesti 
koordinoitu.  

SM SM, 
Pelastusopisto 

2024 

7.4. Pelastustoimen palveluiden seuranta ja arviointi 
perustuvat yhdenmukaiseen tietoperustaan ja 
mahdollistavat alueiden keskinäisen vertailun. 

SM SM, 
Hyvinvointialueet, 

AVIt 

Jatkuva 

7.5. Tietojen käsittelyyn liittyvät käsittelyoikeudet ja 
rekisterinpitoon liittyvät oikeudet on päivitetty. 

SM, AVI Hyvinvointialueet   

7.6. Pelastustoimeen käyttöönotetaan pelastustoimen 
yhteinen ICT-infrastruktuuri peruspalveluineen 
perustuen halilnnon turvallisuusverkkoon. 

SM SM, 
Hyvinvointialueet 

2023 

7.7. Pelastustoimen tietohallinnolle on laadittu 
toimintaohjelma, jolla määritellään tarkemmin 
pelastustoimen tietohallinnon tavoitteita ja 
toimintatapoja strategisten tavoitteiden perusteella.  

SM SM 2023 

7.8. Hyvinvointialueiden tietojärjestelmät ja tiedot ovat 
yhdenmukaiset sekä yhteisesti saatavilla 
yhdenmukaisten rajapintojen osalta. 

SM Hyvinvointialueet Jatkuva 

7.9. Tietohallinnon tuottamat palvelut täyttävät 
toiminnan edellyttämät varautumisen ja 
tietoturvallisuuden vaatimukset. 

SM SM, 
Hyvinvointialueet 

Jatkuva 

8. Pelastustoimen investoinnit tukevat palvelutuotannon vaikuttavuutta.  

Nro Toimenpide Valtakunnalline
n  

ohjaus 

Vastuutahot Aikataul
u 

8.1. Pelastustoimen laajakantoiset investoinnit on 
koordinoitu valtakunnallisesti. 

SM SM, 
Hyvinvointialuee

t 

Jatkuva 

8.2. Hyvinvointialueet ovat luoneet yhteiset 
toimintamallit investointien suunnittelemiseksi ja 
toteuttamiseksi. 

  Hyvinvointialuee
t 

2023-
2024 

9. Pelastustoimen hallinto- ja ohjausjärjestelmä on selkeä.  

     

9.1. Laaditaan selvitys pelastustoimen keskushallinnon ohjausjärjestelmästä ja 
organisoinnista. 

SM SM 2023 

9.2. Tunnistetaan hallinto- ja ohjausjärjestelmän kehittämistarpeet ja toteutetaan 
tarvittavat muutokset. 

SM SM 2024-2027 
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