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Pelastustoimen 
uudistuksen tavoitteet
• Ihmisten ja yhteisöjen sekä koko 

yhteiskunnan turvallisuus paranee
• Vahvistetaan pelastustoimen järjestelmän 

kykyä toimia tehokkaasti valtakunnallisesti, 
alueellisesti ja paikallisesti

• Kehitetään pelastustoimen palvelujen 
yhdenvertaisuutta ja laatua sekä tehostetaan 
toiminnan kustannusvaikuttavuutta

• Parannetaan pelastustoimen palvelujen 
yhdenmukaisuutta vahvistamalla 
valtakunnallista johtamista ja ohjausta



• Mahdollistetaan valtakunnallisesti yhtenäisen järjestelmän 
toiminta häiriötilanteissa, suuronnettomuuksissa 
ja poikkeusoloissa

• Varmistetaan pelastustoimen palvelut harva-alueilla ja 
voimakkaasti kasvavissa keskuksissa

• Varmistetaan, että hyvinvointialueiden pelastuslaitoksilla on 
mahdollisuus tuottaa ensihoitopalveluja koko maassa

• Pelastustoimen johtaminen, ohjaus ja valvonta perustuvat 
systemaattiseen tutkimus-, kehittämis- ja arviointitoimintaan

Tavoitteet jatkuu



Visio: sote ja pela

Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on, että ihmisten ja 
yhteisöjen sekä koko yhteiskunnan turvallisuus paranee.
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Sote-uudistuksen aikataulu 2020–2022

2020 2021 2022 2023

HE-luonnos
lausunnoilla

15.6.–25.9.2020

HE
eduskuntaan

12/2020

Lakien 
voimaan 

tulo

Väliaikais-
hallinto 

Aluevaalit
alkuvuosi 

2022

Alue-
valtuustojen
toimikausi

alkaa 3/2022

Hyvinvointi-
alueille 
siirtyvät 
tehtävät
1.1.2023

HE-valmistelu Lausunto-
kierros

Eduskunta-
käsittely Väliaikaishallinto Aluevaltuusto

HUS-yhtymä

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman kehittämishankkeet 2020–2022

Rakenneuudistusta koskevat kehittämishankkeet 2020–2021

Muut kehittämishankkeet 2020–2022

Sote-100

Avustuspäätökset 6/2020 –



• Pelastustoimen osalta järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 
ja siirrytään kunnallisesta rahoituksesta valtion 
talousarviorahoituksen piiriin

• Uudellamaalla ja Pohjanmaalla toteutetaan aluemuutoksia
• Pelastustoimen palveluita parannetaan tehostamalla kansallista 

strategista ohjausta
• Joitakin palveluja kootaan suurempiin kokonaisuuksiin
• Yhteistoiminta-alueille 7/24 tilanne/johtokeskukset
• Palvelujärjestelmän yhtenäisyyttä parannetaan 

yhdenmukaistamalla palveluita

Pelastustoimen suurimmat muutokset



• Sote-ministeriryhmä toteaa, että sisäministeriön arvion mukaan 
pelastustoimen kunnilta siirtyvä rahoituspohja ei kata vuoden 2020 
tasossa lakisääteisen palvelutason edellyttämää rahoitusta. 
Sisäministeriö on arvioinut alueen pelastustoimilta kerätyn tiedon 
perusteella yhteenlasketuksi vajeeksi 79 miljoonaa euroa. 

• Vuosien 2021 ja 2022 osalta vastuu palvelutason edellyttämästä 
rahoituksesta on kunnilla. Kunnilta siirtyvän rahoituksen taso suhteessa 
pelastuslaissa tarkoitettujen palveluiden riittävään rahoitukseen 
arvioidaan sisäministeriön ja valtiovarainministeriön yhteistyössä.

• Öljyntorjunnan kalustohankintoja ja ylläpitokuluja sekä 
torjuntakustannuksia on rahoitettu Öljysuojarahastosta 
öljysuojamaksulla. Öljyntorjuntarahoituksen uusi rahoitusmekanismi on 
vielä valmistelussa.

Pelastustoimen rahoitus



21 § - Pelastustoimen laskennallisten kustannusten perusteet

Hyvinvointialueen pelastustoimen laskennalliset kustannukset 
muodostuvat seuraavista tekijöistä ja niiden painotuksista:
• Asukasmäärä 65 prosenttia
• Asukastiheys 5 prosenttia
• Riskitekijät 30 prosenttia.

Laki hyvinvointialueiden rahoituksesta



• Pelastustoimen riskikertoimien tekijät ja niiden painokertoimet 
otetaan uudelleen tarkasteluun

• Lisäksi pelastustoimen tarveperusteena olevaa pelastustoimen 
riskiarviointimallia kehitetään pitkällä aikavälillä yhdessä alueen 
pelastustoimien kanssa

Pelastustoimen rahoituksen kriteerit
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