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Pelastustoimen tehtäviä 

hyvinvointialueella

• onnettomuuksien ehkäisy

• pelastustoiminta

• väestönsuojelu

• ja näihin tehtäviin varautuminen

…………………………………………………………………..

• ensihoidon palvelutuotanto sopimuksen mukaisesti



Pelastustoimen tuottamat palvelut



Pelastustoimi 

uudistuu 

kokonaisvaltaisesti



Pelastustoimen valtakunnallinen 

ohjaus ja strategiset tavoitteet 1/2

• Valtion ohjaus pelastustoimessa 

vahvistuu hyvinvointialueuudistuksen

myötä.

• Ohjaus mahdollistaa 

yhdenmukaisempien ja 

yhdenvertaisempien palveluiden

tuottamisen koko maassa.

• Ohjauksesta vastaa sisäministeriö.

• Valtioneuvosto päättää syksyllä 2022 

ensimmäistä kertaa pelastustoimen 

valtakunnallisista strategisista tavoitteista. 

• Tavoitteet uudistetaan joka 4. vuosi.

• Hyvinvointialueiden ja sisäministeriön 

välillä käydään vuosittain 

ohjausneuvottelut

pelastustoimesta.



Pelastustoimen valtakunnallinen 

ohjaus ja strategiset tavoitteet 2/2

• Sisäministeriön yhteyteen perustetaan 

pelastustoimen neuvottelukunta.

• Neuvottelukuntaan osallistuvat 

hyvinvointialueet ja hyvinvointialueiden 

ohjauksesta vastaavat ministeriöt.

• Hyvinvointialueet ja aluehallintovirastot 

(AVI) valmistelevat vuosittain selvityksiä 

ja asiantuntija-arvioita pelastustoimen 

palvelutason toteutumisesta ja kehi-

tyksestä.



Pelastustoimi uudistuu 

myös sisällöllisesti

Käynnissä myös pelastustoimen toiminnallinen ja sisällöllinen uudistus.

Pelastustoimen valtakunnalliset strategiset tavoitteet toimivat palvelujärjestelmän 

kehittämisen perustana. Keskeisiä kehittämiskohteita:

1) palveluiden yhtenäiset 

suunnitteluperusteet

2) tietoon perustuva toiminnan 

seuranta ja arviointi

3) alueellisen ja valtakunnallisen 

johtamisjärjestelmän kehit-

täminen

4) tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 

edistäminen

5) henkilöstön osaamisen 

yhtenäistäminen.



Pelastustoimen ja hätäkeskus-

toiminnan koulutus uudistuu

• Selvitetään tulevaisuuden 

toimintaympäristön ja työnkuvan 

vaatimuksia koulutukselle.

• Esitykset tutkintouudistuksista, 

koulutuksen organisoinnista ja 

rahoituksesta vuoden 2022 aikana

► päätökset koulutusjärjestelmän 
uudistuksesta

► valmistellaan toteutus

• Uudistunut koulutusjärjestelmä 

käynnistyy vuonna 2025



Päijät-Hämeen 

pelastuslaitos 

Maakunnallinen pelastuslaitos-

liikelaitos 2004 alkaen

• 26 paloasemaa

• päätoimista henkilöstöä 261

• vakinaiset virat/toimet 242

• sopimuspalokuntien henkilöstöä 590

• ta 2021 n. 20,7 M €

• nettoinvestoinnit n. 800 t €

• ensihoito n. 5,4 M €

=  Vakinainen palokunta (6 kpl)

=  Henkilökohtaisen sopimuksen palokunta (1 kpl)

=  Sopimuspalokunta (20 kpl)



Hälytystehtävät 

2021

Pelastustoimen hälytyksiä

4 656 kpl (+465)

• vahingontorjuntatehtävät 559 kpl (+ 32)

• automaattisen paloilmoittimen

tarkastus/varmistus 665 kpl (+38)

• ensivastetehtävät 930 kpl (+305)

• liikenneonnettomuudet 684 kpl (+31)

• rakennuspalot 100 kpl (+29)

Ensihoidon tehtäviä yhteensä

17 337 kpl (+5 600)



Pelastustoiminnan 

valmius 24/7

Vakinaiset asemat

• Lahti Paavola as.10

• Lahti Niemi as.20

• Hollola as.30

• Heinola as.40

• Orimattila as50

• Lahti Nastola as.60
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Sopimuspalokunnat täydentävät 

pelastustoimen palvelutuotantoa

• Sopimuspalokunnat ovat maaseudulla 

keskeinen turvallisuustoimija, 

ja ne osallistuvat koko maassa (myös 

kaupungeissa) pelastustoimen 

hälytyksiin.

• Hyvinvointialue voi käyttää 

sopimuspalokuntia apunaan pelastus-

toiminnassa.

• Sopimuspalokuntien hälytysosastoihin 

kuuluu n. 15 000 henkilöä, jotka 

osallistuvat n. 73 000 tehtävään 

vuodessa.

• Lisäksi palokunnat tekevät 

onnettomuuksien ehkäisytyötä 

mm. turvallisuuskoulutuksia ja 

-viestintää.



Riskienhallinnan 

tehtävät 2021

Valvontasuoritteita 

11 564 kpl (+ 957)

• yritysten ja laitosten valvonta 1 130 kpl/ 118 %

• asuinrakennusten valvonta 4 609 kpl/ 93 %

• vapaa-ajan asuntojen valvonta 1 495 kpl/ 59 %

• kemikaalivalvonta 730 kpl (+91)

• muu valvonta (jälkivalvonta yms.) 1 171kpl (+-0)

• asiakirjavalvonta 725 kpl (+94)

• asiantuntijapalvelut  1 704kpl (+ 277)

Turvallisuusviestintä 

10 862 hlöä / 148 tilaisuutta (5 %)



Ensihoito

• tuotetaan sopimuksen mukaisesti 

ensihoidon kiireellistä 

palvelutuotantoa

• 5 hoitotason yksikköä 24/7

• 2 hoitotason 12/7 yksikköä 

• ensivaste vakinainen + 

sopimuspalokunnat

• 17 337 tehtävää vuonna 2021

• ensihoitopalvelun koulutus osaltaan

• ensihoidon ajoneuvokaluston huolto



Pelastuslaitoksen 

PH325
Hollola

PH224
Sysmä

PH125
Niemi

PH324
Nastola

12/7

PH123
Paavola

PH124
Paavola

PH122
Paavola

miehittämät 

hoitotason 

yksiköt H+P



Tärkeimmät asiakirjat 2022



Palvelutasopäätös 2021–2024

• Pelastusalueen kuntien 

vahvistamalla 

palvelutasopäätöksellä 

ohjataan 

pelastuslaitoksen 

toimintaa.

• Uusittava 30.11.2023 

mennessä.

Sisällysluettelo

1. Yleistä

1.1 Lainsäädäntö

1.2 Toiminnan painopisteet ja strategiset 

päämäärät

2. Palvelutasopäätöksen perusteet

2.1 Meneillään olevan palvelutason arviointi

2.2 Uhkien ja riskien arviointi

2.3 Toiminnan tavoitteiden suorituskyvyn arviointi

2.4 Palvelutasopäätöksen toteutumisen seuranta 

ja arviointi

3. Palvelutasopäätös

3.1 Lakisääteiset tehtävät

3.2 Muut tehtävät

4. Kehittämissuunnitelma



Yhteistoimintasopimus 2021–2022 

Kuntien ja Päijät-Hämeen liiton välinen sopimus 
pelastustoimen palveluiden hoitamisesta. Päättyy 31.12.2022.

Sisällysluettelo

§ 1 Hallinto
§ 2 Palvelutaso
§ 3 Kalusto ja varusteet
§ 4 Kiinteistöt
§ 5 Sopimukset
§ 6 Taloudenhoito
§ 7 Ensihoito
§ 8 Yhteistoimintasopimukset
§ 9 Uuden sopijakunnan liittyminen ja eroaminen
§ 10 Yhteistoimintasopimuksen purkautuminen
§ 11 Vahingonkorvausvelvollisuus
§ 12 Erimielisyyksien ratkaiseminen
§ 13 Voimaantulomääräykset



Johtosääntö 2021–2022 

Päättyy vuoden 2022 lopussa, sisältyy pääosin 

hallintosääntöön 

Sisällysluettelo

§ 2 pelastuslaitoksen johto

§ 3 johtokunnan tehtävät

§ 4 toimintasääntö (johtokunnan hyväksymä)

§ 5 pelastusjohtaja (määritellään tarkemmin toimintasäännössä)

§ 6 henkilökunta

§ 7 pelastuslaitoksen nimen kirjoittaminen



Toimintasääntö 2021–2022 

Uusi toimintasääntö hyvinvointialueelle siirryttäessä.

Määräyksiä toimialan toimintaperiaatteista, 

toimintamuodoista, taloudellisesta vastuusta sekä 

henkilöstön tehtävistä.

§ 2 Pelastuslaitoksen virat

– viran täyttö, palkkaus, irtisanominen ja eron myöntäminen, 

pelastusviranomaiset

§ 3 Hallinnollinen jako ja toimielimet

§ 4 Henkilöstön toimenkuvat ja ratkaisuvalta osastoittain

§ 5 pelastuslaitoksen talous



Päijät-
Hämeen 

pelastuslaitos 
2023

Tuotetaan 
hyvinvointialueelle 

palvelutaso-
päätöksen mukaiset 

palvelut.

•Toiminta nykyisen 
kaltaista.

•Valtakunnallinen ja 
alueellinen valmistelu.



Päijät-Hämeen pelastuslaitos 2023

Tavoitteet

• Siirretään nykyinen, toimiva 

pelastuslaitos lähes nykymuodossa 

hyvinvointialueeseen soten rinnalle

• Tuotetaan palvelutasopäätöksen 

mukaiset palvelut

• Avun tarvitsija ei huomaa muutosta

• Pelastustoimen palveluita parannetaan 

tehostamalla kansallista strategista 

ohjausta (sisäministeriö)

• Palveluita yhdenmukaistetaan 

valtakunnallisesti

• Pelastustoiminnan ja ensihoidon tiivis 

yhteys ja siitä saatava tehokkuus 

hyödynnetään



Päijät-Hämeen pelastuslaitos 2023

Kriittiset asiat

• Pelastuslaitoksen johtamisrakenteen 

valmistelu osana tulevan 

hyvinvointialueen rakennetta (sote 

rinnakkaisena toimialana)

• Pelastuslaitoksen roolin määrittäminen 

ensihoitopalvelujen tuottajana

• Sopimuspalokuntatoiminnan 

jatkuvuuden varmistaminen

• Pelastustoimen alueellisten tehtävien 

suunnittelu/palveluverkon suunnittelu

• Hyvinvointialuestrategian (sote+pela) 

laatiminen

• Pelastustoimen palvelutasopäätöksen 

valmistelu ja hyväksyminen, nykyinen 

voimassa vuoteen 2023 loppuun



Kysyttävää? Jari Hyvärinen

Pelastusjohtaja     

jari.hyvarinen@phpela.fi

0440 773 100


