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Arjen turvallisuus kuuluu kaikille
– Suomi on  maailman turvallisin maa

Turvallisuuden
tunne on 

korkea

Ihmiset, ympäristö 
ja omaisuus 

ovat turvassa

Kansallisen 
turvallisuuden
uhat torjutaan

Maahanmuutto
on hallittua ja

yhteiskunnallisesti
kestävää

Sisäministeriön hallinnonalan konsernistrategia 2019



Turvallinen ja kriisikestävä 
Suomi – yhteistyössä

Visio 2025

Toiminta-ajatus: parannamme yhteiskunnan turvallisuutta kaikissa oloissa 
– myös poikkeusoloissa – yhdessä muiden toimijoiden kanssa lähellä ihmistä.

Pelastustoimen arvot: Inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti



.
.

Valtakunnalliset tavoitteet

Pelastustoimella on jatkuvaan analyysiin 
perustuva kokonaiskuva yhteiskunnan 
riskeistä.

Pelastustoimella on riskejä 
vastaavat valmiudet.

Pelastustoimi on siviilivalmiuden vahva 
yhteensovittaja ja luotettu 
yhteistyökumppani.

Pelastustoimella on yhdenmukaiset
palvelut koko maassa.

Pelastustoimi jakaa tietoisuutta ja 
vastuuta omasta turvallisuudesta.

Pelastustoimi kehittää 
aktiivisesti omia 
toimintamenetelmiään.

Kaiken tämän takana on hyvinvoiva 
henkilöstö.



Paikallishallinto

Valtionhallinto

Pelastustoimen hallintorakenne

Valtion aluehallinto

Keskus-
järjestöt

Alue-
järjestöt

Paikallis-

yhdistykset

SISÄMINISTERIÖ

Muut 
ministeriöt
ja virastot

ALUEHALLINTOVIRASTOT (6 kpl)
Pelastustoimen ja varautumisen vastuualueet: 
valvoo pelastustointa, tukee sisäministeriötä, 

yhteensovittaa alueellista varautumista

Muut 
viranomaiset

Muut 
viranomaiset

Pelastustoimen alueet

PELASTUSLAITOKSET (22 KPL)
Onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta,

väestönsuojelu, varautuminen

Pelastusopisto

Hätäkeskuslaitos

Kunnat

Sopimuspalokunnat



Sote- ja pelastustoimen uudistus
Pelastustoimen järjestäminen siirtyy kunnilta 

21 itsehallinnollisen hyvinvointialueen sekä Helsingin kaupungin vastuulle



Ihmisten ja yhteisöjen sekä koko yhteiskunnan turvallisuus paranee

Perustetaan johtaminen, ohjaus ja valvonta systemaattiseen 
tutkimus-, kehittämis- ja arviointitoimintaan

Uudistuksen tavoitteet

Valtakunnallisesti 
yhtenäinen
ja häiriötön 
järjestelmä

Yhdenvertaiset, 
laadukkaat sekä 

kustannus-
tehokkaat 
palvelut

Yhdenmukaiset 
palvelut

Palvelut 
harva-alueilla 
ja kasvavissa 
keskuksissa

Ensihoito-
palvelut

koko 
maassa



Pelastustoimi lukuina 2020

Lähde: Pronto, 2021

Palokuntia ja paloasemia

895 kpl

Henkilöstöä

21 758 hlö
+ SPEK:n jäsenorganisaatiot

Pelastusajoneuvoja

5 605 kpl

Määrärahoja (2019)

526,5 milj.
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Pelastuslaitoksen
tehtävät
• Pelastustoimen ohjaus, neuvonta ja turvallisuusviestintä

• Pelastustoimen valvontatehtävät

• Väestön varoittaminen vaara- ja onnettomuustilanteessa 

sekä 

hälytysjärjestelmästä huolehtiminen

• Pelastustoimintaan kuuluvat tehtävät

• Ensihoitopalvelu

• Ensivaste

• Kemikaaliturvallisuuslain valvontaviranomaistehtävät

• Kuntien varautumisen tukeminen

Turvallisuusviestintää 
noin 11 100 tilaisuudessa, 
noin 858 800 henkilölle  

190 200 valvontatehtävää, joista 
valvontakäyntejä 57 800

102 000 hälytystehtävää noin 
279 tehtävää päivässä, tehtävä 
noin 5 minuutin välein

hälytystehtävistä 
tulipaloja 12 000

Tehtävämäärät:



Sopimuspalokunnat

• Sopimuspalokuntalaiset ovat mukana 

60 %:ssa pelastustoimen hälytystehtävistä.

• Pelastustehtäviä noin 90 %:n alueella 

maamme pinta-alasta. Tällä alueella asuu 

noin 46 % suomalaisista.

• Isoimmissa kaupungeissa sopimuspalokunnat 

toimivat ensisijaisesti ammattipalokuntien 

tukena ja reservinä.

• Kehittämisohjelma ja yhteistoimintaryhmä.



Palokuntatoiminta 
ennen
• Säätyjä yhdistävä tekijä – tulipalo

• Kaikkia kohdeltiin tasapuolisesti ja kaikki olivat 

tervetulleita

• Yhteiskuntaa vakauttava tekijä

• Toiminnassa kaksi kärkeä turvallisuuden 

lisääminen ja palojen sammuttaminen

• Yhteisöllisyys oli vahva – naapuriyhteistyö

• Palokunnat olivat kyläläisten olohuoneita

̶ monipuolinen kulttuuritarjonta
̶ lukusalit

• Ensimmäinen palolaki 1933 vakiinnutti toimintaa

Lähde: Pelastustieto



Palokuntatoiminta 
tänään
• Haastajia riittää

̶ monipuolinen osaamisvaatimus 
onnettomuuksien ehkäisystä 
onnettomuuksien hoitamiseen

̶ toimintakykyisyys pelastustoiminnassa
̶ kilpaileva yhteiskunnallinen toiminta 

• Lainsäädännössä vahva sija

• Yhteistyön kehittämisen erilaisuus

• Arvostus

• Merkityksellisyys

kuva: sspl



Yhteistoiminta 
harva-alueiden turvana 

• Määrärahat, kalusto ja henkilöstö

• Sopimuspalokuntien tulevaisuus

• Onnettomuuksien ehkäisy

̶ Järjestöt ja kylien pelastusryhmät
̶ turvallisuuskoulutukset

• Suorituskykyhanke



Palokuntien 
mahdollisuudet
• Yhteisöllisyyden rakentaminen

̶ tuo oman panoksen syrjäytymisen 
ehkäisyyn

̶ välittämisen kulttuurin vahvistaminen
• Turvallisuuden ylläpitäjä

̶ onnettomuudet hoidetaan tehokkaasti
̶ lisätään ihmisten valmiuksia välttää 

onnettomuuksia
• Yhteiskunnan turvallisuuteen vaikuttaminen

̶ eri väestöryhmien auttaminen
• Verkostoituminen





kuva: pixabay.com



Yhdessä tekemällä olemme vahvempia

kuva: Jari Lepistö



Kirkkokatu 12, Helsinki
PL 26, 00023 Valtioneuvosto

Vaihde 0295 480 171
kirjaamo@intermin.fi


