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Pelastustoimi
Parannamme yhteiskunnan turvallisuutta kaikissa oloissa - myös poikkeusoloissa –

yhdessä muiden toimijoiden kanssa – lähellä ihmistä.
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Sisäministeriön 
pelastusosaston

tehtävät
Sisäministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen 
palvelujen saatavuutta ja tasoa, huolehtii pelastustoimen 

valtakunnallisista valmisteluista ja järjestelyistä, 
yhteensovittaa eri ministeriöiden ja toimialojen toimintaa 

pelastustoimessa ja sen kehittämisessä.
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PELASTUSTOIMEN KONSERNI 

SISÄMINISTERIÖ
Pelastusosasto

Aluehallintovirastot (6)
Pelastustoimen ja varautumisen 

vastuualueet 

PELASTUSLAITOKSET (22 kpl)        
o Pelastustoiminta
o Riskienhallinta
o Varautuminen
o Väestönsuojelu

Omatoiminen varautuminen
talot, yritykset, laitokset, yksilöt

Keskushallinto

Aluehallinto

Paikallishallinto

Muut ministeriöt

ja keskusvirastot

Muut viranomaiset

Hätäkeskukset

Kunnat Muut

viran-

omaiset

Hätäkeskuslaitos

Pelastusopisto

Järjestöt



Pelastustoimen ja siviilivalmiuden 
toimintaympäristön muutokset

Yhteiskunnan jatkuvasti kiihtyvä toiminnallinen ja teknologinen 
muutos, yhteiskunnan rakennemuutos, ilmastonmuutos, 

kansainvälisen turvallisuusympäristön epävarmuus.







Pelastuslaitoksen 
pelastuslakitehtävät

1) pelastustoimen ohjaus, neuvonta ja 
turvallisuusviestintä;
2) pelastustoimen valvontatehtävät;
3) väestön varoittaminen vaara- ja 
onnettomuustilanteessa sekä 
hälytysjärjestelmästä huolehtiminen;
4) pelastustoimintaan kuuluvat tehtävät.



Pelastuslaitoksen
muut tehtävät
• Ensihoitopalvelu

• Ensivaste
• Kemikaaliturvallisuuslain 

valvontaviranomaistehtävät

• Kuntien varautumisen tukeminen

• Pelastuslain 52§ ”Pelastustoimen 

viranomaisten tulee mahdollisuuksiensa 

mukaan edistää pelastustoimen 

tehtävissä käytettävien vapaaehtoisten 

organisaatioiden toimintaedellytyksiä”. 



Kansallinen riskiarvio

Niki Haake

SM Pelastusosasto



Kansainvälinen taso

Eurooppalainen taso

Pohjoismainen taso

Kansallinen taso

Alueellinen taso

Paikallinen taso

Kansainväliset toimijat + 
organisaatiot 
Nato, YK

EU: civil protection

Pohjoismaiset sopimukset 
ja yhteistyö

Poliittinen taso

Maakunnat: kv. koulutettu 
henkilöstö

Kunnat

Ministeriöt, virastot, 
viranomaiset

Järjestöt
Elinkeinoelämä



KOKONAISTURVALLISUUS

TURVALLISUUSTOIMIJAT

- viranomaiset

- elinkeinoelämä

- järjestöt

- kansalaiset

Valtion 
johtaminen

Henkinen 
kriisin-

kestävyys

Väestön 
toimeentuloturva
ja toimintakyky

Talouden ja 
infrastruktuurin 

toimivuus

Sisäinen 
turvallisuus

Suomen 
puolustuskyky

Kansainvälinen 
toiminta

Suomalaisen yhteiskunnan varautuminen toteutetaan 
kokonaisturvallisuuden periaatteella, joka tarkoittaa 
yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamista 
viranomaisten, elinkeinoelämän sekä järjestöjen ja 
kansalaisten yhteistoimintana.



Arvioidut uhkat ja häiriötilanteet
Yhteiskunnan vakauteen 

liittyvät uhat ja 
häiriötilanteet

• Informaatiovaikuttaminen

•Poliittinen, taloudellinen ja 
sotilaallinen painostus

•Sotilaallisen voiman käyttö

•Laajamittainen maahantulo

• Isojen väkijoukkojen 
väkivaltainen liikehdintä

• Julkisen talouden vakava 
häiriö

•Rahoitusjärjestelmän vakava 
häiriö

Teknologian ja logistiikan 
uhat ja häiriötilanteet

•Sähkön saannin suurhäiriö

•Viestintäverkkojen ja -
palveluiden vakavat häiriöt

•Polttoaineiden saannin 
vakavat häiriöt

•Logistiikan vakavat häiriöt

Terveysturvallisuuden uhat 
ja häiriötilanteet

•Mikrobilääkeresistenssi

• Influenssapandemia tai muu 
vastaava laajalle levinnyt 
epidemia

•Helposti leviävä vakava 
eläintauti

•Vaaralliset kasvintuhoojat -
kasvitautiepidemia

•Elintarvikehuollon vakavat 
häiriöt

•Vesihuollon häiriöt

Laajat onnettomuustilanteet

•Merellinen 
monialaonnettomuus

•Vakava 
ydinvoimalaitosonnettomuus 
Suomessa tai Suomen 
lähialueilla





Sisäisen turvallisuuden strategia 
korostaa järjestöjen roolia

Kolmas sektori nähdään keskeiseksi toimijaksi yksilöiden 

kriisinkestokyvyn parantamisessa, koska järjestöt toimivat 

lähellä kansalaisia ja tarjoavat monenlaisia oppimisen, 

osallistumisen sekä vaikuttamisen mahdollisuuksia. 

(Sisäministeriö 2017, 41-42.) 



Turvallinen ja 
kriisinkestävä Suomi –

yhteistyössä
Pelastustoimen strategia 

2025



Toiminta-ajatus:

Parannamme yhteiskunnan turvallisuutta kaikissa oloissa – myös 

poikkeusoloissa - yhdessä muiden toimijoiden kanssa lähellä ihmistä: 

• vähentämällä onnettomuuksia, 
• vastaamalla pelastustoiminnasta,
• osallistumalla siviilivalmiuden ylläpitoon ja kehittämiseen,
• rajoittamalla onnettomuuksien seurauksia kaikissa oloissa ja
• hyödyntämällä pelastustoimen valmiutta nykyistä laajemmin yhteiskunnassa sekä
• tuottamalla terveydenhuollon kanssa sovittuja ensivaste- ja ensihoitopalveluja.





- Suuronnettomuuksiin on varauduttu riskejä vastaavasti.
- Pelastustoimi toimii yhteistyössä eri viranomaisten, yritysten, 
järjestöjen, vapaaehtoisten (organisaatioiden) ja yhteisöjen 
kanssa.



- Palvelut vastaavat valtakunnallisiin, alueellisiin ja paikallisiin tarpeisiin.
- Palvelut on mitoitettu tunnistettujen riskien perusteella.
- Pelastustoimen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta, 
valvontaa ja koordinaatiota vahvistetaan ja selkeytetään.



- Vahvistetaan ihmisten ja yhteisöjen kykyä vähentää 
onnettomuuksia sekä kannustetaan yksilöitä ja yhteisöjä 
omatoimisuuteen ja vastuunottoon.
- Edistetään yksilön ja yhteisöjen kykyä toimia 
onnettomuuksissa ja häiriötilanteissa sekä selviytyä 
seurauksista.
- Kehitetään pelastustoimeen liittyvää vapaaehtoistoimintaa.



Vapaaehtoiset 
pelastustoiminnassa

2019-2020

Sisäministeriön pelastusosasto



Hankkeen taustat:
• Pelastustoimella on  keskeinen rooli suuriin onnettomuustilanteisiin 

varautumisessa ja niiden hoitamisessa, koska pelastustoimi vastaa näiden 
tilanteiden yleisjohtajuudesta.

• Pelastustoimen roolina on varmistaa, että eri tahojen valmius osallistua 
pelastustoimintaan on suunniteltu ja sitä varten on myös määritelty 
voimavarat.

• Pelastustoimen viranomaisten tulee mahdollisuuksiensa mukaan edistää 
pelastustoimen tehtävissä käytettävien vapaaehtoisten organisaatioiden 
toimintaedellytyksiä.
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pelastuslaitosten 
erilaiset tarpeet ja 
edellytykset, jotka 
vapaaehtoisten 
voimavarojen tulee 
tarvittaessa täyttää 
osallistuakseen 
pelastustoimintaan. 
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voimavarojen 
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sa. 

Vapaaehtoiset pelastustoiminnassa 
hankkeen eteneminen 



1. Selvittää pelastuslaitosten 
nykyinen käytäntö ja sopimukset 
vapaaehtoisten kanssa (2019)

• Selvittää pelastuslaitoksilta (22) millaisia 

sopimuksia, toimintatapoja ja harjoituksia näillä 

on kolmannen sektorin järjestöjen kanssa.

• Selvittää keskeisiltä pelastustoimintaan liittyviltä 

järjestöiltä millaista yhteistoimintaa, sopimuksia 

ja käytännön järjestelyjä näillä on 

pelastuslaitosten kanssa.

• Yhdistetään pelastuslaitoksilta ja järjestöiltä 

saatu tieto yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.



2. Määritellä pelastuslaitosten 
erilaiset tarpeet vapaaehtoisten 
käytöllä. (2019)

• Määritellään erilaiset toiminnat, joissa 
vapaaehtoiset osallistuvat tai voisivat osallistua 
pelastustoimintaan

• Selvitetään keskeisten järjestöjen ja Vapepa
verkoston minimi vaatimukset tehtäviin 
osallistuvilta vapaaehtoisilta, sekä miten näitä 
minimi vaatimuksia seurataan

• Tarvittaessa määritellään riittävän osaamisen 
ohjeelliset rajat ja lisävaatimukset koulutuksille 
ja seurannalle

• Määritetään spontaaneiden vapaaehtoisten 
käyttöön soveltuvat pelastustoimen tehtävät, ja 
näihin liittyvät minimi vaatimukset



3. Määritellä pelastusviranomaisille 
valtakunnallisesti yhtenäiset periaatteet 
vapaaehtoisten voimavarojen käyttämiselle 
pelastustoiminnassa. (2020)

• Selvitetään lainsäädännölliset vaatimukset osaamiselle 

ja työnantaja velvoitteet/esteet vapaaehtoisten 

käytettävyydelle (myös. spontaanit)

• Määritellään tavoiteltavan osaamistason 

saavuttamiseen tarvittavat yhteistoiminnan 

toimenpiteet

• Selvitetään sopimuspalokuntien ja muiden kolmannen 

sektorin toimijoiden yhteistyön edistämisen 

mahdollisuudet ja synergiat

• Laaditaan malli pelastustoimen ja kolmannen sektorin 

yhteistoiminnan edistämiseksi ja vakiinnuttamiseksi 

pelastuslaitoksissa.



4. Tehdä valtakunnallinen ohjeistus 
pelastuslaitoksille vapaaehtoisten 
voimavarojen hyödyntämiseksi 
pelastustoiminnassa.

• Kerätään yhteen ja auki kirjoitetaan hankkeen 

aikana kerätty tieto ja materiaali.

• Toimitetaan yhtenäiseksi Sisäministeriön 

ohjeistukseksi toimintatavoista pelastustoimessa 

käytettävien vapaaehtoisten 

toimintaedellytysten tukemiseksi. 

• Julkaistaan ohjeistus Sisäministeriön julkaisuna.



Kolmas sektori viranomaisten 
turvallisuustoiminnan tukena.

Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 76/2017

”Varsinaisia kolmannen sektorin toimijoita, joita 
pelastuslaitos käytännön toimissaan hyödyntää, on varsin 
vähän. Potentiaalisia kolmannen sektorin toimijoita olisi 
pelastustoimen virkamiesten näkemyksen nykyistä 
enemmän.””

”Poliisin kanssa tehtyyn sopimukseen järjestöissä ollaan 
tyytyväisiä, samankaltaista yhtenäistä sopimusstruktuuria 
kaivataan myös pelastuspuolelle.” 
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”Harjoittelu on järjestöjen näkökulmasta toimivan 
viranomaisyhteistyön, mutta myös järjestöjen välisen 
yhteistyön, elinehto.” Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 76/2017

Kenellä tulisi olla päävastuu yhteistenharjoitusten 

suunnittelusta ja järjestämisestä?

A) Paikallisilla vapaaehtoisilla (osastolla/hälytysryhmällä)

B) järjestön työntekijöillä (piirillä tai keskustoimistolla)

C) viranomaisella

D) se vastaa jolla on aikaa, intoa ja resursseja



”Selkeä haaste järjestöille on yhteistyön henkilöityminen, 
joka näkyy myös viestinnässä. Henkilövaihdosten myötä 
tiedon siirto katkeaa tai ainakin heikkenee huomattavasti.” 
Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 76/2017

Yhteistyön henkilöityminen on suurin ongelma 

A) paikallisilla vapaaehtoisten kohdalla 

B) järjestön työntekijöiden kohdalla

C) Viranomaisella

D) Henkilöityminen on enemmän vahvuus kuin ongelma



”Alueellisia eroja järjestöjen näkökulmasta yhteistyössä viranomaisten 

kanssa on selvästi havaittavissa."

"Pelastuslaitoksilla on toisistaan poikkeavat tavat toimia järjestöjen 

kanssa. Osa niistä on aktiivisempia niin yhteisten harjoitusten kuin myös 

laadittujen yhteistoimintasopimusten suhteen.” Valtioneuvoston selvitys ja 

tutkimustoiminnan julkaisusarja 76/2017

Omalla alueellani yhteistyö pelastuslaitoksen kanssa..

A) toimii erinomaisesti. On laajaa ja säännöllistä

B) toimii, mutta on yhden tai kahden henkilön varassa

C) on satunnaista, ja siitä puuttuu selkeät yhteistyö rakenteet

D) on käytännössä olematonta.



”..pelastuslaitokset ovat yrittäneet aktivoida kolmannen sektorin 
toimijoita mukaan erilaisiin harjoituksiin ja erityisesti 
valmiusharjoituksiin varsin huonolla menestyksellä. Tämän takia 
pelastustoimen viranomaiset näkevät yhteistoiminnassa [..] 
paljon kehittämisen varaa.” Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 

76/2017

Osallistuisin yhteisiin harjoituksiin pelastuslaitoksen kanssa

A) noin kerran vuodessa, vaikka harjoitus olisi viikolla 

päiväaikaan

B) vain jos niitä voidaan järjestää viikonloppuisin tai iltaisin

C) vain pakon edessä ja vastahakoisesti

D) ajasta ja paikasta riippumatta, jos harjoitukset olisivat 

paremmin järjestettyjä



Kiitos!



Kirkkokatu 12, Helsinki
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