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Jukka Koponen

Pelastusjohtaja
Pohjois-Savon pelastuslaitos

Muutosjohtaja
Palveluiden järjestäminen
Pohjois-Savon hyvinvointialue

Kokonaisturvallisuus
Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut
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Pelastustoimen tuottamia
palveluryhmäkokonaisuuksia mm:

• Onnettomuuksien ennaltaehkäisy
• Pelastustoiminta (kiireelliset palvelut)
• Varautuminen ja väestönsuojelu
• Ensihoitopalvelu
• Tekniset tukipalvelut
• Turvallisuuskoulutus
• Kuntien varautumisen tukeminen

Pelastustoimen palvelutasopäätös

• Pelastustoimen palvelutasosta päättää
aluevaltuusto

• Palvelutasopäätöstä tehtäessä on otettava
huomioon

• kansallisesti merkittävät riskit
• selvitettävä alueella esiintyvät uhkat ja

arvioitava niistä aiheutuvat riskit
• määriteltävä toiminnan tavoitteet,

käytettävät voimavarat, tuotettavat palvelut
• valtioneuvoston vahvistamat valtakunnalliset

strategiset tavoitteet
• suunnitelma palvelutason kehittämisestä

Pelastustoimen tuottamia palveluja
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Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palveluverkko
2022

Itkonniemi

ü Toiminta-alueena Pohjois-Savon maakunta, 19 kuntaa
ü 31 pelastusasemaa ja sopimuspalokunnilla 7 asemaa
ü 300 päätoimista työntekijää
ü 450 sivutoimista pelastustyöntekijää
ü n. 120 sopimuspalokuntalaista
ü 147 pelastusajoneuvoa
ü 44 alusta ja venettä
ü 99.424 valvontakohdetta (palotarkastus)
ü n. 37.000 hlöä/v. turvallisuuskoulutuksessa/-viestinnän kohteena
ü n. 5.000 pelastustoiminnan tehtävää vuodessa
ü n. 27.000 ensivaste- ja ensihoitotehtävää vuodessa

Uudistus: 24/7-pelastusasemat
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Toimintaympäristö ja sen turvallisuus –jaosto
Hyvinvointialueen turvallisuuspalveluiden toimeenpanovaihe

Alueellinen nykytilan kuvaus turvallisuuden näkökulmasta ja
kehittämiskohteet

Varautuminen ja
valmiussuunnittelu

• Konsernitason varautuminen, valmius ja
kriisijohtaminen

• Pelastustoimen ja soten varautumisen
yhteensovittaminen

• Toimialojen ja toimintojen  valmius sekä
jatkuvuudenhallinta

• Alueelliset varautumis- ja
pandemiasuunnitelmat

• Viranomaisyhteistyö
• Tilanne ja johtokeskuspalvelut

Organisaatioturvallisuus

• Turvallisuuskoulutukset
• Valmiusharjoitukset
• Turvallisuusselvitykset
• Paloturvallisuus ja kemikaaliturvallisuus
• Ympäristöturvallisuus
• Toimitilaturvallisuus

Huomioitava myös yhdyspinnat, mm.
• Henkilöturvallisuus

Riskien tarkastelu
Alueellinen riskiarvio

Riskianalyysit
Kansalliset strategiat ja riskiarviot

Varautumisverkostot

Toimintaympäristö ja sen turvallisuus - Toimeenpanovaiheen tehtäviä

JK_1.2.2022
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Turvallisuuspalvelut -palvelualue

• Turvallisuuspalvelut -palvelualueelle muodostettavien Varautuminen ja valmius- sekä
Organisaatioturvallisuus -palveluyksiköiden tehtävät muodostuvat yhteisistä koko
hyvinvointialueorganisaatiota palvelevista varautumisen ja turvallisuuden tehtävistä.

• Turvallisuuspalvelut -palvelualueen palveluyksiköiden tehtäviä, esimerkiksi:
• Konsernitason varautuminen ja valmiussuunnittelu
• Hyvinvointialueen valmiustoiminta ja kriisijohtamisvalmius normaalioloissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa
• Alueellisen riskiarvion laatiminen (laaja-alaisessa yhteistyössä)
• Hyvinvointialueen toimialojen varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen
• Varautumisen viranomaisyhteistyöhön (varautumisverkostot) osallistuminen
• Hyvinvointialueen johtokeskuspalvelusta ja sen viranomaisyhteistyöstä huolehtiminen
• Osallistuminen valmiusharjoitusten suunnitteluun ja järjestämiseen
• Hyvinvointialueen organisaatioturvallisuuden yhteensovittaminen
• Turvallisuuskoulutusten järjestäminen ja tuottaminen
• Pelastussuunnittelun ja poistumisturvallisuussuunnittelun ohjaus
• Maakunnallisen turvallisuussuunnittelun yhteistyö
• Toimitilaturvallisuuden koordinointi ja muut turvallisuuden asiantuntijapalvelut.

JK_1.2.2022
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ENSIHOITOPALVELUN TUOTTAMINEN
PELASTUSLAITOKSELLA

• Ensihoidon järjestämisvastuussa vuoden 2022 loppuun sairaanhoitopiiri ja 1.1.2023 alkaen hyvinvointialue
• Määrittää mm. ensihoidon palvelutasopäätöksen

• Yksiköt, valmius ja henkilöstön kelpoisuudet

• Ensihoidon palveluntuottajana pelastuslaitos shp:n (1.1.23 alkaen soten) rinnalla
• Palveluntuotannossa yksiköt, valmius ja henkilöstön kelpoisuudet ptp:n mukaiset
• Samat vaatimukset kuin SOTE:n omassa palveluntuotannossa
• Henkilöstön kelpoisuudet asetuksen eh-palveluista (585/2017) mukaan, niitä on osin korotettu Pohjois-Savossa

ensihoidon palvelutasopäätöksessä
• Ensihoitopalvelu hyvinvointialueen tuotantoa 1.1.2023 alkaen, sote ja pela tuottavat (eh-pela synergiaetu)

• Ensihoitopalvelun henkilöstö
• Hoitotason yksiköissä molemmilla henkilöillä th-tutkinto. Vähintään toisella henkilöllä hoitotason kelpoisuus
• Perustason yksiköissä vähintään toisella henkilöllä th-tutkinto. Toinen henkilö voi olla pelastaja-tutkinnolla.
• Pelastuslaitoksella paljon henkilöitä, joilla ensihoitoon vaadittavan (eri tasojen) th-tutkinnon lisäksi pelastajatutkinto
• HUOM! Ensihoidon palvelutasopäätös määrittää yksiköiden tason ja valmiuden.

• HVA-valmistelussa työryhmä valmistelemassa ensihoitohenkilöstön työaikamallien yhtenäistämistä
• Huomioitava esim. työaikamalleissa ensihoitopalvelun erityispiirteet verrattuna muihin terveydenhuollon tehtäviin.


