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Palveluiden järjestäminen
Pohjois-Savon hyvinvointialue

Kokonaisturvallisuus
Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut
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Pelastusaseman sijainti

Ruutu = 1 km x 1 km

Riskiluokka I    1. yksikkö 6 min

Riskiluokka II    1. yksikkö 10
min
Riskiluokka III    1. yksikkö 20 min

Riskiluokka IV     Aika voi olla > I-III Rlk

Vähimmäistavoitteena on, että kiireellisissä
pelastustehtävissä ensimmäinen yksikkö
saavuttaa riskiruudulle asetetun
toimintavalmiusaikatavoitteen vähintään
50 %:ssa tehtävistä. (Toimintavalmiusohje 2012)

Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika
Palveluverkon perusteita - Esimerkki riskiruuduista
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Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palveluverkko
2022

Itkonniemi

ü Toiminta-alueena Pohjois-Savon maakunta, 19 kuntaa
ü 32 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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Turvallisuusyhteistyö kuntien kanssa

• Kunnat ovat jatkossakin keskeisiä turvallisuuden toimijoita ja pelastustoimen kumppaneita
turvallisuuden, varautumisen ja valmiuden kysymyksissä.

• Hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyötä tarvitaan esimerkiksi kuntien valmiussuunnittelussa,
kaavoituksessa ja rakentamisen ohjauksessa sekä kuntien vastuulla olevan toiminnan
tilannekuvan tuottamisessa ja välittämisestä.

• Hyvinvointialueen ja sen alueen kuntien on neuvoteltava vähintään valtuustokausittain
tehtäviensä hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta (Hyvinvointialueista
annettavan lain 14 §). Hyvinvointialueilla ja niiden alueiden kunnilla on näin ollen laintasoisesti
säädetty velvoite sopia keskenään yhteistyöstä niille säädettyjen tehtävien hoitamisessa.

• Valmiuslain 12 §:n mukaan muun muassa kuntien, kuntayhtymien ja muiden kuntien
yhteenliittymien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan
etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä
hoitaminen myös poikkeusoloissa. Kuntien valmiussuunnittelun sopimukseen perustuva
tukeminen on jatkossakin mahdollista. Koska valmiussuunnittelu on kuntien lakisääteinen
tehtävä, yhteistyön tulee rajoittua tukemiseen, varsinainen valmiussuunnittelun toteuttaminen
on kuntien vastuulla. (SM:n lausunto hallintovaliokunnalle)
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Kuntien ja pelastustoimen yhteistyö jatkuu, mm:

• Rakentamisen asiantuntijapalvelut
(palo- ja henkilöturvallisuus)

• Tapahtumaturvallisuus
• Ympäristöterveydenhuolto
• Öljyntorjunta ja jälkitorjunta
• Vaaratiedottaminen
• Varautumisen ja valmiussuunnittelun

tukeminen
• Turvallisuussuunnittelu
• Varautumisen ja valmiustoiminnan

yhteistyö sekä asiantuntijapalvelut

Pelastustoimen palvelutasopäätös

• Palvelutasosta päättää aluevaltuusto
• Palvelutasopäätöksessä 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

Pelastuslaitoksen tuottamia palveluja



KOKONAIS-
TURVALLISUUS

• Kokonaisturvallisuuden periaatteella viitataan
yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen
viranomaisten, elinkeinoelämän sekä järjestöjen ja
kansalaisten yhteistoimintana.

• Kokonaisturvallisuus on varautumisen
yhteistoimintamalli ja tila, jossa yhteiskunnan
elintärkeisiin toimintoihin kohdistuviin uhkiin ja riskeihin
on varauduttu.

• Valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, valtion
itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten, muiden valtion
viranomaisten ja valtion liikelaitosten sekä
hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien, kuntien,
kuntayhtymien ja muiden kuntien yhteenliittymien tulee
valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan
toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla
toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman
hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa.
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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

Maakunnan kuntien ja
pelastuslaitoksen

varautumisyhteistyö

Kuntien valmiussuunnittelun ja
varautumisen tukeminen

Riskien tarkastelu
Alueellinen riskiarvio

Riskianalyysit
Kansalliset strategiat ja riskiarviot

Olemassa olevat varautumisverkostot,
esimerkiksi

Toimintaympäristö ja sen turvallisuus - Toimeenpanovaiheen tehtäviä
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