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Pelastustoimi tuottaa turvallisuutta



• onnettomuuksien ehkäisy,

• pelastustoiminta,

• väestönsuojelu

• ja näihin tehtäviin varautuminen.

Pelastustoimen tehtäviä 
hyvinvointialueilla ovat



• Ensihoitoa on äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan 

kiireellisen hoidon antaminen ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen 

sairaalaan. 

• Ensihoito on osa terveydenhuoltoa, ja pelastuslaitokset ovat 

yksi palveluntuottaja.

• Ensihoidon palvelutuotannon järjestelyissä on alueellisia 

vaihteluita.

Pelastustoimi ensihoitopalvelujen 
tuottajana



Pelastustoimi on paljon muutakin 
kuin sinivilkkutoimintaa



Palokuntatoiminnan historiaa

• Hämeenlinnan kaupungin palovartiointi  aloitettiin vuonna 

1750,

• Hämeenlinnan VPK perustettiin vuonna 1873,

• Hämeenlinnan kaupungin vakinainen palokunta perustettiin 

vuonna 1911,

• Ensihoitopalvelut eli silloinen sairaankuljetus sisällytettiin 

palokunnan tehtäviin vuonna 1924,

• Nykyinen Kanta-Hämeen pelastuslaitos perustettiin 2002 ja 

varsinainen toiminta aloitettiin vuoden 2004 alusta.



Kanta-Hämeen pelastustoimi lukuina

Paloasemia 35 kpl

Pelastusajoneuvoja 185 kpl

Henkilöstö 693 henkilöä

Hälytysluonteiset tehtävät 33 800 kpl 

Määrärahoja 21 milj. €



• Sopimuspalokunnat ovat harvaan asutuilla alueilla keskeinen 

turvallisuustoimija, ja ne osallistuvat koko maassa pelastustoimen 

hälytyksiin.

• Hyvinvointialue voi käyttää sopimuspalokuntia apunaan 

pelastustoiminnassa.

• Lisäksi sopimuspalokunnat tekevät onnettomuuksien ehkäisytyötä 

mm. turvallisuuskoulutuksia ja -viestintää.

Sopimuspalokunnat täydentävät 
pelastustoimen palvelutuotantoa



Sopimuspalokunnat

• Harvaan asutuilla alueilla sopimuspalokunnat ovat usein ensimmäisenä paikalla. 

Pelastustoimintaa johtaa aina pelastusviranomainen.

• Sopimuspalokuntien rooli korostuu erityisesti suurissa ja pitkäkestoisissa tehtävissä sekä 

silloin, kun pelastuslaitos on kiinni suuressa tai monissa samanaikaisissa tehtävissä.

• Sopimuspalokunta on pelastustoimen järjestelmään kuuluva vapaaehtoinen palokunta, 

laitospalokunta, teollisuuspalokunta tai sotilaspalokunta, joka on tehnyt pelastuslaitoksen 

kanssa sopimuksen pelastustoimintaan kuuluvien tehtävien hoitamisesta.



Pelastustoimen rahoitus 
hyvinvointialueilla

• Riittävällä rahoituksella varmistetaan hyvinvointialueen ihmisten 

turvallisuus.

• Pelastustoimen rahoitus määritellään asukasmäärän, asukastiheyden 

sekä riskikertoimen perusteella.

• Aluevaltuusto päättää alueen palvelutasopäätöksessä, 

millainen pelastustoimen palvelutaso, eli talous ja 

henkilöstöresurssit, alueella on.

• Palvelutason tulee vastata kansallisia, alueellisia ja 

paikallisia tarpeita sekä onnettomuusuhkia.



Pelastustoimen arvioitu resurssivaje 
vuoteen 2030 mennessä
• Rahoitusvaje on arviolta 60-80 miljoonaa euroa. 

• Arvion perusteita: palvelutason puutteet, varallaolon 

muutostarpeet sekä Öljysuojarahaston korvausjärjestelmän muutos.

• Nykyisistä n. 4 000 päätoimisesta pelastajasta eläköityy n. 1 400.

• Lisäksi tarvitaan n. 1 000 uutta pelastajaa. 

• Pelastajatarve johtuu työaikalain ja pelastustoimen varallaolo-

järjestelmän muutoksesta sekä 

palvelutason puutteiden korjaamisesta.

• Myös sopimuspalokunnat tarvitsevat jäseniä 

hälytysosastoihin.



Mitä HVA muutoksella tavoitellaan?

• Kanta-Hämeen pelastuslaitos hoitaa pelastustoimen käytännön tehtävät 
alueellaan ja keskeisenä tavoitteenamme on, että kansalaisille muutos näkyy 
parantuneena ja yhdenmukaisempana pelastustoimen palveluna.

• Uudistuksessa turvataan myös pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen 
tiivis keskinäinen yhteys synergiaedun tuottamiseksi ensihoidossa.

• Uudistuksen myötä valtion ohjaus pelastustoimessa vahvistuu. Vahvempi 
valtakunnallinen ohjaus parantaa entistä yhdenmukaisempien ja siten 
yhdenvertaisempien pelastustoimen palveluiden tuottamista koko maassa.

• Lisäksi uudistuksen tavoitteena on kehittää pelastustoimen toimintaa 
valtakunnallisena järjestelmänä.
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Mitä HVA muutoksella tavoitellaan?

• Samaan HVA-organisaatioon siirtyy osa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa merkittävistä 
viranomaisista ja toimijoista, SO-TE-PE joiden omaa ja yhteistä varautumista ja 
valmiussuunnittelua voidaan tehostaa yhteisellä tekemisellä ja yhteistyöllä. 

• Uudistus parantaa yhteistyön koordinointia kuntien (HAUSJÄRVI), kylien 
(HAMINANKYLÄ), kolmannen sektorin (VAPEPA), elinkeinoelämän, puolustusvoimien, 
poliisin, AVIn, ELYn, HVK:n ja HVA muiden toimijoiden kanssa. 

• Edellytykset HVA valmiussuunnittelun organisoinnin, toimintamallien ja 
yhteistyömuotojen kehittämiselle paranevat.

• Mahdollisuudet rakentaa yhteistä alueellisten riskien arviointia ja toimintaympäristön 
muutosten seurantaa paranevat.
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Mitä HVA muutoksella tavoitellaan?

• HVA organisaation ja toimijoiden valmiussuunnittelua voidaan edistää 
yhteisellä suunnittelulla, erilaisilla yhteistyöfoorumeilla (Kanta-
Hämeen turvallisuusfoorumi, Kyläturvallisuus-pilotti), yhteisillä 
järjestelmillä ja tiedon jakamisella sekä yhteisillä harjoituksilla. 

18.2.2022
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Mitä HVA muutoksella 
tavoitellaan?

• HVA valmistelussa puhutaan 
paljon terveyskeskusten 
säilymisestä, mutta aivan yhtä 
tärkeää on myös kylien 
turvallisuus ja varautuminen. Ne 
ovat myös hyvinvointialueella 
valmisteltavia asioita ja meidän 
intresseissä on turvallinen 
hyvinvointialue sekä toimiva ja 
kattava pelastustoimi ja ensihoito 
kylissä ja taajamissa. 



Vinkki:     72tuntia.fi/sahkokatko

Miten hyvin olet varautunut? Käy läpi 

tarkistuslista mitä sinulla jo on:

• kotivara ja muutama litra pullovettä

• kannellinen ämpäri tai kanisteri

• muovipusseja ja vessapaperia

• taskulamppu ja paristoja

• kynttilöitä ja tulitikkuja

• paristokäyttöinen radio ja paristoja

• ladattu varavirtalähde, jolla voi ladata 

matkapuhelinta

• polttopuita, jos kotona on takka tai puu-uuni

• pieni summa käteistä rahaa

• välttämättömät lääkkeet ja särkylääkkeitä

• kosteuspyyhkeitä

• alkusammutusvälineet, esimerkiksi 

sammutuspeite

• ensiapulaukku

• kasvomaskeja ja käsidesiä

• ilmastointiteippiä

• joditabletteja



Pelastustoimen arvot ovat
inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti – yhteistyössä

”Yhteistyötä syntyy vain tekemällä 
työtä yhdessä”

- Kiitos


