
 

   
   
  
  

   
 
Hankejohtaja Taito Vainion katsaus pelastustoimen uudistukseen 14.2.2018 
 

• Hallituksen esitys pelastuslaiksi lähtee eduskuntaan todennäköisesti maaliskuun alkupuolella. 
 

• JTS-simulointia varten on saatu lähes kaikilta pelastuslaitoksilta vastaukset, joiden perusteella 
sisäministeriö tekee oman analyysinsä pelastuslaitosten nykytilanteesta ja nähtävissä olevista 
kehittämistarpeista. 
 

• Sisäministeriö laatii arvion pelastustoimen tilasta, jota käytetään maakuntien ja sisäministeriön 
välisissä neuvotteluissa. Neuvottelut käydään seuraavasti: 

 
• torstai 22.2  Lappi ja Kainuu 
• perjantai 23.2.  Pohjois-Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa 
• keskiviikko 28.2.  Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa 
• torstai 1.3.   Pohjois-Karjala ja Keski-Suomi 
• perjantai 2.3.  Pohjois-Savo ja Etelä-Savo 
• maanantai 5.3.  Etelä-Karjala ja Kymenlaakso 
• tiistai 6.3.   Päijät-Häme ja Kanta-Häme 
• keskiviikko 7.3.  Varsinais-Suomi ja Satakunta 
• torstai 8.3.   Uusimaa ja Pirkanmaa 

 
• Sisäministeriö laatii neuvottelujen jälkeen raportin neuvotteluista hyödynnettäväksi 

valtiovarainministeriön ja maakuntien välisissä neuvotteluissa. 
 

• Valtiovarainministeriö järjestää maakuntalain 13 § mukaiset maakuntatalouden simuloidut 
neuvottelut maakuntien kanssa. 
 
Maakuntatalouden simulointiin liittyvät neuvottelut toteutetaan alla olevan aikataulun mukaan 
 

• Perjantai 16.3.2018 Varsinais-Suomi  
• Maanantai 19.3.2018  Kanta-Häme, Keski-Suomi, Pirkanmaa 
• Tiistai 20.3.2018 Uusimaa, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, 

  Etelä-Karjala 
• Keskiviikko 21.3.2018 Päijät-Häme, Kainuu, Pohjanmaa, Satakunta 
• Torstai 22.3.2018  Kymenlaakso, Pohjois-Savo, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo 
• Perjantai 23.3.2018  Lappi, Keski-Pohjanmaa 

 
Sisäministeriön käymistä neuvotteluista nostetaan keskeisiä teemoja valtiovarainministeriön 
johdolla käytäviin neuvotteluihin.  

 
• Maakuntavalmistelussa pelastustoimen oma liikelaitos on suunnitteilla 11 alueella 

• Kymenlaakso (valmistelussa kuitenkin epävarmuutta)   
• Keski-Suomi   
• Päijät-Häme   
• Uusimaa    
• Pirkanmaa    
• Varsinais-Suomi   
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• Pohjanmaa   
• Satakunta   
• Etelä-Karjala   
• Etelä-Pohjanmaa   
• Kanta-Häme 

 
• Kolmella alueella on suunnitelmissa yksi vain yksi liikelaitos maakuntaan, johon yhtenä osana 

kuuluisi siis pelastustoimi 
• Pohjois-Savo      
• Etelä-Savo    
• Keski-Pohjanmaa     

 
• Neljällä alueella tilanne on vielä avoin eli joko useampaa mallia vielä selvitetään tai valmistelu 

alkaa vasta myöhemmin keväällä 
• Pohjois-Pohjanmaa (1, 2 tai 3 liikelaitosta selvittelyssä) 
• Lappi (1. oma liikelaitos, 2. oma taseyhtymä, 3. osa suurempaa) 
• Kainuu (valmistelu alkaa alkukeväästä) 
• Pohjois-Karjala (tällä hetkellä osa Siun sotea) 

 
• Ensihoidon valmistelu on käynnissä 12 alueella 

• Pohjanmaa (pelastuslaitos mukana valmistelussa) 
• Pirkanmaa (pelastuslaitos mukana valmistelussa) 
• Etelä-Pohjanmaa (pelastuslaitos mukana valmistelussa) 
• Kanta-Häme (pelastuslaitos mukana valmistelussa) 
• Etelä-Savo (pelastuslaitos mukana valmistelussa) 
• Keski-Suomi (pelastuslaitos mukana valmistelussa) 
• Päijät-Häme (pelastuslaitos mukana valmistelussa) 
• Pohjois-Savo (pelastuslaitos mukana valmistelussa) 
• Satakunta (pelastuslaitos mukana valmistelussa) 
• Pohjois-Pohjanmaa  
• Kymenlaakso 
• Lappi (pelastuslaitos ei nyt tuota ensihoitoa) 

 
• Ensihoidon valmistelu ei ole vielä käynnistynyt kuudella alueella 

• Varsinais-Suomi 
• Pohjois-Karjala 
• Keski-Pohjanmaa 
• Kainuu (pelastuslaitos ei nyt tuota ensihoitoa) 
• Etelä-Karjala 
• Uusimaa 

 
 


