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• Palvelutasopäätös, normit ja ohjaus

• Palvelutasopäätös 2023
• Strateginen vaihe I

• Palvelutasopäätös 2024 alkaen
• Strateginen vaihe II

• Henkilöstön saatavuus

Sisältö



3

Tiivistelmä

Riskianalyysi

Talousarvio

Palvelutasopäätös
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• Pelastuslaki (29.4.2011/379)
• ”Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta ja pelastuslaitoksen 

toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä…”
• Palvelutason tulee vastata tarpeita ja onnettomuusuhkia
• Huomioitava myös yhteiskunnan häiriötilanteet ja poikkeusolot
• Tarpeet ja onnettomuusuhat on selvitettävä

• Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö
• Toimialuejohtaja valmistelee 
• Turvallisuuslautakunta valmistelee esityksen aluehallitukselle ja aluevaltuustolle 
• Aluehallituksen käsittely 
• Aluevaltuusto päättää hyväksymisestä

Palvelutasopäätöstä koskevat normit ja ohjaus (1/2)
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• SM ohje palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta, 17/2013

• Strateginen taso
• Pelastustoimen kansallinen strategia
• Hyvinvointialuestrategia

• Asiakirjahierarkia
• Riskianalyysi on kokonaisuus, jolla uhat ja tarpeet eli riskit selvitetään
• Kansallinen ohjaus
• Toimii PTP:n perustelumuistiona
• Molemmilla pelastuslaitoksilla on riskianalyysit (2020) ja palvelutasopäätökset 

voimassa 2021–24

Palvelutasopäätöstä koskevat normit ja ohjaus (2/2)



Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Tammikuu

SOTE-järjestämissuunnitelma, hyvinvointialueen strategia sekä siihen liittyvät ohjelmat ja suunnitelmat

PTP valmis

PTP:n sisällön tuottaminen 
(asiantuntijat, yhteistyö)

Dokumenttirakenne 
valmis

Osallisuuskysely ja 
-työpaja

Lausuntopyynnöt ja 
laillisuusvalvonta

Aluehallitus 
esittely

Turvallisuuslautakunta 
esittely

Aluevaltuusto 
17.10.

PTP:n
toimeenpano

PTP:n viimeistely

PALVELUTASOPÄÄTÖS 2023: aikataulutus ja vaiheet

PTP:n rakenne



Hyvinvointialuestrategia

Sote-palvelustrategia osana hyvinvointialuestrategiaa

Q4/2021 Q1/2022 Q2/2022 Q3/2022 Q4/2022 Q1/2023 Q2/2023 Q3/2023 2024 2025 2026

Järjestämissuunnitelma ja muut strategiaan liittyvät ohjelmat ja suunnitelmat

Strateginen vaihe I 
PTP2023

Hallittu käynnistyminen ja yhteisen suunnan varmistaminen

Strateginen vaihe 2
PTP2024

Strateginen kehittäminen

PTP 2024 valmistelu PTP 2024 toimeenpano

PTP 2023 
valmis

Riskianalyysi 
valmis

PTP 2024 
valmis

PTP 2023 valmistelu

PALVELUTASOPÄÄTÖS 2024 alkaen

Riskianalyysin 
valmistelu
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Ihmistä varten  Fokus asiakkaaseen

Vaikuttavasti yhdessä  Yhteinen prosessi -
valmistelusta toimeenpanoon ja seurantaan

Parhaat osaajat  Henkilöstön osallistaminen, 
vuorovaikutus ja viestintä sekä työhyvinvointi

Rohkeasti uutta  Talouden reunaehdot ja 
henkilöstön saatavuus, laatunäkökulma

Palvelutasopäätös 2023
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• Pulaa kaikilla tasoilla
• Päällystö, alipäällystö, miehistö
• Sopimushenkilöstö
• Asiantuntijat

• Suomeen tarvitaan 1 000 
uutta pelastajaa 10 vuodessa

Henkilöstön saatavuus

• Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos
• 360 päätoimista työntekijää, joista puolet (184) palomies-nimikkeellä
• 810 hälytysosastolaista
• 1 200 sopimushenkilöstöön kuuluvaa
• Suomen viiden suurimman joukossa



Kiitos!
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Petteri Jokelainen
vt. pelastusjohtaja
petteri.jokelainen@jokipelastus.fi
p. 044 - 429 6006

https://www.linkedin.com/in/petteri-jokelainen/
https://twitter.com/PetteriJokelai1
https://www.facebook.com/petteri.jokelainen.1

https://www.linkedin.com/in/petteri-jokelainen/
https://twitter.com/PetteriJokelai1
https://www.facebook.com/petteri.jokelainen.1
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Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastustoimi



Palvelualue:
• rakennusvaiheessa myös vastuualue ja -yksikkö?

• tullee TIKE-palvelut- ja Pelastus-ICT -vastuualueet

• laajenee 1.1.2024 Pohjois-Suomen YTA-alueen TIKEksi
• 0,5 milj. €
• 3,5 HTV  tarkennetaan rakennusvaiheessa, arvio n. 10 HTV

Tilannekeskuksen toiminta:
• tukee pelastustoiminnan johtamistoimintoa
• tuottaa tilannekuvaa ja palveluja
• osallistuu pelastustoiminnan johtamiseen

Tiivis yhteistyö:
• sisäministeriö
• Sote-palvelutuotannon valmiuskeskukset
• muut viranomaiset (poliisi, rajavartiolaitos, pv, ym.)
• muut pelastuslaitokset
• muut tilannekeskukset

Tilannekeskuksen palvelualue



Pelastustoiminnan palvelualue
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• Lähiesihenkilötyö ja kuusi vastuualuetta

• Oppiminen, osallistaminen ja henkilöstön 
kyvykkyyksien hyödyntäminen

• Strategian ja teknisen toiminnan välinen 
vuoropuhelu olennaista

Pelastustoiminnan palvelualue
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Onnettomuuksien ehkäisyn  palvelualue
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Yhteisten palveluiden palvelualue



A ryhmä: Toimialuejohtaja (1)
• pelastusjohtaja  pelastustoimi 

B ryhmä: Palvelualuejohtajat (4)
• pelastuspäällikkö 4  tilannekeskus, pelastustoiminta, onnettomuuksien ehkäisy, yhteiset palvelut

C ryhmä: Vastuualuepäälliköt ja konsernipalveluihin sijoitetut asiantuntijatehtävät (13):
• HR-asiantuntija (konserni)  yhteiset palvelut HR, talous, hallinto
• talouspäällikkö (konserni)  yhteiset palvelut  HR, talous, hallinto
• hallinnon asiantuntija (konserni)  yhteiset palvelut HR, talous, hallinto
• palopäällikkö 6  pelastustoiminta pohjoinen, Oulu, keskinen, länsi, kaakko, etelä
• paloinsinööri 2  onnettomuuksien ehkäisy valvonta ja varautuminen, ohjaus ja TUVI
• tekninen päällikkö  yhteiset palvelut tekniset palvelut
• kehittämispäällikkö  yhteiset palvelut TKIO-palvelut

Valintaprosessi, tilanne 29.5.

Valmis

Valintavaihe

Valinta-
vaihe


