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Vaalit käydään kaikilla 21:lla alueella yhtä aikaa ja äänestysalueena on koko hyvinvointialue, eli 

valtuutettuja ei valita kunnittain vaan suhteellisen listavaalin perusteella, aivan kuten esimerkiksi 

eduskuntavaaleissa. Äänioikeus aluevaaleissa määräytyy samalla tavalla kuin kuntavaaleissa.

Vaaleissa varsinaisiksi tai varavaltuutetuiksi valittujen henkilöiden on tehtävä vaalirahailmoitus, joka 

rinnastuu eduskuntavaaleihin. Yhdeltä tukijalta saa vastaanottaa enintään 6000 €, yksityisen 

lahjoittajan nimen ilmoittamisen suojaraja on 1500 € ja kaikki yli 1500 €:n tuet pitää erikseen ilmoittaa 

selvityksessä.

Vaalien käytännön tiedot

Enimmäissumma, 

jonka yhdeltä 

tukijalta saa 

vastaanottaa

Yksityisen lahjoittajan 

nimen ilmoittamisen 

suojaraja

Yli menevät tuet 

ilmoitettava erikseen 

selvityksessä

1500 € 1500 €

6000 €



2. Mikä muuttuu?



Välittömät muutokset ovat

• järjestämisvastuun

• päätösvallan ja

• rahoitusrakenteen muuttuminen.

Toisin kuin hyvinvointiyhtymän hallinnossa, jatkossa koko Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä 

pelastustoimen järjestämisestä sekä rahoituksesta päättää suoraan vaaleilla valittu aluevaltuusto, sille asioita 

valmisteleva aluehallitus sekä muut nimettävät toimielimet.

Mikä muuttuu?



Valtuustokauden ensimmäinen vuosi on päätöksenteon kannalta kriittinen, sillä sen aikana valtuuston tehtävänä 

on lain mukaisesti päättää hyvinvointialuestrategiasta, palvelustrategiasta ja hallinto-ohjesäännöstä.

Järjestämisvastuu astuu voimaan 1.1.2023, eli uusilla valtuutetuilla on aikaa noin 10 kuukautta saattaa 

väliaikaisten valmistelutoimielinten työ loppuun.

Jatkossa Päijät-Hämeen hyvinvointialueella on itsehallinto ja tytäryhtiöineen se muodostaa 

hyvinvointialuekonsernin.

Mikä muuttuu?



Päijät-Hämeen pelastustoimi on jo pitkään toiminut maakunnallisesti, ja se säilyy jatkossakin itsenäisenä ja 

erillisenä toimialana rinnakkain sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Pelastustoimen henkilökunta siirtyy myös 

hyvinvointialueen alle.

Pelastuslaitokset hoitavat jatkossakin ensihoitotehtäviä, jos alueella niin päätetään. Tarkoitus on turvata 

pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen tiivis yhteys synergiaetujen saavuttamiseksi.

Koulukuraattorit ja koulupsykologit siirtyvät osaksi hyvinvointialueen henkilöstöä, mikä edellyttää hyvää yhteistyötä 

niin sanotuilla yhdyspinnoilla kuntien kanssa, eli tässä tapauksessa kunnissa säilyvän perusopetuksen ja 

varhaiskasvatuksen kanssa.

Myrskylän ja Pukkilan kunnat siirtyvät Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymästä Itä-Uudenmaan 

hyvinvointialueelle.

Mikä muuttuu?



Mikä muuttuu?

Hyvinvointialuestrategian on sisällettävä:

henkilöstöpolitiikka

omistajapolitiikka

palvelujen järjestämistä ja 

tuottamista koskevat strategiset 

linjaukset

asukkaiden hyvinvoinnin 

edistäminen

asukkaiden osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuudet

alueen tehtäviä koskevissa 

laeissa säädetyt palvelutavoitteet



Mikä muuttuu?

Järjestämisvastuu sisältää:

viranomaiselle kuuluvan toimivallan 

käyttäminen (julkisen vallan käyttö)

tuottamisen valvonta

päätöksenteko sote-palvelujen 

yhdenvertaisesta saatavuudesta, 

palvelujen tarpeen, määrän ja laadun 

määrittämisestä ja tuottamistavoista

vastuu lakisääteisistä tehtävistä

vastuu palvelujen lisäksi mm.

• ennaltaehkäisevästä sosiaali- ja terveydenhuollosta

• koulutus- ja tutkimustoiminnasta

• poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin varautumisesta sekä

• huoltovarmuudesta

vastuu asiakkaan palvelujen 

yhteensovittamisesta eri toimijoiden 

kesken



Mikä muuttuu?

Nykyinen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä Uusi Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Henkilöstö n.

7000

Kuntien omistama julkinen organisaatio

Henkilöstö n.

8000

Ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous. 

Yhtymähallituksen jäsenet edustavat yhtymää ja heidät on 

valittu kuntavaalien jälkeen käydyissä neuvotteluissa.

Lisäksi hyvinvointikuntayhtymällä on 4 lautakuntaa 

ja henkilöstöryhmien edustajista koostuva 

yhteistyötoimikunta

Rahoitus kuntien vastuulla, budjetointi

osana kunnallista päätöksentekoa

Itsenäinen julkisen hallinnon 

hyvinvointialuekonserni tytäryhtiöineen

Ylintä päätösvaltaa käyttää hyvinvointialueen valtuusto, 

joka valitaan 23.1.2022 pidettävissä vaaleissa. Valtuusto 

päättää ja nimeää jäsenet tarvittaviin toimielimiin

Aluehallitus ja tarkastuslautakunta ovat pakollisia 

toimielimiä

Lisäksi on asetettava hyvinvointialueen nuorisovaltuusto 

(tai vastaava), vammaisneuvosto sekä vanhusneuvosto

Rahoitus suoraan valtiolta, investoinnit ja 

käyttötalous hyvinvointialueen vastuulla



Pula hoito- ja hoivahenkilökunnasta tulee olemaan merkittävä henkilöstöpolitiikkaa 

ohjaava teema lähivuosina. Päijät-Hämeen hyvinvointialue työllistää n. 8000 henkeä hyvin erilaisissa tehtävissä.

Aluevaltuustossa on linjattava hyvissä ajoin tavoitteet rekrytointien turvaamiseksi ja peilattava palveluverkon 

kehittämistä alueen työllisyyspoliittiseen kehitykseen.

Järjestämisvastuun toteuttaminen vaatii riittävää omaa palvelutuotantoa ja se luonnollisesti edellyttää 

asianmukaisia tiloja, välineitä ja osaavaa henkilöstöä.

Mihin aluevaltuustossa on syytä erityisesti kiinnittää 

huomiota?

Sosiaali- ja 

terveyspalvelut

97 %

Pelastustoimi

3 %

Rahoituksen jakautuminen



Merkittävimmät päätökset liittyvätkin todennäköisesti palveluverkoston periaatteisiin ja 

investointeihin. Hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta valtuusto päättää itsenäisesti 

perustuen tällä hetkellä pääosin valtion rahoitukseen. Rahoitusosuus määräytyy mm. asukastiheyden, 

asukastarpeen, sote-palvelukertoimen, kielellisten vaatimusten ja riskitekijöiden perusteella.

ASUKASTIHEYS ASUKASTARPEET
SOTE-

PALVELUKERROIN

KIELELLISET 

VAATIMUKSET
RISKITEKIJÄT

Rahoitusosuuden 

määrittävät mm.

Mihin aluevaltuustossa on syytä erityisesti kiinnittää 

huomiota?



Jo sote-järjestämislain mukaan alueella on tehtävä yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kuntien 

lisäksi muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

Alueella on tuettava ja kehitettävä sote-sektorin järjestöjen toimintaedellytyksiä ja 

vaikutusmahdollisuuksia. Vähintään kerran vuodessa on järjestettävä yhteinen neuvottelu yhteisistä tavoitteista, 

toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta. Näin varmistetaan, että alueella pystytään hyödyntämään kaikkien 

tietoja ja taitoja parhaalla mahdollisella tavalla ja vältetään päällekkäistä työtä tai rahoitusta.

Kolmannen sektorin toimijoiden rooli on erittäin merkittävä nimenomaan ennaltaehkäisevässä toiminnassa 

ja vertaistyössä.

Yhteistyö ja liiketoiminta



Jatkossa ostopalveluista vastaa kuntayhtymän sijaan hyvinvointialue. Hankinnat koskevat usein erilaisia 

tietojärjestelmiä, materiaaleja, laitteita, hallintoa tai kehittämistoimintaa.

Palvelutuotannon osalta monituottajuus on edelleen mahdollista, eli palveluita voidaan ostaa yksityisiltä yrityksiltä, 

jos se on palveluiden järjestämisen näkökulmasta tarkoituksenmukaista.

Aluevaltuuston, -hallituksen tai muun päätösvaltaisen toimielimen vastuulla on kiinnittää huomiota kilpailutusten 

kriteereihin, jotta eri kokoiset palvelutuottajat tulevat kohdelluksi yhdenvertaisesti.

Ostopalveluna ei saa hankkia julkisen vallan käyttöä sisältäviä palveluita (jollei muussa laissa ole toisin säädetty), 

sosiaalipäivystystä, sosiaalityötä, terveydenhuollon ympärivuorokautista päivystystä tai ensihoitopalveluun kuuluvia 

järjestämistehtäviä. Vuokratyövoimaa voidaan käyttää täydentävästi.

Yhteistyö ja liiketoiminta



Hyvinvointialueen valmistelun 

ajankohtaiskatsaus



Hyvinvointialueen valmistelu vaiheittain

2021 2022 2023

1.3.2022 

Aluevaltuuston 

toimikausi alkaa

1.1.2023

Järjestämisvastuu 

siirtyy 

hyvinvointialueelle

Vapaaehtoinen alueellinen 

valmistelu

→ kesäkuu 2021

Väliaikaishallinnon aika

heinäkuu 2021– maaliskuu 

2022

Aluevaltuustot

maaliskuu 2022 →

13.6.2021

Kuntavaalit
23.1.2022

Aluevaalit



Hyvinvointialuestrategia

Strategiakokonaisuus

Toimintaohjelmat
Alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

Laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden suunnitelma

Muut

Henkilöstö-

strategia

Pelastustoimen 

palvelutasopäätös 

Soten 

palvelustrategia

Alastrategiat
Digi- ja datastrategia

Monituottajuusstrategia

Pelastustoimen strategia

Toimitilastrategia

Viestintästrategia

Talousarvio ja 

taloussuunnitelma

• Hyvinvointialueen toimintaa 

johdetaan aluevaltuuston 

hyväksymän hyvinvointi-

aluestrategian ja siinä 

päätettyjen toiminnan 

talouden pitkän aikavälin 

tavoitteiden mukaisesti.

• Soten palvelustrategia 

laaditaan osana hyvin-

vointialuestrategiaa. Se 

asettaa tavoitteet sote-

palvelujen toteuttamiselle.

• Henkilöstöstrategia 

linjaa henkilöstön 

johtamista ja koko 

työyhteisön kehittämistä. 

• Aluevaltuusto päättää 

pelastustoimen palvelu-

tasosta, joka määrittelee 

toiminnan tavoitteet, käytet-

tävät voimavarat, tuotetta-

vat palvelut ja niiden tason.

• Taloussuunnitelmassa

hyväksyttyjen toiminnan 

ja talouden tavoitteiden 

on toteutettava hyvinvointi-

aluestrategiaa.



Strategiavalmistelussa kuullaan ja haetaan 

näkemyksiä laajasti eri sidosryhmiltä

16
Johdon 

haastattelua

10
Työpajaa

X
Sidosryhmä-

haastattelua

X
Henkilöstö-

kyselyn 

vastausta

X
Kuntapäättäjä-

kyselyn 

vastausta

703
Asukaskyselyn 

vastausta

Toteutetaan avoin ja osallistava valmisteluprosessi, jossa kuullaan laajasti eri sidosryhmiä.

Hyödynnetään olemassa olevasta strateginen dokumentaatio ja sen valmistelutyö ja viedään 

relevanteiksi katsotut asiat hyvinvointialueen strategiaan.

Kiteytetään kokonaisuus perusteltuun strategiadokumenttiin, joka on ymmärrettävissä ja 

omaksuttavissa.

114
Monituottajuus-

strategian 

kyselyvastausta

1400
Henkilöstö-

strategian 

kyselyvastausta

20+
Analysoitua 

strategista 

taustadokumenttia



Asukaskysely 2021

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

TUTKIMUSRAPORTTI

9.11.2021 | Taloustutkimus Oy | Pauliina Aho, Timo Myllymäki
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Millainen on yleinen kokemuksesi käyttämistäsi sote-palveluista 
kuluneelta ja sitä edeltävältä vuodelta?

Kaikki vastaajat, n=703
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Kaikki vastaajat, n=703

IKÄRYHMÄ

18-29 vuotta, n=144

30-49 vuotta, n=178

50-64 vuotta, n=202

65-84 vuotta, n=179

%

5 Erittäin
myönteinen

4 Myönteinen 3 Ei myönteinen
eikä kielteinen

2 Kielteinen 1 Erittäin
kielteinen

En ole käyttänyt sote-palveluja
tänä enkä viime vuonna

En osaa
sanoa

Keskiarvo

3,83

14

54

15

6
1

10 1



9.11.2021 25338/Asukaskysely 2021. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. Taloustutkimus, Pah23

Miten tyytyväinen olet käyttämiisi sosiaali- ja terveydenhuollon 
digitaalisiin palveluihin kokonaisuutena?

Käyttänyt digitaalisia palveluja, n=590
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%

5 Erittäin
tyytyväinen

4 Melko
tyytyväinen

3 En tyytyväinen
enkä tyytymätön

2 Melko
tyytymätön

1 Erittäin
tyytymätön

En osaa
sanoa

Keskiarvo

3,89

15

62

15

4 1 2



Lähde: Asukaskysely 2021 – Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä (Taloustutkimus), NHG-analyysi

Asukaskyselyn tuloksia

• Asukkaille palvelujen saatavuus ja erityisesti nopea hoitoon pääsy tai avun saanti 

ovat ylivoimaisesti tärkeimmät asiat niin sote- kuin pela-palveluissa avoimien 

vastauksien perusteella – saavutettavuus seuraavaksi tärkein sotessa, laatu pelassa.

• Palveluverkoston näkökulmasta asukkaille ideaalia on saatavuuden ja 

saavutettavuuden samanaikainen optimointi – tärkeitä ovat laajat aukioloajat ja 

asioiden kerralla hoitamisen mahdollisuus, vaikka etäisyys on pidempi; toisaalta tärkeää 

on palvelujen saaminen läheltä, vaikka joutuisi odottamaan pidempään tai kaikkia 

palveluja ei läheltä saisikaan.

• Digipalvelujen käyttäminen kiinnostaa, ja kiinnostus on selvästi vahvempaa kuin 

nykyinen digipalvelukäyttö kaikissa asiointityypeissä itsepalvelusta etävastaanottoon; 

korostuu erityisesti etävastaanotoissa: ~20% vastaajista käyttänyt, ~50% kiinnostunut 

käyttämään – valtaosa pitää kaikkien asiointityyppien kehittämistä tärkeänä.



9.11.2021 25338/Asukaskysely 2021. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. Taloustutkimus, Pah25

Mitä kautta toivoisit saavasi enemmän tietoa muutoksesta?

n=kaikki vastaajat

Kaikki vastaajat, n=703 18-29 vuotta, n=144 30-49 vuotta, n=178 50-64 vuotta, n=202 65-84 vuotta, n=179
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Internet yleensä
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Sosiaalinen media yleensä

Kotikunnan tilaisuudet

Muu

En koe tarvitsevani lisää tietoa

Paikallismedia; sanomalehti ja verkkolehti

Kirje/tiedote kotiin

Päijät-Soten sosiaalinen media tai uutiskirje

Päijät-Soten verkkosivut

Radio/TV

Kotikuntasi viestintäkanavat

IKÄRYHMÄ



9.11.2021 25338/Asukaskysely 2021. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. Taloustutkimus, Pah26

Millä tavalla haluat päästä vaikuttamaan alueesi palveluihin ja niiden 
kehittämiseen? Haluatko vaikuttaa...

Kaikki vastaajat, n=703
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Vastaamalla kuntalaiskyselyihin

Äänestämällä aluevaaleissa

Verkkosivuilla olevan kanavan kautta

Antamalla henkilökohtaista palautetta ja
kehitysideoita

Osallistumalla asukasraatiin

Osallistumalla vanhus- tai
vammaisneuvostoon tai vastaavaan

toimielimeen

%



9.11.2021 25338/Asukaskysely 2021. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. Taloustutkimus, Pah27

Kuinka todennäköisesti aiot äänestää aluevaaleissa tammikuussa 2022?

Kaikki vastaajat, n=703
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%

4 Äänestän
varmasti

3 Äänestän
todennäköisesti

2 Todennäköisesti
en äänestä

1 Varmasti
en äänestä

En osaa
sanoa

Keskiarvo

3,21
42

39

12

5 1



Valmistelun seuranta: raportointi 

ja neuvottelut ministeriöiden 

kanssa



Päijät-Häme
Marraskuun 2021 tilannekuva – neuvottelut kerran kuukaudessa

Alueen toimeenpanon tilanne:

• Alueen toimeenpano etenee suunnitellusti ja aikataulun mukaisesti. Osan osatehtävistä alue voi aloittaa myöhemmin, koska 

pohjalla on jo integroitu kuntayhtymä.

• Järjestöt on otettu mukaan valmistelutyöryhmiin ja koulukuraattorit ja -psykologit on huomattu tärkeäksi osaksi valmistelua

• Alue nosti yhdeksi kriittiseksi asiaksi erityishuoltopiirien lakkaamisen, mikä on myös kansallisesti tärkeä asia

• Sopimusten, omaisuuden ja tilojen siirtoihin liittyvät valmistelut ovat käynnissä ja asiat niiden saralla etenevät. Henkilöstön 

siirto toteutetaan sujuvasti suunnitellussa aikataulussa. Myös TAHE-järjestelmien osalta alueella on hyvä suunnitelma

• Alueella valmistellaan johtamisjärjestelmää ja sen pohjalta organisaatiorakennetta

• Hyvinvointialueen strategiakokonaisuuden valmistelu (ml. HYTE-suunnitelma) on hyvässä vauhdissa

• Yhdyspintojen osalta tasalaatuisuuden varmistaminen ja uusien yhdyspintojen tunnistaminen on työn alla

• Pelan valmistelu ei vaadi suuria ponnisteluja. Tällä hetkellä kokonaisuus näyttää hyvältä, ICT:ssä havaittavissa pientä riskiä

• Myrskylän ja Pukkilan tilanteeseen odotetaan vielä selvyyttä. Alueella on valmius keskustella Itä-Uudenmaan kanssa

• Mediaseuranta: Sosiaali- ja terveysministeriön tiekartassa yllättävä tieto: Päijät-Hämeen sote-valmistelu on punaisella, 

Pääkirjoitus: Sote-laki jätti aluevaltuustoille paljon tulkinnanvaraa, ja se sumentaa myös Harjun terveyden näkymiä

Alueellisen toimeenpanon tiekartan mukainen eteneminen 11/21

Hallinto, talous ja 

tukipalvelut

Johtaminen ja 

osaaminen

Palveluiden 

järjestäminen
Yhdyspinnat ICT

80 % 80 % 88 % 100 % 67 %

25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita Yli 75% tehtävistä käynnissä / valmiita50-75% tehtävistä käynnissä / valmiitaAlle 25% tehtävistä käynnissä / valmiita

https://www.ess.fi/paikalliset/4387973
https://www.ess.fi/paakirjoitus-mielipide/4392100


Alueellisen toimeenpanon tiekartan mukainen eteneminen 11/21
Hallinto, talous ja tukipalvelut Johtaminen ja osaaminen Palveluiden järjestäminen Yhdyspinnat ICT

Tehtävien lkm yht. 69 30 17 20 55

Etelä-Karjala 99 % 100 % 100 % 100 % 91 %

Etelä-Pohjanmaa 96 % 100 % 76 % 70 % 98 %

Etelä-Savo 84 % 87 % 94 % 80 % 89 %

Helsinki 78 % 93 % 88 % 100 % 71 %

HUS 32 % 4 % 20 % - 100 %

Itä-Uusimaa 78 % 90 % 82 % 100 % 36 %

Kainuu 62 % 60 % 47 % 75 % 76 %

Kanta-Häme 94 % 30 % 100 % 35 % 65 %

Keski-Pohjanmaa 100 % 100 % 100 % 100 % 91 %

Keski-Suomi 90 % 93 % 82 % 100 % 100 %

Keski-Uusimaa 100 % 100 % 100 % 100 % 71 %

Kymenlaakso 93 % 97 % 100 % 90 % 100 %

Lappi 67 % 83 % 47 % 95 % 73 %

Länsi-Uusimaa 65 % 73 % 41 % 40 % 38 %

Pirkanmaa 91 % 97 % 88 % 65 % 91 %

Pohjanmaa 100 % 97 % 76 % 70 % 78 %

Pohjois-Karjala 99 % 97 % 100 % 100 % 84 %

Pohjois-Pohjanmaa 55 % 77 % 82 % 100 % 89 %

Pohjois-Savo 78 % 60 % 82 % 100 % 84 %

Päijät-Häme 80 % 80 % 88 % 100 % 67 %

Satakunta 78 % 90 % 47 % 60 % 40 %

Vantaa-Kerava 58 % 70 % 59 % 60 % 25 %

Varsinais-Suomi 67 % 77 % 29 % 40 % 35 %

25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita Yli 75% tehtävistä käynnissä / valmiita50-75% tehtävistä käynnissä / valmiitaAlle 25% tehtävistä käynnissä / valmiita



Mistä ajankohtaiset 

kuulumiset?

• Verkkosivut toistaiseksi osoitteessa 

www.päijät-sote.fi/hyvinvointialue

• Verkkosivuilta voi tilata uutiskirjeen

sähköpostiin (n. kerran kuussa)

• Verkkosivuilla uutiset esim. vaten

kokouksista, linkit kokousmateriaaleihin, 

aluevaltuutetun oppaat

• Päijät-Soten somekanavat

http://www.päijät-sote.fi/hyvinvointialue




Hyvinvointialue 2023 – valmistelu 

• Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella edustajat kaikissa 

työryhmissä

• Phpelalla myös oma koordinointiryhmä

• päätoiminen projektihenkilö aloittaa 1.1.2022 

• valtakunnallinen ja alueellinen valmistelu

• johtokunnan kannanmuodostus – 31.12.2022



Päijät-Hämeen pelastuslaitos 2023

• tuotetaan hyvinvointialueelle palvelutasopäätöksen 

mukaiset pelastustoimen palvelut

• toiminta nykyisen kaltaista

• synergiaetujen hyödyntäminen
• ensihoito

• varautuminen

• henkilöstöhallinto

• työsuojelu

• muut



Kriittiset asiat 

pelastustoimen 

näkökulmasta 1

• hallintomalli (pelastustoimi ja 

sosiaali- ja terveydenhuolto 

rinnasteisina toimialoina)

• pelastuslaitoksen roolin 

määrittäminen ensihoitopalvelujen 

tuottajana

• sopimuspalokuntatoiminnan 

jatkuvuuden varmistaminen

• Pelastustoimen 

palvelutasopäätöksen valmistelu ja 

hyväksyminen



Kriittiset asiat pelastustoimen 

näkökulmasta 2

• ICT-kokonaisuus

• Toimialasidonnaiset toiminnot

• Valtakunnallinen/alueellinen

• Hallinnollisten palvelujen 

käytettävyys TUVEsta

• Valtakunnalliset ratkaisut

• Rahoituksen riittävyys



Hyvinvointialueen 

valmistelu – kriittiset 

asiat

• PELA tietojen siirto nykyisestä 

hallinnollisesta organisaatiosta 

uuteen

• ICT – kokonaisuus 

• Hallinnollisten palvelujen 

käytettävyys 

turvallisuusverkosta (TUVEn

päätelaitteet) 



Pelastuslaitoksen palvelutuotanto

Tapahtuma-

turvallisuuden 

asiantuntijap.

Pelastustoiminta Öljyntorjunta Väestön 

varoittaminen

Vaara-

tiedottaminen

Johtokeskus-

palvelu

Tilannekeskus-

palvelu

Hälyttämisen 

palvelut

Muut avunanto-

palvelut

Kansainvälisen 

pelastus-

toiminnan 

palvelu 

(RescEU)

Väestön-

suojelu

Valmius-

suunnittelun 

tukeminen

Koulutus-

palvelu

Varautumisen 

asiantuntija-

palvelu

Ensihoito-

palvelut
Ensivaste-

toiminta

Turvallisuus-

viestintä

Palontutkinta

Kemikaali-

valvonta

Rakentamisen 

asiantuntija-

palvelut

Ohjaus- ja 

neuvontapalvelut

Pelastuslaitosten tuottamat palvelut (vihreä = onnettomuuksien ehkäisyn palvelut, punainen = pelastustoiminnan palvelut, 

sininen = varautumisen palvelut, oranssi= terveydenhuollon palvelut)

Valvonta-

toiminta



Kysyttävää?

Jari Hyvärinen

Pelastusjohtaja     

jari.hyvarinen@phpela.fi

0440 773 100


