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PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON STRATEGIA 2022-2023 

VAHVISTAMME PELASTUSLAITOSTEN PALVELUJEN YHTEISKUNNALLISTA VAIKUTTAVUUTTA 

MITEN TÄHÄN ON TULTU?  

Kumppanuusverkosto on luotu pelastuslaitosten valtakunnallisen yhteistyön alustaksi vuonna 2008. Yhteisiä 

tavoitteita määrittämällä, verkoston toimintaan sitoutumalla ja yhteisiä ratkaisuja kehittämällä olemme luoneet 

edellytykset kehittää pelastuslaitosten palveluja yhdenmukaisin perustein. Pelastuslaitosten 

kumppanuusverkostossa tehdyn työn ansiosta pelastuslaitosten toiminta on ollut yhtenäisintä koko Suomen 

pelastustoimen historiassa.  

MISSÄ OLLAAN NYT?  

Kumppanuusverkosto on pelastuslaitosten yhteisen kannanmuodostuksen sekä yhteisen kehittämistyön alusta, 

jolla kyetään välttämään pelastuslaitosten päällekkäinen työ. Kumppanuusverkoston vahvuus on tasa-arvoinen 

verkostomainen työskentely. Kumppanuusverkoston työskentelytavat ovat vakiintuneet, mutta työ toiminnan 

vaikuttavuuden parantamiseksi jatkuu edelleen. Käynnissä oleva hyvinvointialueuudistus kuormittaa 

pelastuslaitosten resursseja voimakkaasti. Yhteiselle kehittämistyölle on vallitsevassa tilanteessa erityisen suuri 

tarve.  

MIHIN OLEMME MENOSSA 2022-2023?  

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toiminnan missiona on yhteistyön avulla parantaa yhteiskunnan 

turvallisuutta kaikissa oloissa. Jatkuvasti kehittyvän kumppanuusverkoston visiona on kehittää pelastustoimen 

palvelujen asiakaslähtöisyyttä sekä siten vahvistaa pelastuslaitosten palvelujen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 

Visiota kohti pääsemme sitoutumalla yhteisiin päämääriin ja menettelyihin. 

• Varmistamme paikalliset ja alueelliset palvelut ja kansallisen suorituskyvyn sekä luomme 

yhdenmukaiset perusteet pelastuslaitosten palveluiden suunnittelulle. Toimialan kehitystä tuetaan 

ohjaamalla pelastuslaitosten toimintaa tieto- ja riskiperusteisesti yhtenevin periaattein sekä 

varmistamalla pelastustoimen omavalvontamallin käyttöönotto pelastuslaitosten laatutyön välineenä. 

Parannamme yhteiskunnan turvallisuutta vaikuttamalla aktiivisesti turvallisuutta koskevaan 

säädösvalmisteluun. Yhteisenä tavoitteenamme on varmistaa, että pelastustoimelle osoitettava rahoitus 

mahdollistaa palvelujen kehittämisen. Suomen Kuntaliiton asiakkuustyö mahdollistaa yhteisen 

edunvalvonnan paikallisten palvelujen turvaamiseksi.  

• Lisäämme yhteistyötä hyvinvointialueiden valmistelussa. Keskinäisen tiedonvaihdon sekä keskinäisen 

tuen avulla varmistamme edellytykset pelastuslaitosten palveluiden kehittymiselle uudistuksen aikana 

sekä tulevaisuudessa hyvinvointialueilla. Yhteistyön kautta varmistamme, että hyvinvointialueiden 

hallinnollisissa ratkaisuissa pelastustoimen itsenäiset toimialavastuut tunnistetaan. Haluamme tehdä 

uudistuksessa näkyväksi sen yhteiskunnallisen lisäarvon, mikä syntyy pelastustoimen tuotaessa 

ensihoitopalveluja. 

• Vahvistamme pelastuslaitosten roolia sisäisen turvallisuuden toimijoina. Päämäärää tuetaan 

turvallisuusviranomaisten yhteisten tieto- ja johtamisjärjestelmien käyttöönotolla sekä vahvistamalla 

yhteistyörakenteita kumppanuusverkoston ja sisäministeriön välillä. Vastaamme avoimella yhteistyöllä ja 

yhteisillä resursseilla pelastuslaitosten kasvaviin ICT-haasteisiin.  
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Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toiminnan kulmakivet ovat yhteistyö, ennakointi ja tilannetieto. 

Kumppanuusverkoston toiminnassa kunnioitetaan hyväksyttyä päätöksentekorakennetta sekä toimintaa ohjaavia 

perusasiakirjoja ja linjauksia.  

Tämä strategia ohjaa pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toimintaa kaikilla tasoillaan. 

Kumppanuusverkoston strategia tarkistetaan vuosittain syksyllä ja strategiasta päätetään kunkin vuoden toiseksi 

viimeisessä pelastusjohtajien kokouksessa.  

 

 

 


