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613/2021

Laki
pelastustoimen järjestämisestä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus ja soveltamisala

Tämän lain tarkoituksena on edistää ja ylläpitää turvallisuutta sekä varmistaa yhdenver-
taiset, yhdenmukaiset ja kustannusvaikuttavat pelastustoimen palvelut koko maassa.

Tätä lakia sovelletaan hyvinvointialueesta annetussa laissa (611/2021) tarkoitetun hy-
vinvointialueen järjestämisvastuulla olevan pelastustoimen järjestämiseen, kehittämiseen,
ohjaukseen ja valvontaan. Tässä laissa pelastustoimella tarkoitetaan hyvinvointialueen
järjestämisvastuulla olevia pelastuslaissa (379/2011) tai muussa laissa säädettyjä pelastus-
toimen sekä pelastusviranomaisten tehtäviä.

Tätä lakia sovelletaan myös Helsingin kaupunkiin, ellei tässä laissa toisin säädetä.

2 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Tässä laissa tarkoitettuja pelastustoimen palveluja järjestettäessä ja tuotettaessa on nou-
datettava, mitä niistä säädetään pelastuslaissa ja muussa pelastustoimen lainsäädännössä.

Hyvinvointialueen järjestämän pelastustoimen rahoituksesta säädetään hyvinvointi-
alueiden rahoituksesta annetussa laissa (617/2021).

Helsingin kaupungin ja Uudenmaan maakunnan hyvinvointialueiden pelastustoimen
järjestämisvastuusta sekä Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden sekä tarkastuksen
järjestämisestä säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämises-
tä Uudellamaalla annetussa laissa (615/2021).

3 §

Pelastustoimen palvelutaso

Hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutason tulee vastata kansallisia, alueellisia ja
paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia ja muita uhkia. Palvelutasoa määriteltäessä on
otettava huomioon myös toiminta valmiuslain (1552/2011) 3 §:ssä tarkoitetuissa poik-
keusoloissa ja niihin varautuminen.
HE 241/2020
StVM 16/2021
EV 111/2021

1



613/2021  
Pelastustoimen palvelut on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa
mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja
vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti.

2 luku

Pelastustoimen järjestäminen

4 §

Järjestämisvastuu pelastustoimessa

Hyvinvointialue vastaa pelastustoimen järjestämisestä alueellaan siten kuin tässä ja
muussa laissa säädetään. Järjestämisvastuun sisällöstä säädetään hyvinvointialueesta an-
netun lain 7 §:ssä.

5 §

Tehtävien kokoaminen suurempiin kokonaisuuksiin

Jos se on välttämätöntä palvelujen saatavuuden, yhdenmukaisuuden tai laadun turvaa-
miseksi taikka tehtävien vaativuuden tai niistä johtuvien suurten kustannusten perusteella,
seuraavia pelastustoimeen kuuluvia hyvinvointialueen tehtäviä voidaan koota hyvinvoin-
tialueesta annetun lain 7 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla suurempiin kokonaisuuk-
siin yhden tai useamman hyvinvointialueen järjestettäväksi:

1) valtakunnalliset ja alueelliset tilanne- ja johtokeskusjärjestelyt ja muu pelastustoi-
minnan johtamisen edellytyksenä oleva erityisvalmius;

2) kemiallisten ja säteilytilanteiden ja muun vaativan pelastustoiminnan edellytyksenä
oleva erityisvalmius;

3) merellinen pelastustoiminta;
4) öljyvahinkojen torjunta merialueen rannikolla ja saaristossa sekä laajoilla sisävesi-

alueilla;
5) pelastustoimeen kuuluvan kansainvälisen avun antamisen tai vastaanottamisen

edellytyksenä oleva erityisvalmius;
6) pelastustoimen poikkeusoloihin varautumisen edellytyksenä olevat materiaaliset

valmiudet ja poikkeusolojen toiminnan etukäteisvalmisteluiden alueellinen koordinaatio.
Hyvinvointialue, jonka järjestettäväksi tehtävä on osoitettu, vastaa hyvinvointialueesta

annetun lain 7 §:n 1 momentin mukaisesti tehtävään kuuluvien palvelujen ja muiden toi-
menpiteiden yhdenvertaisesta saatavuudesta, tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä,
tuottamistavasta, tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta sekä viranomaiselle kuuluvan
toimivallan käyttämisestä. Muilla hyvinvointialueilla ei ole päätösvaltaa 1 momentissa
tarkoitetuista palveluista, eivätkä ne saa järjestää, tuottaa tai hankkia muualta mainittuja
palveluja. Kukin hyvinvointialue vastaa kuitenkin tehtäviensä rahoituksesta ja ne ovat vel-
vollisia korvaamaan kootusta tehtävästä ja siihen kuuluvista palveluista ja muista toimen-
piteistä aiheutuvat kustannukset. Kootun tehtävän kustannusten jakamisen perusteista
sekä koottuun tehtävään sisältyvien palvelujen ja muiden toimenpiteiden korvausperus-
teista voidaan säätää tarkemmin sisäministeriön asetuksella.

Koottavista tehtävistä sekä niistä hyvinvointialueista, joihin tehtävät kootaan, voidaan
säätää valtioneuvoston asetuksella. Ennen valtioneuvoston asetuksen antamista on kuul-
tava niitä hyvinvointialueita, joita asia koskee.
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6 §

Pelastustoimen palvelutasopäätös

Aluevaltuusto päättää pelastustoimen palvelutasosta. Palvelutasopäätöstä tehtäessä on
otettava huomioon kansallisesti merkittävät riskit, selvitettävä alueella esiintyvät uhkat ja
arvioitava niistä aiheutuvat riskit sekä määriteltävä toiminnan tavoitteet, käytettävät voi-
mavarat, tuotettavat palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätöstä tehtäessä on otettava huo-
mioon myös 8 §:ssä tarkoitetut valtioneuvoston vahvistamat valtakunnalliset strategiset
tavoitteet. Päätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Pää-
töksen tulee olla voimassa määräajan.

Hyvinvointialueen on tehtävä uusi palvelutasopäätös, jos uhkat, riskit tai 8 §:ssä tarkoi-
tetut valtioneuvoston vahvistamat strategiset tavoitteet muuttuvat oleellisesti.

Hyvinvointialueen on pyydettävä palvelutasopäätöksestä ennen sen hyväksymistä alue-
hallintoviraston lausunto. Aluevaltuuston hyväksymä palvelutasopäätös on toimitettava
aluehallintovirastolle.

Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä palvelutasopäätösten
sisällön perusteista, rakenteesta ja seurannasta sekä aluehallintoviraston suorittamasta ar-
vioinnista.

3 luku

Ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen

7 §

Pelastustoimen yleinen ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen

Sisäministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo yleisesti pelastustointa ja sen palvelujen saata-
vuutta ja tasoa.

Sisäministeriön tehtävänä on huolehtia myös pelastustoimen valtakunnallisista valmis-
teluista ja järjestelyistä sekä kehittää eri ministeriöiden ja toimialojen yhteistoimintaa pe-
lastustoimessa.

Aluehallintovirasto tukee sisäministeriötä 1 ja 2 momentissa säädetyissä tehtävissä.
Sisäministeriön ja aluehallintoviraston tehtävistä sekä eri ministeriöiden ja toimialojen

valtakunnallisesta yhteistoiminnasta pelastustoimessa voidaan antaa tarkempia säännök-
siä valtioneuvoston asetuksella.

8 §

Valtakunnalliset tavoitteet pelastustoimen järjestämiselle

Valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi valtakunnalliset strategiset tavoitteet kan-
sallisia, alueellisia ja paikallisia tarpeita sekä onnettomuusuhkia ja muita uhkia vastaavan
laadukkaan ja kustannusvaikuttavan pelastustoimen järjestämiselle. Tavoitteiden tulee pe-
rustua 15 §:ssä tarkoitettuun sisäministeriön selvitykseen sekä mahdollisiin muihin pelas-
tustoimen toimintaa ja taloutta koskeviin seurantatietoihin. Lisäksi tavoitteissa on otettava
huomioon valtioneuvoston asettamat julkisen talouden finanssipoliittiset tavoitteet.

Valtakunnallisissa strategisissa tavoitteissa on määriteltävä:
1) tavoitteet pelastustoimen palvelujen yhdenvertaisen toteutumisen ja palvelujen vai-

kuttavuuden turvaamiseksi sekä yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistämi-
seksi;

2) tavoitteet turvallisuuden edistämiselle ja hyvinvointialueiden ja kuntien ja muiden
toimijoiden väliselle tätä koskevalle yhteistyölle pelastustoimessa;

3) pelastustoimen kehittämisen valtakunnalliset strategiset tavoitteet;
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4) pelastustoimen tiedonhallinnan kehittämisen valtakunnalliset strategiset tavoitteet;
5) tavoitteet hyvinvointialueiden väliselle yhteistyölle pelastustoimessa;
6) tavoitteet hyvinvointialueiden pelastustoimen tuottavuuden ja kustannusvaikutta-

vuuden lisäämiselle;
7) yleiset linjaukset pelastustoimen laajakantoisista investoinneista;
8) tavoitteet pelastustoimen alueellisen ja valtakunnallisen valmiuden ja varautumisen

toteuttamiseksi.
Valtakunnalliset tavoitteet voivat koskea myös muita pelastustoimen kehittämiseksi

tarpeellisia asioita.
Valtioneuvoston vahvistamien valtakunnallisten tavoitteiden toteutumista on seuratta-

va ja arvioitava vuosittain. Tavoitteita on tarvittaessa muutettava. Muutos voi perustua yh-
den tai useamman hyvinvointialueen esitykseen taikka sisäministeriön tai valtionvarain-
ministeriön aloitteeseen.

9 §

Pelastustoimen neuvottelukunta

Sisäministeriön yhteydessä toimii pelastustoimen neuvottelukunta. Sen tehtävänä on:
1) seurata ja arvioida pelastustoimen järjestämisen kehitystä;
2) tehdä ehdotuksia pelastustoimen valtakunnallisiksi tavoitteiksi sekä käsitellä 8 §:n

4 momentissa tarkoitetut sisäministeriön aloitteet ja hyvinvointialueiden esitykset niiden
muuttamiseksi;

3) edistää pelastustoimen tiedonhallinnan strategisten tavoitteiden toteutumista;
4) käsitellä hyvinvointialueiden pelastustoimea koskevan lainsäädännön kehittämis-

tarpeita ja muita pelastustoimen kehittämistarpeita;
5) käsitellä muita periaatteellisesti tärkeitä ja laajakantoisia hyvinvointialueiden pelas-

tustoimea koskevia valtion toimenpiteitä;
6) edistää valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden yhteistyötä.
Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukun-

nassa on hyvinvointialueiden sekä sisäministeriön ja muiden hyvinvointialueiden tehtä-
vien ohjaamisesta vastaavien ministeriöiden edustus. Neuvottelukunnassa voi olla jaosto-
ja.

Neuvottelukunnan tehtävistä, kokoonpanosta ja jaostoista voidaan antaa tarkempia
säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

10 §

Sisäministeriön neuvottelut hyvinvointialueen kanssa

Sisäministeriö neuvottelee erikseen kunkin hyvinvointialueen kanssa vuosittain hyvin-
vointialueen järjestämisvastuuseen kuuluvien pelastustoimen tehtävien toteuttamisesta.
Valtiovarainministeriö osallistuu neuvotteluihin. Neuvottelujen tarkoituksena on yhteisen
tilannekuvan tarkastelu, hyvinvointialueen järjestämistehtävän strategisen tason ohjaus
erityisesti 8 §:ssä tarkoitetut pelastustoimen valtakunnalliset tavoitteet huomioiden sekä
ministeriöiden ja hyvinvointialueen välisen yhteistyön edistäminen.

Neuvotteluissa seurataan ja arvioidaan hyvinvointialueen järjestämisvastuun toteutu-
mista. Niissä käsitellään hyvinvointialueen pelastustoimen järjestämisen tavoitteita sekä
niitä tukevia toimenpiteitä. Sisäministeriö ja valtiovarainministeriö voivat tarvittaessa an-
taa hyvinvointialueelle järjestämistä koskevia toimenpidesuosituksia.

Seuranta, arviointi, tavoitteiden asettaminen sekä toimenpide-ehdotukset koskevat seu-
raavia asiakokonaisuuksia:

1) pelastustoimen valtakunnallisten tavoitteiden ja strategioiden huomioon ottaminen;
2) pelastustoimen palvelujen tuottamistavat;
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3) pelastustoimen palvelujen saatavuus, laatu ja vaikuttavuus;
4) toimintaympäristön muutosten huomioon ottaminen;
5) turvallisuuden edistäminen ja tätä koskeva yhteistyö valtakunnallisten ja alueellis-

ten viranomaisten, kuntien ja muiden toimijoiden kanssa;
6) pelastustoimen palvelujen tuottavuus ja kustannusvaikuttavuus sekä hyvinvointi-

alueen kustannusten kehitys ja rahoituksen riittävyys;
7) pelastustoimen investoinnit ja hyvinvointialueen alustava esitys investointisuunni-

telmaksi;
8) pelastustoimen tiedonhallinta;
9) yhteistyö ja työnjako muiden hyvinvointialueiden kanssa;
10) pelastustoimen omavalvonta;
11) tarpeen mukaan muut kuin 1–10 kohdassa tarkoitetut pelastustoimen järjestämi-

seen liittyvät asiat.
Hyvinvointialueen järjestämisvastuun toteutumisen seurannassa ja arvioinnissa kiinni-

tetään erityisesti huomiota hyvinvointialueen strategisten tavoitteiden toteutumiseen ja
edellisissä neuvotteluissa käsiteltyihin asioihin. Tässä hyödynnetään 13 §:n 2 momentissa
tarkoitettua hyvinvointialueen vuosittaista selvitystä sekä 14 §:ssä tarkoitettua aluehallin-
toviraston asiantuntija-arvioita.

Sisäministeriö laatii yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa asiakirjan käydyistä neu-
votteluista. Asiakirjaan kirjataan pelastustoimen järjestämisen kokonaisuuden toteutumi-
nen. Lisäksi asiakirjassa todetaan neuvotteluissa käsitellyt asiat sekä ministeriöiden mah-
dollisesti antamat toimenpidesuositukset. Asiakirja julkaistaan julkisessa tietoverkossa.

11 §

Investointisuunnitelman pelastustoimen osasuunnitelma

Hyvinvointialueen velvollisuudesta laatia investointisuunnitelma ja toimittaa sitä kos-
keva esitys kalenterivuosittain sosiaali- ja terveysministeriölle, sisäministeriölle ja valtio-
varainministeriölle säädetään hyvinvointialueesta annetun lain 16 §:ssä. Sen lisäksi, mitä
mainitussa pykälässä säädetään, hyvinvointialueen investointisuunnitelman pelastustoi-
mea koskevan osan (pelastustoimen osasuunnitelma) tulee perustua tämän lain 8 §:ssä tar-
koitettuihin valtakunnallisiin strategisiin tavoitteisiin sekä kansallisiin, alueellisiin ja pai-
kallisiin tarpeisiin sekä onnettomuusuhkiin ja muihin uhkiin. Hyvinvointialueen on valit-
tava pelastustoimen osasuunnitelmaan hyvinvointialueen pelastustoimen järjestämisen
kannalta tärkeimmät investoinnit ja investointia vastaavat sopimukset, ja siinä on arvioi-
tava sen sisältämien toimien vaikutuksia hyvinvointialueen pelastustoimen palvelujen yh-
denvertaiseen saatavuuteen, laatuun ja kustannusvaikuttavuuteen.

Sisäministeriö tekee päätöksen hyvinvointialueen investointisuunnitelmaa koskevaan
esitykseen sisältyvän pelastustoimen osasuunnitelman hyväksymisestä sosiaali- ja terve-
ydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 26 §:n 4 momentissa tarkoitetussa ti-
lanteessa. Sisäministeriö voi jättää pelastustoimen osasuunnitelman hyväksymättä, jos:

1) siinä ei ole osoitettu rahoitusta kaikille siihen sisältyville investoinneille ja inves-
tointia vastaaville sopimuksille;

2) on ilmeistä, että siihen sisältyvä vaikutuksiltaan laajakantoinen tai taloudellisesti
merkittävä investointi tai investointia vastaava sopimus voitaisiin toteuttaa kustannuste-
hokkaammin hyvinvointialueiden välisenä yhteistyönä; tai

3) on ilmeistä, että siihen sisältyvä vaikutuksiltaan laajakantoinen tai taloudellisesti
merkittävä investointi tai investointia vastaava sopimus taikka luovutus ei edistäisi pelas-
tustoimen kustannusvaikuttavaa järjestämistä.

Pelastustoimen osasuunnitelman hyväksymisestä päättäessään sisäministeriö arvioi 2
momentin 1–3 kohdan mukaisten kriteerien täyttymistä vain osasuunnitelman ensimmäi-
sen tilikauden osalta. Vaikutuksiltaan laajakantoisella investoinnilla ja investointia vas-
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taavalla sopimuksella sekä tällaisella luovutuksella tarkoitetaan sellaista hanketta, jolla
olisi pitkäkestoisia ja merkittäviä vaikutuksia pelastustoimen tehtävien ja palvelujen to-
teuttamistapaan, saatavuuteen, saavutettavuuteen tai laatuun hyvinvointialueella tai joka
vaikuttaisi merkittävästi hyvinvointialueiden väliseen työnjakoon ja yhteistyöhön. Talou-
dellisesti merkittävällä investoinnilla ja investointia vastaavalla sopimuksella sekä luovu-
tuksella tarkoitetaan sellaista hanketta tai hankkeen osaa, joka vaikuttaisi hyvinvointi-
alueen talouteen pitkäaikaisesti olennaisella tavalla vaikuttamalla hyvinvointialueen mah-
dollisuuksiin toteuttaa muita pelastustoimen hankkeita tai järjestää väestön tarpeenmukai-
set pelastustoimen palvelut.

Pelastustoimen osasuunnitelman hyväksymättä jättämisen johdosta sovellettavasta me-
nettelystä säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 26 §:n 5 ja
6 momentissa.

Hyvinvointialue saa toteuttaa pelastustoimen investoinnin tai pelastustoimen investoin-
tia vastaavan sopimuksen taikka pelastustoimen toimitilan, kiinteistön tai muun pitkävai-
kutteisen hyödykkeen luovutuksen vain, jos se sisältyy sisäministeriön hyväksymään pe-
lastustoimen osasuunnitelmaan ensimmäiselle tilikaudelle. Hyvinvointialueen on hyvin-
vointialueesta annetun lain 48 §:ssä tarkoitetulla omistajaohjauksella huolehdittava, että
mainitun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun hyvinvointialuekonsernin pelastustoimen in-
vestointi tai pelastustoimen investointia vastaava sopimus taikka pelastustoimen pitkävai-
kutteisen hyödykkeen luovutus ei ole ristiriidassa hyväksytyn pelastustoimen osasuunni-
telman kanssa. Tässä momentissa säädettyä ei sovelleta Helsingin kaupunkiin.

12 §

Sisäministeriön aloite hyvinvointialueen lisärahoituksen myöntämisestä

Sisäministeriö voi tehdä aloitteen hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain
11 §:ssä tarkoitetun lisärahoituksen myöntämiseksi hyvinvointialueelle ja lisärahoituksen
ehdoista siten kuin mainitun lain 26 §:ssä säädetään.

13 §

Hyvinvointialueen seuranta- ja arviointivelvollisuus

Hyvinvointialueen on seurattava järjestämisvastuullaan olevan pelastustoimen palvelu-
jen saatavuutta, laatua ja vaikuttavuutta, kustannuksia ja tuottavuutta. Hyvinvointialueen
on verrattava tätä tietoa vastaavaan muita hyvinvointialueita koskevaan tietoon. Hyvin-
vointialueen on hyödynnettävä edellä mainittua tietoa järjestämisvastuullaan olevan pe-
lastustoimen tietojohtamisessa toiminnan, tuotannon ja talouden ohjauksen, johtamisen,
kehittämisen ja päätöksenteon tukena.

Hyvinvointialueen on laadittava vuosittain selvitys pelastustoimen palvelujen toteutu-
misesta ja talouden tilasta alueellaan. Selvityksessä on kuvattava ja arvioitava, miten pe-
lastustoimen valtakunnalliset tavoitteet, sekä mahdolliset sisäministeriön antamat toimen-
pidesuositukset on otettu huomioon hyvinvointialueella. Lisäksi selvitykseen on sisälly-
tettävä hyvinvointialueen alustava esitys 11 §:ssä tarkoitetuksi investointisuunnitelman
pelastustoimea koskevaksi osaksi. Selvitys tulee toimittaa sisäministeriölle ja asianomai-
selle aluehallintovirastolle.

Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoi-
tetun seurannan vähimmäistietosisällöstä, 2 momentissa tarkoitettuun selvitykseen tule-
vista tiedoista sekä ajankohdasta, jolloin selvitys on toimitettava sisäministeriölle ja alue-
hallintovirastolle.
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14 §

Aluehallintoviraston asiantuntija-arvio

Aluehallintovirasto valmistelee alueellaan pelastustoimen palvelutason ja rahoituksen
tason riittävyyden arvioimiseksi hyvinvointialueittain vuosittain asiantuntija-arvion.
Asiantuntija-arvioissa tarkastellaan ja arvioidaan pelastustoimen palvelutasoa tehtävä-
kohtaisesti, pelastustoimen palvelujen tarvetta, saatavuuden sekä laadun toteutunutta ja
arvioitua tulevaa kehitystä, investointien tarvetta ja vaikutuksia. Asiantuntija-arviot toimi-
tetaan sisäministeriölle ja julkaistaan julkisessa tietoverkossa.

Aluehallintovirastojen arvioista kootaan sisäministeriölle valtakunnallinen asiantunti-
ja-arvio. Valtakunnallisen asiantuntija-arvion kokoamisesta vastaava aluehallintovirasto
hyödyntää valtakunnallisen asiantuntija-arvion laatimisessa muiden aluehallintovirasto-
jen arvioita sekä hyvinvointialueiden 13 §:n 2 momentissa tarkoitettuja selvityksiä. Alue-
hallintoviraston oikeudesta saada tietoja hyvinvointialueilta säädetään 19 §:ssä. Valtakun-
nallisen asiantuntija-arvion kokoamisesta vastaavasta aluehallintovirastosta säädetään
valtioneuvoston asetuksella.

Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tiedoista, joiden tulee
sisältyä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin aluehallintovirastojen asiantuntija-arvioihin
sekä ajankohdasta, jolloin ne on toimitettava sisäministeriölle.

15 §

Sisäministeriön vuosittainen selvitys

Sisäministeriö laatii vuosittain valtakunnallisen selvityksen, jossa arvioidaan tarpeita ja
uhkia vastaavien pelastustoimen palvelujen toteutumista ja rahoituksen tason riittävyyttä.
Selvityksessä hyödynnetään 13 §:ssä tarkoitettuja hyvinvointialueiden selvityksiä ja
14:ssä tarkoitettua aluehallintovirastojen asiantuntija-arviota. Selvityksen tulee sisältää
ehdotus tarvittavista toimenpiteistä julkisen talouden suunnitelman, valtion talousarvion
sekä 8 §:ssä tarkoitettujen pelastustoimen valtakunnallisten strategisten tavoitteiden laati-
mista sekä muuta valtakunnallista ohjausta varten.

4 luku

Omavalvonta ja viranomaisvalvonta

16 §

Hyvinvointialueen pelastustoimen omavalvonta

Hyvinvointialueen on tämän lain mukaisessa toiminnassaan varmistettava omavalvon-
nalla tehtäviensä lainmukainen hoitaminen. Hyvinvointialueen on varmistettava pelastus-
toimen palvelujen saatavuus, laatu ja vaikuttavuus. Tehtävien ja palvelujen omavalvonta
on toteutettava osana niiden järjestämistä ja tuottamista.

Hyvinvointialueen on laadittava järjestämisvastuuseensa kuuluvista pelastustoimen
tehtävistä ja palveluista omavalvontaohjelma. Ohjelmassa tulee määritellä, miten 1 mo-
mentissa tarkoitettujen velvoitteiden noudattaminen kokonaisuutena järjestetään ja toteu-
tetaan. Omavalvontaohjelmassa on todettava, miten pelastustoimen palvelujen saatavuut-
ta ja toteutumista, laatua sekä vaikuttavuutta seurataan ja miten havaitut puutteellisuudet
korjataan.

Omavalvontaohjelma sekä omavalvontaohjelman toteutumisen seurantaan perustuvat
havainnot ja niiden perusteella tehtävät toimenpiteet on julkaistava julkisessa tietoverkos-
sa ja muilla niiden julkisuutta edistävillä tavoilla.
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Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä omavalvontaohjelman
yleisestä sisällöstä ja laatimisesta.

17 §

Pelastustoimen valvonta ja siihen liittyvä ohjaus

Sisäministeriö vastaa pelastustoimen yleisestä valvonnasta ja siihen liittyvästä ohjauk-
sesta.

Aluehallintovirasto valvoo pelastustointa sekä pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja
tasoa toimialueellaan.

18 §

Pelastustoimen palvelutason valvonta

Aluehallintoviraston tehtävänä on valvoa, että hyvinvointialueen pelastustoimen palve-
lutaso on riittävä.

Jos palvelutasossa on aluehallintoviraston arvion mukaan huomattavia puutteita tai epä-
kohtia eikä niitä korjata aluehallintoviraston asettamassa määräajassa, aluehallintovirasto
voi määräajassa velvoittaa hyvinvointialueen oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty lai-
min.

Määräyksen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko. Uhkasakosta säädetään uhkasak-
kolaissa (1113/1990).

19 §

Tiedonsaantioikeus

Hyvinvointialueen tulee antaa sisäministeriölle ja aluehallintovirastolle niiden pyytä-
mät välttämättömät tiedot ja selvitykset tässä laissa niille säädettyjen tehtävien toteuttami-
seksi. Tiedot ja selvitykset on annettava maksutta ja sen estämättä, mitä tietojen salassa-
pitovelvollisuudesta säädetään.

5 luku

Erinäiset säännökset

20 §

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksesta ja aluevalituksesta hyvinvointialueen viranomaisen päätökseen
säädetään hyvinvointialueesta annetun lain16 luvussa.

Muutoksenhausta valtion viranomaisen tämän lain nojalla tekemään päätökseen sääde-
tään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).

Muutoksenhausta uhkasakon asettamiseen ja maksettavaksi tuomitsemiseen säädetään
uhkasakkolaissa.

21 §

Voimaantulo

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.
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