
 
      

 
 
 
VARSINAIS-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 
 
1 § Yleistä 
 

Aluepelastuslaitoksesta ja sen tehtävistä on sen lisäksi mitä pelastustoimesta annetussa 
lainsäädännössä, alueellisen pelastustoimen johtosäännössä, valtioneuvoston päätök-
sessä tai muutoin on säädetty, voimassa tämän toimintasäännön määräykset. Pelastus-
laitosta johtaa pelastusjohtaja tukenaan johtoryhmä johon kuuluvat pelastusjohtajan li-
säksi pelastuspäälliköt, talouspäällikkö, hallintopäällikkö, henkilöstöpäällikkö, koulutus-
päällikkö, tekninen päällikkö, kehittämispäällikkö, aluepalopäällikkö, ensihoitopäällikkö, 
valmiuspäällikkö sekä riskienhallintapäällikkö. Johtoryhmän sihteerinä toimii tiedottaja. 
Johtoryhmän tehtävä on auttaa pelastusjohtajaa strategian toteuttamisessa.  
Pelastusjohtajan välittöminä alaisina toimivat kolme (3) pelastuspäällikköä, joilla kullakin 
on erikseen määritelty vastuualue (palvelualue). Pelastuspäällikön tehtävänä on johtaa 
palvelualueensa toimintaa, toimia tarvittaessa asiantuntijana lautakunnassa oman vas-
tuualueensa osalta, pitää jatkuvaa yhteyttä kuntiin sekä suorittaa muut pelastusjohtajan 
antamat tehtävät. Pelastuspäälliköiden tehtäväjaon päättää pelastusjohtaja.  
 
 
Pelastuslaitos jakaantuu kolmeen (3) palvelualueeseen; operatiiviseen, riskienhallinnan ja 
tukipalveluiden palvelualueeseen. Operatiivinen palvelualue muodostuu operatiivisesta 
esikunnasta sekä pelastustoiminnan ja ensihoidon palveluyksiköstä. Riskienhallinnan 
palvelualue muodostuu valvonnan- ja varautumisen palveluyksiköstä. Tukipalveluiden 
palvelualue muodostuu hallinnon, koulutuksen ja viestinnän, henkilöstön-, teknisen-, ke-
hittämisen- ja talouden palveluyksiköstä.  
 

 
2 § Operatiivinen palvelualue 
 

Palvelualuetta johtaa pelastuspäällikkö tukenaan operatiivinen esikunta. Palvelualue ja-
kaantuu pelastustoiminnan ja ensihoidon palveluyksikköön. Pelastustoiminnan palveluyk-
sikköä johtaa aluepalopäällikkö. Ensihoidon palveluyksikköä johtaa ensihoitopäällikkö.  
Palveluyksiköiden tehtävät sekä aluepalopäällikön ja ensihoitopäällikön toimenkuvat vah-
vistaa pelastuspäällikkö. 
 
Operatiivisen palvelualueen tehtävänä on huolehtia pelastustoiminnan (pelastuslaki ja 
palvelutasopäätös) ja ensihoidon (terveydenhuoltolain ja sopimusten) tehtävistä, valmiu-
den ylläpidon edellyttämistä toimista (mm. tilannekuva, vasteet, työvuorokoulutus, testa-
us, henkilöstö, suunnitelmat, harjoitukset, …), sekä suorittaa muut palvelutasopäätökses-
sä määritellyt tehtävät (mm. neuvonta-, valistus-, turvallisuuskoulutus- ja valvontatarkas-
tustehtävät).  
 
Operatiivinen esikunta koostuu viesti- ja johtokeskuksesta, työvuorokoulutuksen-, ensi-
hoidon-, valmiuden- ja vasteiden suunnittelun toimistoista.  
Operatiivisen esikunnan toimistojen tehtävät vahvistaa pelastuspäällikkö. 
 

 
Palvelualueella on tarpeellinen määrä muuta henkilökuntaa, joiden toimenkuvat vahvistaa 
pelastuspäällikkö. 
 



 
3 § Riskienhallinnan palvelualue 
 

Palvelualuetta johtaa pelastuspäällikkö. Palvelualue jakaantuu valvonnan ja varautumi-
sen palveluyksikköön. Varautumisen palveluyksikköä johtaa valmiuspäällikkö. Valvonnan 
palveluyksikköä johtaa riskienhallintapäällikkö. Palveluyksiköiden tehtävät sekä valmius-
päällikön ja riskienhallintapäällikön toimenkuvat vahvistaa pelastuspäällikkö.  
 
Varautumisen palveluyksikkö huolehtii mm. pelastuslaitoksen varautumisesta ( pelastus-
laki ja palvelutasopäätös) ja turvallisuus- ja valmiussuunnittelusta, sekä ohjaa, tukee ja 
yhteen sovittaa kuntien, laitosten, yritysten ja yhteisöjen valmiussuunnittelua ja varautu-
mista. 
 
Valvonnan palveluyksikkö huolehtii mm. pelastuslaitoksen onnettomuuksienehkäisyn lu-
pa. lausunto ja valvontatoimenpiteistä valvontasuunnitelman mukaisesti. 
 
Molemmat palveluyksiköt osallistuvat lisäksi palvelutasopäätöksen ja talousarvion tausta-
aineiston tuottamiseen ja pelastuslaitoksen turvallisuusviestintään. 
 
Palvelualueella on tarpeellinen määrä muuta henkilökuntaa, joiden toimenkuvat vahvistaa 
pelastuspäällikkö. 

 
 
4§ Tukipalveluiden palvelualue 

 
Palvelualuetta johtaa pelastuspäällikkö. Palvelualue jakaantuu talouden, koulutuksen ja 
viestinnän, hallinnon, henkilöstön, teknisen ja kehittämisen palveluyksikköön. Palveluyk-
siköistä vastaavat: talouspäällikkö, koulutuspäällikkö, hallintopäällikkö, henkilöstöpäällik-
kö, tekninen päällikkö ja kehittämispäällikkö, joiden toimenkuvat vahvistaa pelastuspääl-
likkö. Palveluyksiköiden tehtävät vahvistaa pelastuspäällikkö. 

  
Palvelualueen tehtävänä on huolehtia palvelutasopäätöksen, ensihoitosopimuksen ja 
muiden palvelutuotantosopimusten mukaisten resurssien (henkilöstö, talous, kalusto, tilat, 
yms.) suunnittelusta, hankinnasta, ylläpitämisestä sekä kehittämisestä. Lisäksi palvelu-
alue vastaa pelastuslaitoksen viestinnästä sekä sopimusten teknisestä hallinnoinnista 
(valmistelu, päivitys, tulkinta, uudistaminen, …) mukaan lukien VPK ja ensivastesopimuk-
set sopimukset.  
 
Palvelualueella on tarpeellinen määrä muuta henkilökuntaa, joiden toimenkuvat vahvistaa 
pelastuspäällikkö. 
 
 

5 § Muuta 
 

Tarkemmat ohjeet ja määräykset annetaan pelastusjohtajan päätöksillä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



LIITE organisaatiokaavio 
 
 
 
 
 
 

1 21.6.2011

Virasto-organisaatio

pelastusjohtaja

Operatiivinen palvelualue
(pelastuspäällikkö)

Riskienhallinnan palvelualue
(pelastuspäällikkö)

johtoryhmä
Tukipalvelut

(pelastuspäällikkö)

P2

Pelastustoiminta
(aluepalopäällikkö)

Ensihoito
(ensihoitopäällikkö)

Valvonta
(riskienhallintapäällikkö)

Varautuminen
(valmiuspäällikkö)

 


