
Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta 18.3.2021 § 28 
 
Voimassa: 1.1.2022 - 
  
Viite: Kumoaa aluepelastuslautakunnan 15.6.2011 § 51 hyväksymän toimintasäännön. 

___________________________________________ 

 
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toimintasääntö 
 
1 § Yleistä 

Aluepelastuslaitoksesta ja sen tehtävistä on sen lisäksi mitä pelastustoimesta 
annetussa lainsäädännössä, alueellisen pelastustoimen johtosäännössä, val-
tioneuvoston päätöksessä tai muutoin on säädetty, voimassa tämän toiminta-
säännön määräykset. Pelastuslaitosta johtaa pelastusjohtaja tukenaan johto-
ryhmä, johon kuuluvat pelastusjohtajan lisäksi palvelualueiden päälliköt. Joh-
toryhmän tehtävä on tukea pelastusjohtajaa pelastuslaitoksen strategian to-
teuttamisessa.  
 
Pelastusjohtajan välittöminä alaisina toimivat neljä (4) pelastuspäällikköä, 
joilla kullakin on erikseen määritelty vastuualue (palvelualue). Palvelualueen 
päällikön (pelastuspäällikön) tehtävänä on johtaa palvelualueensa toimintaa, 
toimia tarvittaessa asiantuntijana lautakunnassa oman vastuualueensa osalta 
sekä suorittaa muut pelastusjohtajan antamat tehtävät. Pelastuspäälliköiden 
tehtäväjaon päättää pelastusjohtaja.  

 
Pelastuslaitos jakaantuu neljään (4) palvelualueeseen; operatiiviseen, riskien-
hallinnan, tilanne- ja johtokeskuksen sekä hallinnon ja tukipalveluiden palvelu-
alueeseen. Kukin palvelualue jakaantuu edelleen palveluyksiköihin. 

 
2 § Operatiivinen palvelualue 
 

Palvelualue jakaantuu pelastustoiminnan ja ensihoidon palveluyksiköihin. Pal-
velualue ylläpitää palvelutasopäätöksen mukaista toimintavalmiutta päivittäis-
ten onnettomuuksien lisäksi suuronnettomuuksia sekä yhteiskunnan häiriöti-
lanteita ja poikkeusoloja varten. Pelastustoiminnan palveluyksikkö vastaa pe-
lastuslain ja palvelutasopäätöksen mukaisista pelastustoiminnan tehtävistä 
sekä valmiuden ylläpidon edellyttämistä tehtävistä. Ensihoidon palveluyksikkö 
vastaa terveydenhuoltolain ja ensihoitosopimuksen sekä siihen liittyvän ensi-
hoidon palvelutasopäätöksen mukaisista tehtävistä.  
 
Palvelualuetta johtaa pelastuspäällikkö tukenaan johtoryhmä. Johtoryhmään 
kuuluvat pelastuspäällikkö ja palveluyksiköiden päälliköt. Pelastustoiminnan 
palveluyksikköä johtaa aluepalopäällikkö ja ensihoidon palveluyksikköä ensi-
hoitopäällikkö.  
 
Palvelualueella on tarpeellinen määrä muuta henkilökuntaa. 

 
3 § Riskienhallinnan palvelualue  
 

Palvelualue jakaantuu onnettomuuksien ehkäisyn ja siviilivalmiuden palvelu-
yksiköihin. Onnettomuuksien ehkäisyn vastuutehtäviin kuuluvat erilaiset tur-
vallisuuden valvontaan liittyvät tehtäväkokonaisuudet, turvallisuusviestintä, 
turvallisuuskoulutus sekä yhteistyö turvallisuuteen liittyvien viranomaisten ja 
sidosryhmien kanssa. Siviilivalmiuden palveluyksikkö vastaa pelastuslaitok-
sen jatkuvuudenhallinnan, varautumisen ja väestönsuojaamisen tehtäväkoko-
naisuuksista sekä alueellisen turvallisuuden kehittämisestä yhteistyössä mui-
den turvallisuuteen liittyvien toimijoiden kanssa.  

 
Palvelualuetta johtaa pelastuspäällikkö tukenaan johtoryhmä. Johtoryhmään 
kuuluvat pelastuspäällikkö ja palveluyksiköiden päälliköt.  Onnettomuuksien 



ehkäisyn palveluyksikköä johtaa riskienhallintapäällikkö ja siviilivalmiuden pal-
veluyksikköä johtaa valmiuspäällikkö.  

 
Palvelualueella on tarpeellinen määrä muuta henkilökuntaa.  

 
 

4 § Tilanne- ja johtokeskuksen palvelualue 
 

Palvelualue jakaantuu tilannekeskustoiminnat ja esikuntapalvelut palveluyksi-
köihin. Palvelualueena Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen tilanne- ja johto-
keskus organisoi päivittäisen asiakasrajapinnassa tapahtuvan pelastuslaitok-
sen toiminnan (pelastustoiminta, ensihoito ja riskienhallinta), huolehtien henki-
löresurssien oikea-aikaisesta kohdentamisesta asiakasrajapinnan tehtäviin 
ml. työvuorosuunnittelu, ajoneuvo- ja aluskaluston sijoittumisesta riskiarvioin-
nin mukaisesti (päivittäisvalmius) toimipisteisiin, maakunnan tilannekuvan yl-
läpidosta, paloasemakohtaisesta päivittäisestä toimintakalenterista (toiminnan 
ohjaus ja koordinointi), viestinnästä erillisen viestintäohjeen ja työjärjestyk-
sessä määritellyn tehtäväjaon mukaisesti, kriittisistä ICT järjestelmistä ja nii-
den toimivuudesta kenttätyöskentelyssä työjärjestyksessä määritellyn tehtä-
väjaon mukaisesti, sekä pelastustoiminnan johtamisesta ja pelastustoiminnan 
johtamisen tukemisesta. Tilannekeskustoiminnat palveluyksikkö toimii jatku-
vassa toimintavalmiudessa pelastuslaitoksen johtokeskuksen perustana. Ti-
lanne- ja johtokeskustoiminnot on kyettävä toteuttamaan myös häiriö- ja poik-
keusoloissa.  

 
Palvelualuetta johtaa pelastuspäällikkö tukenaan johtoryhmä. Johtoryhmään 
kuuluvat pelastuspäällikkö ja palveluyksiköiden päälliköt. Tilannekeskustoi-
minnat palveluyksikköä johtaa tilannekeskuspäällikkö ja esikuntapalvelut pal-
veluyksikköä esikuntapäällikkö.  

 
Palvelualueella on tarpeellinen määrä muuta henkilökuntaa. 
 

5 § Hallinnon ja tukipalveluiden palvelualue 
 

Palvelualue jakaantuu talouden, viestinnän, hallinnon ja henkilöstön, teknisen, 
ICT:n, kehittämisen sekä laadunhallinnan, ympäristövastuullisen ja organisaa-
tioturvallisuuden palveluyksiköihin. Pelastuslaitoksen tukipalveluiden palvelu-
alue vastaa pelastuslaitoksen sisäisistä palveluista. Tukipalvelut -palvelualue 
avustaa pelastuslaitoksen johtamiseen, suunnitteluun ja kehittämiseen liitty-
vissä tehtävissä. Se tuottaa pelastuslaitoksen toimintaa tukevia ja kehittäviä 
palveluja sekä toimii näiden tehtäväalueiden asiantuntijana. Palvelualueella 
hoidetaan keskitetysti pelastuslaitoksen hallinto- ja henkilöstöasiat ja talous- 
ja sopimusasiat, toimitilojen ja kaluston hallinnointiin liittyvät tehtävät (tekniset 
palvelut), organisaation viestintä, ICT-palvelut, laadunhallinnan, ympäristö-
vastuullisuuden ja organisaatioturvallisuuden tehtäviä, sekä muut tarvittavat 
tukipalvelut. 

 
Palvelualuetta johtaa pelastuspäällikkö tukenaan johtoryhmä. Johtoryhmään 
kuuluvat palveluyksiköiden päälliköt. Talouden palveluyksikköä johtaa talous-
päällikkö, viestinnän palveluyksikköä johtaa viestintäpäällikkö, hallinnon ja 
henkilöstön palveluyksikköä johtaa hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, teknisen 
palveluyksikköä johtaa tekninen päällikkö, ICT:n palveluyksikköä johtaa tieto-
hallintopäällikkö, kehittämisen palveluyksikköä johtaa kehittämispäällikkö 
sekä laadunhallinnan, ympäristövastuullisuuden ja organisaatioturvallisuuden 
palveluyksikköä johtaa turvallisuuspäällikkö.  

 
Palvelualueella on tarpeellinen määrä muuta henkilökuntaa. 

 
6 § Muuta 
 

Tarkemmat ohjeet ja määräykset annetaan pelastusjohtajan päätöksillä, sekä 
pelastusjohtajan hyväksymässä työjärjestyksessä. Työjärjestyksessä 



määrätään yksityiskohtaisemmin sisäisestä työnjaosta, johtavien virkamiesten 
ja toimenhaltijoiden sekä tarvittaessa muiden virkamiesten ja toimenhaltijoi-
den tehtävistä ja sijaisista, sisäisestä hallinnosta sekä asioiden valmistelusta 
ja ratkaisemisesta. Muun henkilökunnan kuin pelastuspäälliköiden tehtäväku-
vauksista vastaavat palvelualueittain pelastuspäälliköt. 
 
Pelastuslaitoksen työjärjestys 1.1.2022 alkaen (Pelastusjohtaja 17.12.2021 § 
59)  

_______________________________________________________________ 
 
Toimivallan siirtoa ja määrittelyä ym. koskevat päätökset 
 
Päätösvallan jakaminen aluepelastuslaitoksessa (Pelasjohtaja 31.12.2006 § 59)  
 
Päätösvallan siirtäminen ulkoista rekrytointia koskevissa asioissa (Kjohto Yj 31.12.2010 § 38) 
 
Kaupungilta vaadittavien vahingonkorvausten myöntämisen periaatteet sekä toimivaltarajojen asettami-
nen kaupungilta vaadittavien vahingonkorvausten myöntämisessä (Kh 18.2.2013 § 90) 
 
Ajoneuvohallintaa koskeva toimi- ja päätösvalta, (Konsernihallinto, kaupunginjohtaja 22.3.2021 § 73)  

 
Pelastusjohtajan varahenkilöt (Vsaluelk 13.12.2013 § 109) 

 
Päätöksentekijät Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella liittyen vaarallisten kemikaalien vähäiseen teolli-
seen käsittelyyn ja varastointiin ja ilotulitteiden varastointiin kaupan yhteydessä (Pelastuspäällikkö, ris-
kienhallinta 29.11.2021 § 2)  
 
Aluepelastuslautakunnan ja aluepelastuslaitoksen laskujen hyväksyminen vuonna 2022 (Varsinais-Suo-
men aluepelastuslautakunta 15.12.2021 § 113) sekä Hankinta- ja hyväksymisvaltuudet liite 1  
 
Pelastusjohtajan hankintavaltuuksien ym. rajojen määrittäminen vuodelle 2022 (Varsinais-Suomen 
aluepelastuslautakunt 15.12.2021 § 114)  
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