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• Valtion ja maakuntien neuvottelut 

• Simuloinnin tehtävät 

• mitä asioita SM:n ja maakuntien 
välisissä neuvotteluissa käydään läpi? 

• maakuntien tehtävät ja SM:n tehtävät 

• Simuloinnin tavoitteet 

• Maakuntatalouden ohjaus osana JTS – ja 
budjettiprosessia 

• Pelastustoimen ja varautumisen 
simulointiprosessi 

• Simulointineuvottelut 

• Varautuminen 

• miten varautumisen teema 
huomioidaan? 

Sisältö 
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Valtio – maakunta neuvottelut 
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SM – 

Maakunnat 

 
Pelastustoimi 
ja yhteinen 
alueellinen 

varautuminen 
 
 

PEL JÄRJ 9 § 

STM – 
Maakunnat 

 
Sote, 

ensihoito 

 
 
 
 

TEM – 
Maakunnat 

 
alueiden 

kehittäminen, 
myös 

turvallisuus 
teema 

mukana 

Valtio (VM) – Maakunnat  
(maakuntalaki 13 §) 

Neuvottelut 
käydään 

marraskuussa 

Neuvottelut 
käydään tammi-

helmikuussa 



• HE pelastustoimen järjestämislaki 9 §:  

neuvottelu SM:n ja maakuntien välillä  

• SM:n ja maakunnan välisissä neuvotteluissa: 

• arvioidaan valtakunnallisten tavoitteiden ja 
strategioiden toteutumista, 

• arvioidaan kustannusten ja 
kustannusvaikuttavuuden kehitystä, 

• arvioidaan pelastustoimen palvelujen kehitystä, 

• arvioidaan omavalvonnan toteutumista, 

• on käsiteltävä keskeisiä tavoitteita, 

• on käsiteltävä työnjakoa ja yhteistoimintaa 
palvelujen tuottamisessa, 

• on käsiteltävä toimintaympäristöä ja palvelujen 
tarpeen muutoksia, 

• voidaan käsitellä myös muita pelastustoimen 
järjestämiseen ja palvelujen tuottamiseen liittyviä 
asioita 

 

Pelastustoimen 
simuloinnin tehtävät 
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Maakuntien ja SM:n tehtävät  
(Pel Järj 10 §) 

• maakuntien tehtävänä: 

• on laatia maakuntatasoinen 
raportti pelastustoimen 
palvelujen saatavuudesta ja 
kustannuksista SM:lle 

 

• SM:n tehtävänä: 

• on laatia arvio pelastustoimen 
palvelujen tilasta ja  

• erityisesti vastaako 
pelastustoimen palvelutaso 
kansallisia, alueellisia ja 
paikallisia tarpeita ja 
onnettomuusuhkia sekä 

• toteutetaanko palvelut 
kustannusvastaavasti  

• SM laatii neuvotteluista 
asiakirjan 
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Simuloinnin tavoitteet 

Toiminnalliset tavoitteet 

Taloudelliset tavoitteet 
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• ensimmäiset maakuntalain 13 § mukaiset 

neuvottelut v. 2019 nivoutuvat ongelmitta muihin 
maakuntien kanssa käytäviin neuvotteluihin,  

• osallistujat tuntevat neuvotteluprosessin ja siihen 
valmistautumisen,  

• simulointineuvotteluihin kyetään luomaan 
todellisiin tilanteisiin ja tarpeisiin perustuva 
asialista: neuvottelujen tietopohja on 
riittävän hyvä.  

• ottaa haltuun maakuntien talous- ja 
ohjausprosessi sekä sisällöllisesti, resursoinnin 
näkökulmasta ja aikataulullisesti 

• ministeriöt ohjaavat maakuntia samaan suuntaan 
yhtenäisesti: strateginen yhteensovitus  

Toiminnalliset 
tavoitteet 
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• Pienentää maakuntien virheitä ja 
epätarkkuuksia budjetoinnissa 
ensimmäisinä vuosina 

• Saada maakunnittaisia arvioita 
uudistukseen liittyvistä väistämättömistä 
siirtymäkustannuksista 

• Saada maakunnittain näkemys rahoituksen 
riittävyydestä ja sopeutustarpeista 
ensimmäisenä vuotena 

• Saada kokemusperäistä tietoa 
talouspäätöksien tekemisestä uudessa 
järjestelmässä 

 

Taloudelliset 
tavoitteet 

16.11.2017 8 



Maakuntatalouden ohjaus osana JTS- ja budjettiprosessia 

Tehtäviä koskeva 
selvitys ja 
arviointi 

(maakuntia 
ohjaavat 

ministeriöt) 

Maakuntia 
koskevien 

JTS-
ehdotusten 

yhteensovitus 
(VM / KAO), 

ml. 
rahoituslain 6 

§ 
soveltaminen 

  

VN 
päätös 
JTS:sta 

Budjetti- ja 
säädösvalmistel

u 

MAAKUNNAT 

Ministeriöt: 
Toiminnan 
ohjaus 

Maakunta-
lain 13 § 
mukainen 
neuvottelu 

Maakunnan 
tehtäviä koskeva 
neuvottelu ja 
vuorovaikutus-
ohjaus 

Syys-
marraskuu 

Tammikuu Touko-elokuu 

Ministeriöiden JTS-ehdotusten 
valmistelu 

Joulukuu 

JTS-valmistelu: 

(BO-käsittely, VM-
kanta, kahdenväliset 

neuvottelut, 
hallituksen riihi) 

TAE 
edus-

kuntaan 

Syyskuu Helmi-huhtikuu 

Maakunta-
talouden 
neuvottelu-
kunnan 
kokous 

Maakunta-
talouden 
neuvottelu-
kunnan 
kokous 

Asiat, joilla on 
vaikutusta 
resursseihin 



Pelastustoimen ja varautumisen simulointiprosessi 
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1/2018 (viikko 2) 

SM:n toimeksianto 

maakunnille / 

pelastuslaitoksille 

2/2018 (viikko 6) 

Maakuntien / 

pelastuslaitosten 

raportti SM:lle 

2/2018 (viikot 7-8) 

SM + AVI/PEVA 

laativat arvion 

pelastustoimen 

palvelujen tilasta 

2-3/2018  

26.2.-8.3.2018 

Simulointi-neuvottelut 

SM- maakunnat (18 

kpl) 

3/2018 

SM laatii neuvottelusta 

asiakirjan ja toimittaa 

sen VM:lle 

Palvelutasotyöryhmä: 

valmistelee 

raportointipohjan 

Taloustyöryhmä: 

talouden 

raportointipohja 

Valtakunnallisten 

tavoitteiden valmistelu 

(VNp) 



Simulointineuvottelut 
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• SM lähettää 
simulointineuvottelujen 
aikataulun kaikkiin maakuntiin 

• samalla pyydämme jokaista 
maakuntaa nimeämään 
yhdyshenkilön pelastustoimen 
verkostoon 

• valmistautumista tehdään 
verkostossa ja jo asetetussa 
palvelutaso – ja 
taloustyöryhmässä 

Simulointineuvotteluihin 
valmistautuminen 
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Varautuminen 

Varautuminen osaksi pelastustoimen neuvotteluja 
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Tehtäväsiirrot ja -järjestelyt 
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Maakunnan kolme roolia häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin 
varautumisessa ja yhteensovittamisessa 
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Kukin maakunnan 
toimiala, kuten sosiaali- ja 

terveystoimi, 
ympäristöterveydenhuolto 

ja pelastustoimi vastaa 
omasta varautumisestaan 
ja toimialan mahdollisista 

yhteensovittamistehtävistä 

Maakunta sovittaa yhteen 
omien toimialojensa/vast. 
varautumisen konsernin 

sisällä. 

Maakunta sovittaa  yhteen 
alueella toimivien 

viranomaisten, kuntien, 
elinkeinoelämän ja 

järjestöjen  varautumista  
huolehtimalla yhteiseen 
varautumiseen liittyvistä 
tehtävistä (=alueellinen 

yhteinen varautuminen). 



Maakunnan ja sisäministeriön vuosittaisissa neuvotteluissa: 

• käsitellään valtakunnallisten toimintaympäristön 
muutosten ja varautumisen linjausten sekä tavoitteiden 
huomioiminen ja toimeenpano alueellisen yhteisen 
varautumisen tehtävien toteutuksessa, 

• käsitellään ja arvioidaan maakunnan varautumisen 
alueelliseen yhteensovittamiseen liittyvien 
tehtävien käytännön toteutumista (toiminnan 
tavoitteet, voimavarat, toimintatavat, toiminnan 
kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi) ja 

• käsitellään maakunnan näkemykset sisäministeriön 
tehtäviin valtakunnallisessa yhteensovittamisessa ja 
tukemisessa 

• varautumiselle oma osuus pelastustoimen neuvotteluihin 

 

Varautumisen alueellinen 
yhteensovittaminen 
simuloinnissa ja vuosittaisissa 
neuvotteluissa 
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Kiitos! 
tiina.mannikko@intermin.fi 
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