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Pelastuslaitoksen ja kuntien varautumisen vastuunjako 
 

Tehtävä Alueen pelastustoimi Kunta  
Riskikartoitus Selvittää ja arvioi pelastustoimen alueella 

esiintyvät uhat yhteistoiminnassa kuntien, 
sotilasviranomaisten ja muiden yhteistyötahojen 
kanssa sekä määrittää riskialueet sekä normaali- 
että poikkeusoloja varten. 

Täydentävät osaltaan 
riskikartoitusta 
toimialakohtaisesti.  

Palvelutason 
määrittely 
 

Valmistelee ja kuntia kuultuaan laatii 
pelastustoimen palvelutasopäätöksen 
Kymenlaakson pelastuslaitoksen johtokunnan 
päätettäväksi.   

Osallistuvat pelastustoimen 
palvelutasopäätöksen 
valmisteluun. 

Muodostelmien 
valmiuden ylläpito 
 

Määrittää ja luo vastuullaan olevat 
pelastusmuodostelmat ja niiden valmiudet. Laatii 
hälyttämistä ja pelastustoimintaa koskevat ohjeet 
yhteistoiminnassa hätäkeskuksen ja muiden 
pelastustoimintaan osallistuvien tahojen kanssa. 
Antaa asiantuntija-apua muiden toimialojen 
muodostelmien perustamisessa sekä niihin 
liittyvistä sovituista valmisteluista. Sovittaa 
yhteen pelastustoimintaan osallistuvien 
organisaatioiden tehtäviä. 

Huolehtii vastuullaan olevien 
väestönsuojeluorganisaatioon 
kuuluvien johtokeskusten ja 
muodostelmien valmiudesta. 

Omatoiminen 
varautuminen 
 
 

Huolehtii omatoimisen varautumisen 
organisoinnista poikkeusolojen varalle. Ohjaa 
yritysten ja laitosten omatoimiseen 
varautumiseen valmentavaa koulutusta. Järjestää 
koulutusta asuintalojen ja laitosten 
suojeluhenkilöstölle. 

Auttaa omalta osaltaan 
organisointia ja huolehtii 
toimintansa ja omien 
kiinteistöjen edellyttämistä 
suunnitelmista. 

Johtaminen Johtaa pelastustoimintaa normaalioloissa, 
suuronnettomuustilanteissa ja poikkeusoloissa. 

Kuntien oma johtamisjärjestelmä 
tukee osaltaan 
pelastustoiminnan johtamista. 
 

Tietoliikenne- ja 
viestiyhteyksien 
ylläpito 

Huolehtii pelastustoiminnan johtamisessa 
tarvittavien tietoliikenneyhteyksien ja 
viestijärjestelmien yhteensopivuudesta sekä 
auttaa kuntia viestiyhteyksien suunnittelussa ja 
ylläpidossa. 

Kunnat huolehtivat 
poikkeusolojen johtamistilojen 
tietoliikenneyhteyksistään. 

Väestön 
suojaaminen 
 

Huolehtii väestönsuojien tarkastuksista sekä 
väestönsuojiin liittyvästä ohjaus- ja 
neuvontatoiminnasta. Pitää väestönsuojista 
rekisteriä ja tarvittavia tilastoja.  

Rakennusvalvonta: 
kiinteistökohtaiset velvoitteet.  
Kunta: yleiset väestönsuojat ja 
tarvittavien tilapäissuojien 
suunnittelu ja toteuttaminen. 
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Väestön 
evakuoinnit 

Laatii väestön evakuointisuunnitelmat 
yhteistoiminnassa kuntien ja muiden 
yhteistyötahojen kanssa. Vastaa väestön 
evakuointien toteuttamisen yleisjohdosta ja 
koordinoinnista. 

Kunta (ja muut viranomaiset) 
osallistuvat 
evakuointisuunnitelmien 
laadintaan ja huolehtivat 
vastuullaan olevista 
evakuointijärjestelyistä. 

Hälytysjärjestelmän 
ylläpito 

Huolehtii, että alueella on väestön varoittamiseen 
tarvittava hälytysjärjestelmä. Lisäksi tiedotetaan 
kunnan alueen onnettomuuksista ja 
vaaratilanteista tekstiviestein ennalta sovittua 
ryhmää kunnan henkilöstöstä. 

Kunta luovuttaa 
mahdollisuuksiensa mukaan 
sijoituspaikkoja hälyttimille. 

Koulutuksen 
järjestäminen 

Huolehtii osaltaan pelastustoimintaan ja 
väestönsuojeluorganisaatioon osallistuvien 
yksiköiden koulutuksesta sekä johtamisessa 
tarvittavan henkilöstön koulutuksesta. 

Huolehtivat osaltaan toimintaan 
osallistuvien muodostelmien 
koulutuksesta. 

Väestönsuojeluun 
varautuminen 

Huolehtii oman organisaation valmiudesta 
väestönsuojelutehtäviin sekä tarvittavasta 
yhteistoiminnasta siihen osallistuvien tahojen 
kanssa. 
Huolehtii oman organisaation varaukset. 

Huolehtii osaltaan kunnan 
vastuulla olevista 
väestönsuojelutehtävistä sekä 
organisaation varauksista. 

Materiaalin 
hankinta ja 
varastointi 

Vastaa perustamisvastuullaan olevien 
muodostelmien materiaalihankinnoista, 
varastoinnista ja ylläpidosta. 
 

Vastaa vastuullaan olevien 
muodostelmien 
materiaalihankinnoista, 
varastoinnista ja ylläpidosta. 

Kuntien omistamat 
osakeyhtiöt 

Pelastustoimintaan ja väestönsuojelun liittyvät 
tehtävät. 

Kunta ohjaa 
konserniohjeistuksella. 
 

Maakunnalliset 
yhtiöt ja kuntaliitot 
yms. 

Pelastustoimintaan ja väestönsuojeluun liittyvät 
alueelliset tehtävät yhteistyössä Kymenlaakson 
pelastuslaitoksen kanssa.  

Kuntaa koskevat toiminnot 
yhteistyössä maakunnallisen 
toimijan kanssa. 

 
 
 
 


