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Pelastustoimessa merkittäviä kehittämishankkeita 
 
 
 
Pelastustoimen strategia 2015:n keskeinen tavoite on tarjota yhteinen perusta koko toi-
mialan pitkäjänteiselle suunnittelulle ja kehittämiselle. Strategian taustalla ovat sisäisen 
turvallisuuden ohjelma, yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategia ja 
muut valtiojohdon päätökset sekä analyysit ja arviot toimintaympäristön muutoksista ja 
pelastustoimen tilasta. Nämä kaikki asettavat pelastustoimelle mittavia haasteita, joista 
voidaan selviytyä vain koko toimialan yhteisin ponnisteluin. 
 
Pelastustoimen suunnittelukauden painopisteenä on pelastuslaitosten toiminta- ja palve-
lukyvyn kehittäminen sekä osaavan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden varmista-
minen. Tavoitteena on, että pelastushenkilöstölle on urakehitysvaihtoehtoja ja koulutus-
järjestelmä tukee monipuolisesti pelastustoimen osaamista. Valmiuden kehittäminen 
suuronnettomuuksien ja poikkeusolojen varalta on myös painopisteenä. Lisäksi tavoit-
teena on pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnan vakiinnuttaminen. Talousti-
lanteen kiristyminen tulee näkymään myös julkisella sektorilla. Myös pelastustoimen on 
osaltaan tehtävä parhaansa tuottavuuden ja taloudellisuuden edistämiseksi omassa orga-
nisaatiossaan ja toiminnassaan. 
 
Pelastuslakia ollaan parhaillaan uudistamassa. Lain muutostarpeista on tehty laaja ja 
kattava selvitys, jonka yhteydessä on saatu lausuntoja koko pelastustoimen kentältä sa-
moin kuin yksityisiltä ihmisiltä. Lakiuudistuksen pääpaino on ennaltaehkäisyn kehittä-
misessä sekä varautumiseen ja väestönsuojien rakentamiseen liittyvien säännösten tar-
kistamisessa nykyisten tarpeiden mukaisiksi. Lisäksi arvioidaan, olisiko pelastustoimen 
uudesta aluejärjestelmästä jo tullut sellaisia kokemuksia, jotka edellyttäisivät muutosten 
tekemistä pelastuslakiin.  
 
Valtion aluehallinnon uudistus on merkittävä myös pelastustoimen kannalta. Kaikkiin 
kuuteen uuteen aluehallintovirastoon on tulossa pelastustoimen ja varautumisen vastuu-
alue.  
 
Suunnittelukauden alussa vahvistetaan Hätäkeskuslaitoksen strategia, johon pohjautuen 
tehdään ratkaisut laitoksen rakenteen kehittämiseksi. 
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Kaikki suuret tavoitteet edellyttävät toteutuakseen monien tahojen yhteistyötä ja saman-
suuntaisia toimenpiteitä. Toimenpiteet täsmentyvät pelastustoimen virastojen, laitosten 
ja järjestöjen yksityiskohtaisemmassa toiminnan ja talouden suunnittelussa. Olennaista 
on, että suunnitelmat eivät jää pelkäksi paperiksi vaan johtavat todelliseen toimintaan ja 
tuloksiin. Avainasemassa ovat ensilinjan palvelujen tuottajat, pelastuslaitokset ja niiden 
henkilöstö sekä laitosten kanssa sopimuksen tehneet sopimuspalokunnat. Hätäkeskukset 
avun antamisen ketjun ensimmäisenä lenkkinä kantavat suurta vastuuta kansalaisten ja 
apua antavien viranomaisten palvelijoina. Pelastustoimen alalla vapaaehtoisella järjestö-
toiminnalla on moniin muihin aloihin verrattuna poikkeuksellisen keskeinen asema pal-
velujen tuottajana ja viranomaisten tukijana. 
 
 
Helsingissä, 20. helmikuuta 2009 
 
 
 
Pelastusylijohtaja  Pentti Partanen 
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1 Toimintaympäristö ja sen asettamat 

haasteet 
 
Globalisaatio, kansainvälisyys ja Euroopan unioni 
 

Globalisaation seurauksena Suomen ulkoiset turvallisuusuhkat liittyvät 
kiinteästi kansainväliseen kehitykseen. Turvallisuuteen kohdistuvat uudet 
uhkat heijastuvat sekä ulkoiseen että sisäiseen turvallisuuteen. Maantie-
teellisen etäisyyden merkitys on vähentynyt ja uhkien vaikutukset 
välittyvät nopeasti laajalle alueelle. 

 
Syksyllä 2008 kärjistyneen globaalin finanssikriisin seurauksena etenkin 
Eurooppa ja Yhdysvallat ovat ajautumassa taantumaan, jonka syvyyttä ja 
kestoa on vaikea arvioida. Syvän lamankaan mahdollisuutta ei voida sul-
kea pois.  

 
Euroopan unionin merkitys siviilikriisinhallinnassa ja kansainvälisessä pe-
lastustoiminnassa kasvaa. Unionin päätökset ja valmiusjärjestelyt asettavat 
vaatimuksia myös Suomen pelastustoimelle. 

 
Ilmastossa tapahtuvat muutokset lisäävät äärimmäisten sääilmiöiden ja 
niistä aiheutuvien luonnononnettomuuksien riskiä. On varauduttava suu-
riin kansainvälistä apua edellyttäviin luonnon- ja muihin onnettomuuksiin. 
Näiden määrän kasvu saattaa lisätä myös kansainvälisiä pelastustoimen 
tehtäviä sekä pelastustoimelle asetettavia toimintakykyvaatimuksia. 

 
Globaali turvallisuuspoliittinen tilanne jatkunee epävakaana. Vaikka Suo-
meen ei lähitulevaisuudessa kohdistune sotilaallista uhkaa, on varaudutta-
va siihen, että tilanne voi pidemmällä aikavälillä muuttua. Osana Suomen 
puolustusjärjestelyjä on varauduttava myös väestön suojaamiseen ja mui-
hin sisäasiainministeriön hallinnonalan poikkeusolojen tehtäviin. 

 
Teknologian kehitys 
 

Teknologian kehitys ja sen tehokas hyödyntäminen on yksi keskeinen 
mahdollisuus lisätä toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta. Teknologiaa 
hyödyntämällä voidaan lisätä turvallisuutta. Esimerkiksi sähköiset varoi-
tusjärjestelmät sekä automaattiset valvonta- ja hälytysjärjestelmät ja sam-
mutuslaitteistot parantavat mahdollisuuksia onnettomuuksien ennalta eh-
käisemiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen. Kehittyvää teknologiaa 
voidaan hyödyntää myös pelastustoiminnassa. 
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Yhteiskunnan lisääntyvä riippuvuus laajoista ja monimutkaisista tieto- ja 
muista teknisistä järjestelmistä lisää kuitenkin myös haavoittuvuutta. Tie-
tojärjestelmiä ja esimerkiksi energianjakelua koskevat vakavat häiriöt voi-
vat vaarantaa yhteiskunnan toimivuutta ja väestön turvallisuutta. Euroopan 
unioni on 8.12.2008 antanut direktiivin elintärkeän infrastruktuurin mää-
rittämisestä ja suojaamisen tarpeen arvioinnista.  

 
Automaattisiin järjestelmiin sisältyy myös epäluotettavuustekijöitä. Esi-
merkiksi paloilmoitinlaitteistojen erheelliset ilmoitukset aiheuttavat viran-
omaisille turhaa työtä ja murentavat järjestelmien uskottavuutta. 

 
Yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys 
 

Väestön ikärakenne muuttuu nopeasti eliniän pidentyessä ja ikäluokkien 
pienentyessä. Yli 64-vuotiaita on väestöennusteiden mukaan v. 2015 jo 1,1 
miljoonaa eli 21 % väestöstä. Ennalta estävän toiminnan merkitys kasvaa 
edelleen. Toiminnan tehostaminen edellyttää viranomaisten välistä tiivistä 
yhteistyötä ja matalia raja-aitoja organisaatioiden välillä. Väestön ikään-
tyminen ja yksinasuvien vanhusten määrän lisääntyminen lisäävät tulipa-
lojen ja muiden onnettomuuksien riskiä. 

 
Väestön keskittyminen kasvukeskuksiin asettaa haasteita turvallisuuspal-
velujen ylläpitämiselle. Samanaikaisesti tulee vastata kasvukeskusten li-
sääntyvään turvallisuuspalvelujen kysyntään ja turvata harvaan asutuksi 
jäävien alueiden palvelut. Haasteeseen vastaaminen edellyttää laajempaa 
yhteistyötä ja uusia toimintamalleja yli organisaatioiden rajojen.  

 
Väestön ikääntyminen vaikuttaa myös vapaaehtoisten palokuntien ja va-
paaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan. Tällä hetkellä palokuntatoiminta 
kattaa koko Suomen. Vapaaehtoisen toiminnan järjestäminen vaikeutuu 
tulevaisuudessa, mikäli maaseudulla ei enää asu riittävästi nuoria ihmisiä. 
Myös työelämän lisääntyvät vaatimukset ja muut vapaa-ajan harrastus-
mahdollisuudet voivat vähentää osallistumista vapaaehtoiseen palokunta-
toimintaan. 

 
Globaali talouden taantuma vaikuttaa lähivuosina myös pelastustoimeen. 
Jatkuessaan ja syvetessään taantuma voi johtaa erilaisiin säästötoimiin ja 
kiristyvään kilpailuun voimavaroista. Toisaalta suunnitellut elvytystoimet, 
kuten julkisten rakennushankkeiden aikaistaminen tai lisääminen, voivat 
edistää myös pelastustoimen hankkeita. 
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Pidemmällä aikavälillä erityisesti väestön ikääntyminen vaikuttaa julkisten 
menojen lisääntyvään kohdentumiseen sosiaali- ja terveydenhuoltopalve-
luihin.  

 
Aluehallinto uudistuu suunnittelukauden alussa. Myös kuntarakenne kehit-
tyy suunnittelukaudella tavoitteena entistä suuremmat ja palvelukykyi-
semmät kunnat.  

 
Valtiojohto on asettanut pelastustointa koskevia tavoitteita muun muassa 
valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa, yhteis-
kunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategiassa sekä sisäisen 
turvallisuuden ohjelmassa. Tulipalojen ja muiden onnettomuuksien määrät 
eivät ole vielä vähentyneet tavoitteiden mukaisesti. Haasteena on ennalta 
ehkäisevän toiminnan tehostaminen ja sen vaikuttavuuden parantaminen. 

 
Yleinen mielipide ja kansalaisvaikuttaminen 
 

Viranomaisten työn onnistumisen perusedellytys on ihmisten luottamus. 
Mielipidetutkimusten mukaan suomalaiset luottavat turvallisuusviran-
omaisiin. Korkeinta luottamus on pelastusviranomaisiin, joihin luottaa 
noin 94 % väestöstä. Haaste on säilyttää tämä luottamus myös jatkossa, 
kun yhteiskunnan yleiset vaatimukset toiminnan tehostamisesta ja rationa-
lisoimisesta ulottuvat myös turvallisuusviranomaisiin. 

 
Tiedotusvälineet uutisoivat yhä enemmän ja aiempaa dramaattisemmin 
onnettomuuksista ja uhkista. Tämä lisää ihmisten turvattomuuden tunnet-
ta. Toinen merkittävä tekijä on tiedonvälityksen nopeutuminen mm. inter-
netin välityksellä.  

 
Turvallisuusviranomaiset voivat myös hyödyntää uusia tiedotuskanavia 
levittäessään tietoa riskeistä ja niiden hallinnasta. Tämän mahdollisuuden 
hyödyntäminen on tärkeää jatkossa korostettaessa ihmisten omaa vastuuta 
turvallisuusasioissa. Järkevää vastuunottoa tukevat koulutus, kansalais-
kasvatus ja turvallisuusvalistus, joissa kaikissa voidaan hyödyntää uusia 
viestintäkanavia. 

 
Tiedotusvälineiden roolin kasvu ja merkitys lisää viranomaisten tiedotta-
miseen kohdistuvia vaatimuksia. Yleensäkin turvallisuusviranomaisten 
palveluihin kohdistuvat vaatimukset kasvavat. Ihmiset haluavat yhä henki-
lökohtaisempaa palvelua. 
 
Ihmisten lisääntyvät odotukset ja vaatimukset näkyvät myös madaltuneena 
kynnyksenä hakea apua ja neuvoja viranomaisilta. Esimerkiksi merkittävä 
osa hätänumeroon 112 tulevista puheluista on muita kuin varsinaisia hätä-
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puheluita. Haasteena on saada tällaiset kiireettömät puhelut ohjautumaan 
siten, että ne eivät sitoisi hätäkeskusten voimavaroja ja vaikeuttaisi varsi-
naisten hätäpuhelujen käsittelyä.   

 
Poliittisen valmistelun ja päätöksenteon rytmi on aiempaa kiivaampi. 
Suomesta maantieteellisesti kaukanakin tapahtuvat asiat ja ilmiöt saattavat 
nopeasti vaikuttaa Suomen poliittiseen päätöksentekoon ja muuttaa sitä 
kautta viranomaisten toimintaa. Tämä vaatii myös pelastustoimelta aiem-
paa suurempaa joustavuutta ja kykyä reagoida nopeasti muutoksiin. Vaa-
rana on, muun muassa se, että uudentyyppiset uhkat voivat saada merki-
tykseensä nähden liiallistakin huomiota ja johtaa voimavarojen kohdenta-
miseen virheellisesti. 

 
2 Pelastustoimen toiminta-ajatus ja visio 
 
 

Pelastustoimen visiona on, että vuonna 2010 Suomessa on hyvä turvallisuuskult-
tuuri ja Euroopan tehokkain pelastustoimi. Tämä tarkoittaa turvallista yhteiskun-
taa, jossa: 
• onnettomuuksia estetään tehokkaasti ennakolta,  
• motivoitunutta ja osaavaa henkilöstöä,  
• uhkiin mitoitettuja, asiakaslähtöisiä ja taloudellisesti tuotettuja palveluja 

 sekä  
• hyvää kumppanuusverkostoa. 

 
Pelastustoimen toiminta-ajatuksena on vastata pelastustoimen palvelukyvystä 
tavoitteena: 
• hyvä turvallisuuskulttuuri,  
• vähemmän onnettomuuksia,  
• pienemmät vahingot,  
• nopea ja tehokas apu onnettomuuksissa ja poikkeusoloissa sekä  
• hyvä yhteistyö. 
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3 Keskeiset linjaukset painopisteittäin 
 
3.1 Sisäasiainministeriön hallinnonalan yhteiset paino-

pisteet 
 
Pelastustoimen ja Hätäkeskuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelman rakenne 
perustuu sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmaan 
2010-2013 sekä tulossuunnitelmaan 2009. Sisäasiainministeriön hallinnonalan 
kaikkien toimialojen yhteisiksi painopisteiksi on määritelty seuraavat: 
 

• Keskitytään onnettomuuksia ja rikoksia ennaltaehkäisevien toimenpiteiden 
varmistamiseen ja edelleen kehittämiseen. Erityisinä painopisteinä ovat 
mm. järjestäytyneen rikollisuuden leviämisen ja syrjäytymisen estäminen, 
kotoutumisen tukeminen sekä asumisen turvallisuuden edistäminen. 

• Varmistetaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden toteutuminen huoleh-
timalla operatiivisesta toimintavalmiudesta ja -kyvystä. 

• Toteutetaan kokonaisvaltaista, johdonmukaista ja aktiivista maahanmuut-
topolitiikkaa muun muassa edistämällä yhteistyöllä maahanmuuttajien ja 
suomalaisen yhteiskunnan kaksisuuntaista, hyvää kotoutumista. 

• Varmistetaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen hallinnonalan toi-
minnassa sekä edistetään hyvien etnisten suhteiden, syrjimättömyyden, 
yhdenvertaisuuden sekä rasismin ehkäisyn toteutumista. 

• Lisätään valmiuksia laajentuvalle siviilikriisinhallinnalle ja kansainvälisel-
le toiminnalle. Turvallisuuden lisäksi painopisteinä ovat demokratia, tasa-
arvo ja hyvä hallinto. 

• Uudistetaan ja yhtenäistetään hallitusti hallinnolliset menettelytavat ja 
toimintakulttuurit. 

 
3.2 Pelastustoimen keskeiset linjaukset yhteisten pai-

nopisteiden toteuttamiseksi 
 
1. Keskitytään onnettomuuksia ja rikoksia ennaltaehkäisevien toimenpitei-
den varmistamiseen ja edelleen kehittämiseen. Erityisinä painopisteinä ovat 
mm. järjestäytyneen rikollisuuden leviämisen ja syrjäytymisen estäminen, 
kotoutumisen tukeminen sekä asumisen turvallisuuden edistäminen. 

 
Pelastustoimi jatkaa onnettomuuksien ehkäisytyön ja erityisesti asumisen palotur-
vallisuuden tehostamista. Pelastustoimi toteuttaa yhteistyössä muiden vastuuvi-
ranomaisten kanssa asumisen paloturvallisuuden toimenpideohjelmaa (Sisäisen 
turvallisuuden ministeriryhmän päätös 15.12.2006). Vuoden 2009 aikana jatke-
taan osana pelastuslain uudistamista onnettomuuksien ehkäisyä koskevien muu-
tostarpeiden säädösvalmistelutyötä. Uudistettu pelastuslaki on tarkoitus saattaa 
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voimaan vuoden 2011 alusta. Tavoitteena on kohdistaa pelastusviranomaisten tur-
vallisuutta edistävät toimenpiteet paremmin riskikohteisiin. Myös riskikohteen 
omalla vastuulla olevan varautumisen merkitystä korostetaan. Pelastustoimi osal-
listuu paikallisten turvallisuussuunnitelmien tarkistamiseen yhteistyössä muiden 
vastuuviranomaisten kanssa siten, että vuoden 2009 alusta aloittavissa kuntien 
valtuustoissa voidaan tarkistaa ja hyväksyä paikalliset turvallisuussuunnitelmat. 

 
2. Varmistetaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden toteutuminen huoleh-
timalla operatiivisesta toimintavalmiudesta ja -kyvystä. 

 
Pelastustoimen suunnittelukauden painopisteenä on pelastuslaitosten toiminta- ja 
palvelukyvyn kehittäminen sekä osaavan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden 
varmistaminen. Vuonna 2007 käynnistetty hanke pelastushenkilöstön toiminta- ja 
palvelukyvyn turvaamiseksi jatkuu vuoden 2009 loppuun. Väestönsuojelujärjes-
telmää ja väestönsuojien rakentamista koskevien muutostarpeiden säädösvalmiste-
lutyötä jatketaan osana pelastuslain uudistamista. Suunnittelukauden tavoitteena 
on, että pelastushenkilöstölle on urakehitysvaihtoehtoja ja koulutusjärjestelmä tu-
kee monipuolisesti pelastustoimen osaamista.  

 
Valmiuden kehittäminen suuronnettomuuksien ja poikkeusolojen varalta on myös 
painopisteenä suunnittelukaudella. Tavoitteena on valtioneuvoston periaatepää-
töksen (23.11.2006) Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategi-
asta (YETTS) johdettujen linjausten mukaisesti väestön hälytysjärjestelmän kehit-
täminen ja ylläpitäminen siten, että väestöä on mahdollista varoittaa jonkin säh-
köisen viestimen avulla. 

 
Lisäksi painopisteenä on pelastustoimea tukevan tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
vakiinnuttaminen. Tavoitteena on luoda järjestelmällinen menettelytapa, jonka 
avulla huolehditaan pelastustointa koskevan kotimaisen ja kansainvälisen tutki-
muksen sekä uusien toimintamenetelmien ja tekniikoiden hyödyntämisestä. 

 
3. Varmistetaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen hallinnonalan toi-
minnassa sekä edistetään hyvien etnisten suhteiden, syrjimättömyyden, yh-
denvertaisuuden sekä rasismin ehkäisyn toteutumista. 

 
Sisäasiainministeriön yhdenvertaisuussuunnitelmassa on määritelty useita toi-
menpiteitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Pelastusosasto edistää suunnittelu-
kaudella sen vastuulle yhdenvertaisuussuunnitelmassa osoitettujen toimenpiteiden 
toteutumista. 

 
4. Lisätään valmiuksia laajentuvalle siviilikriisinhallinnalle ja kansainvälisel-
le toiminnalle. Turvallisuuden lisäksi painopisteinä ovat demokratia, tasa-
arvo ja hyvä hallinto.  
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Suunnittelukauden tavoitteena on, että pelastustoimi kykenee antamaan apua 
YK:n ja EU:n määrittelemien vaatimusten mukaisesti Suomen kansainväliset si-
toumukset täyttäen. 

 
5. Uudistetaan ja yhtenäistetään hallitusti hallinnolliset menettelytavat ja 
toimintakulttuurit. 

 
Pelastuslain uudistamistyössä huomioidaan suunnittelukauden aikana aluehallin-
non uudistamishankkeen (ALKU), ministeriön rakennehankkeen ja valtion kriisi-
johtamismallin kehittämishankkeen tuomat vaikutukset pelastustoimen toimialalle 
ja uudistetaan tarvittavilta osin menettelytapoja ja toimintakulttuuria. 

 
Pelastustoimi on myös aktiivisesti mukana kyseisen painopisteen edistämisessä 
osallistumalla HALTIK:n ja PALKE:n uudistus- ja kehittämistyöhön. 

 

4  Lainsäädäntöhankkeet 
 

 

Lainsäädäntöhankkeet – vuosi 2009 
1. Jatketaan pelastuslain uudistamista 
2. Jatketaan hätäkeskuslain uudistamista 

 
 

Toiminta- ja taloussuunnittelukauden lainsäädäntöhankkeet – 
nimi ja käynnistymisvuosi 

2010 2011 2012 2013 

1. Pelastuslain uudistaminen (käynnistynyt v. 2008) X    
2. Pelastustoimen laitteista annetun lain uudistaminen X     

 
 

Vuonna 2009 jatketaan pelastuslain uudistamiseen tähtäävää lainsäädäntöhanketta. 
Pelastuslain uudistamishankkeen säädösvalmistelu tehdään vuosina 2008-2009 ja 
hallituksen esitys lainsäädäntömuutoksiksi annetaan alkuvuodesta 2010. Lakimuu-
tokset on tarkoitus saattaa voimaan 1.1.2011 lukien. Pelastuslain uudistaminen 
pohjautuu hallitusohjelmaan ja sen tavoitteena on erityisesti onnettomuuksien eh-
käisyn ja asumisturvallisuuden parantaminen. Samalla arvioidaan nykyisten väes-
tönsuojelumääräysten tarkoituksenmukaisuus.  

 
Pelastustoimen uudistamishanke koskee neljää aihekokonaisuutta: 
1. Onnettomuuksien ehkäisyä koskevat säännökset 
2. Väestönsuojelujärjestelmää koskevat säännökset 
3. Väestönsuojien rakentamista koskevat säännökset 
4. Pelastuslain muut muutostarpeet 
 
Vuonna 2009 jatketaan hätäkeskuslain uudistamistyötä. 
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Suunnittelukaudella huolehditaan myös pelastuslain, pelastustoimen laitelain sekä 
hätäkeskuslain täytäntöönpanoon liittyvästä säädösvalmistelusta (valtioneuvoston 
asetukset). 
 
 

5 Pelastustoimi - yhteiskunnalliset vai-
kuttavuustavoitteet 

 
Pelastustoimi osallistuu omalta osaltaan kansallisen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn 
kannalta tärkeän sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseen tavoitteena, että Suomi on 
Euroopan turvallisin maa, ja että Suomessa on hyvä turvallisuuskulttuuri sekä te-
hokas pelastustoimen järjestelmä. Pelastustoimen keskeisenä yhteiskunnallisena 
vaikuttavuustavoitteena on vähentää onnettomuuksia, erityisesti tulipaloja ja palo-
kuolemia. Onnettomuuksien tapahtuessa pelastustoimen tehtävänä on antaa nope-
aa ja tehokasta apua sekä pyrkiä pienentämään onnettomuuksista aiheutuneita va-
hinkoja. 
 
Vuosien 2009–2013 tavoitteet 
 
• Tulipalojen määrä vähenee. 
• Palokuolemien määrä vähenee. 
• Rakennuspaloista aiheutuneet palovahingot laskevat. 
• Turvallisuuskulttuuri yhteiskunnassa paranee. 
• Väestön luottamus pelastustoimeen säilyy hyvällä tasolla. 

 
Yhteiskunnalliset 
vaikuttavuustavoitteet 

toteuma arvio TAE- 
tavoite 

TTS – kauden tavoitteet 

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Pelastustoimi         
Tulipalojen määrä, 
enintään (pl. metsä- ja 
maastopalot), kpl  

11290 11340 11470 <12000 <12000 <11000 <11000 <11000 

josta rakennuspalojen 
määrä, kpl  

4000 4030 4490 <4400 <4400 <4300 <4200 <4200 

Rakennuspaloista 
aiheutuneiden 
palovahinkojen 
korvausten arvo, milj. 
euroa  

180 193 190 <160 <160 <150 <150 <150 

Palokuolemien määrä, 
enintään (hlö)  

126 91 104 <81 <73 <65 <60 <56 
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Rakennuspaloissa 
pelastetun omaisuuden 
arvo, milj. euroa 

10540 10200 16690 <10100 <10050 <10000 <9950 <9950 

Rakennuspaloissa 
pelastetun omaisuuden 
arvo suhteessa uhattuna 
olleen omaisuuden arvoon 
(%) 

97,7 98,7 98,8 98,9 99 99 99 99 

Luottamus 
pelastustoimeen, %:a 
väestöstä1 

- - 94 - - 97 - - 

Pelastuslaitosten 
hälytysluonteisten 
tehtävien määrä, kpl2 

104870 104960 102240 94300 94000 94000 94000 94000 

_____________________________ 
1 Tutkimus tehdään kolmen vuoden välein. 
2 Pelastuslaitosten eri tehtävätyyppien määrälle ei aseteta tavoitetta, vaan niiden kehitystä seurataan. 
 
 

6 Pelastustoimi - toiminnallinen tehok-
kuus, tuotokset ja laadunhallinta 

 
Pelastustoimi jatkaa ensimmäisessä sisäisen turvallisuuden ohjelmassa asetettujen 
toimenpiteiden toteuttamista ja ryhtyy toteuttamaan keväällä 2008 hyväksyttyä 
uutta sisäisen turvallisuuden ohjelmaa. Ohjelmassa esitetyt tavoitteet ja toimenpi-
teet liittyvät pelastustoimen osalta erityisesti asumisen paloturvallisuuden edistä-
miseen, onnettomuuksien ehkäisyn tehostamiseen sekä suuronnettomuusvalmiuk-
sien parantamiseen.  

 
Pelastustoimea ohjaava keskeinen asiakirja on myös valtioneuvoston periaatepää-
tös Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisesta (YETTS) 23.11.2006. 
Tässä asiakirjassa pelastustoimeen liittyvät tavoitteet koskevat erityisesti suuron-
nettomuusvalmiuksien parantamista. 

 
6.1  Onnettomuuksien ehkäisy 
 

Pelastustoimi toteuttaa yhteistyössä muiden vastuuviranomaisten kanssa asumi-
sen paloturvallisuuden toimenpideohjelmaa (Sisäisen turvallisuuden ministeri-
ryhmän päätös, 15.12.2006, SM-2006-02688/Tu-33). 

 
Vuoden 2009 aikana jatketaan osana pelastuslain uudistamista onnettomuuksien 
ehkäisyä koskevien muutostarpeiden säädösvalmistelutyötä. Tavoitteena on saa-
da uudistettu pelastuslaki voimaan vuoden 2011 alusta. Suunnittelukauden ta-
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voitteena on kohdistaa pelastusviranomaisten turvallisuutta edistävät toimenpi-
teet paremmin riskikohteisiin. 

 
Onnettomuuksien ehkäisylle asetetaan lisäksi seuraavat tavoitteet: 

 
Vuoden 2009 tavoitteet  
• Strategiaan pohjautuvaa neuvonta- ja valistustyötä tehostetaan. 
• Automaattisella sammutuslaitteistolla suojattujen hoito- ja huoltolaitosten 

määrä lisääntyy. 
• Huolehditaan palovaroitinsäädösten toteuttamisesta. 
• Omatoimisen turvallisuuden edistämisen ohjaukseen panostetaan. 
• Osallistutaan paikallisten turvallisuussuunnitelmien tarkistamiseen.  
• Hoito- ja hoivalaitosten (ml. palvelutalot) turvallisuusselvityskäytännöt ovat 

yhdenmukaiset koko maassa. 
 
 

Vuosien 2010–2013 tavoitteet 
• Ihmisillä ja yhteisöillä on hyvät valmiudet estää onnettomuuksia ja toimia 

vaaratilanteissa. 
• Turvallisuutta parantavan tekniikan käyttöä lisätään. 
• Pelastusviranomaisten viranomaistoimintaa onnettomuuksien ehkäisyssä te-

hostetaan.  
 
Toiminnallinen 
tehokkuus, 
tuotokset ja 
laadunhallinta 

toteuma arvio TAE- 
tavoite 

TTS -kauden tavoitteet 

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Onnettomuuksien 
ehkäisy – 
palvelukyky ja 
laatu 

        

Rakennuspalojen 
määrä/palokuolemien 
määrä 

31,8 44,3 43,2 54 60 66 70 75 
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Onnettomuuksien 
ehkäisy – 
suoritteet 

        

Tehtyjen 
erityiskohteiden 
palotarkastusten määrä 
(kpl) 3 

33520 34850 36570 36500 36500 36500 36500 36500 

Tehtyjen 
erityiskohteiden 
palotarkastusten määrä 
(%), vähintään  

90 89 92 100 100 100 100 100 

Neuvontaa ja 
valistusta saaneiden 
määrä, hlö 

707240 765660 1050330 1060000 1060000 1060000 1060000 1060000 

Neuvontaa ja 
valistusta saaneiden 
osuus (%) 

13,5 14,5 19,9 20 20 20 20 20 

Erheellisten 
automaattisten 
paloilmoitusten määrä 
(kpl) 

22890 21270 20040 10000 9000 9000 9000 9000 

Erheellisten 
automaattisten 
paloilmoitusten osuus 
pelastuslaitosten 
hälytysluonteisten 
tehtävien määrästä 
(%) 

21,7 20,3 19,6 10,6 9,6 9,6 9,6 9,6 

Automaattisella 
sammutuslaitteistolla 
suojatut hoito- ja 
huoltolaitokset (%), 
vähintään  

- 13 14 17 18 20 25 32 

_______________________ 
3 Uudistetun pelastuslain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2011 alusta. Tavoitearvot tarkistetaan uuden 
lainsäädännön voimaantullessa. 
 
 
6.2 Pelastustoiminta ja varautuminen 
 

Pelastustoimessa vuonna 2007 käynnistetty hanke pelastushenkilöstön toiminta- 
ja palvelukyvyn turvaamiseksi saa työnsä päätökseen vuoden 2009 loppuun 
mennessä. Vuonna 2009 jatketaan pelastuslain uudistamista, jonka yhteydessä 
selvitetään väestönsuojien rakentamista koskevat muutostarpeet. Tavoitteena on 
saada uudistettu pelastuslaki voimaan vuoden 2011 alusta. 
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Suunnittelukauden tavoitteena on valtioneuvoston periaatepäätöksen 
(23.11.2006) Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen strategiasta 
(YETTS) linjausten mukaisesti väestön hälytysjärjestelmän kehittäminen ja yllä-
pitäminen siten, että väestöä on mahdollista varoittaa jonkin sähköisen viestimen 
avulla.  

 
Aluehallinnon uudistamishanke (ALKU) ehdottaa, että valtion aluehallinto koo-
taan kahteen viranomaiseen. Tämä merkitsisi sitä, että nykyisten lääninhallitus-
ten, työvoima- ja elinkeinokeskusten, alueellisten ympäristökeskusten, ympäris-
tölupavirastojen, tiepiirien ja työsuojelupiirien tehtävät organisoidaan uudelleen. 
Viranomaisten työniminä ehdotetaan jatkovalmistelun aikana käytettäväksi ni-
miä ”Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus” (viranomainen 1) ja ”Aluehallin-
tovirasto” (viranomainen 2). Tällä hankkeella on vaikutuksia myös pelastustoi-
men aluetason organisointiin. Suunnittelu-kauden aikana huomioidaan ALKU -
hankkeen aiheuttamat muutokset. Terveyden-huoltolainsäädännön muutokset 
saattavat vaikuttaa pelastuslaitosten sairaankuljetus- ja ensivastetehtäviin. 

 
Vuoden 2009 tavoitteet 
• Pelastustoimella on yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen stra-

tegian mukaisesti uhka-arvio valtakunnallista koordinaatiota edellyttäviä eri-
tyistilanteita varten.  

• Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika paranee vuoden 
2008 tasosta. 

• Erheellisten paloilmoitusten määrä kääntyy laskuun. 
  

Vuosien 2010–2013 tavoitteet 
• Suuronnettomuusvalmius sekä valmius toimia poikkeusoloissa on hyvällä ta-

solla (sisältäen henkilöstövaraukset ja koulutuksen, materiaalin, tilat, suunni-
telmat ja harjoitukset). 

• Pelastustoimi kykenee antamaan apua YK:n ja EU:n määrittelemien vaati-
musten mukaisesti Suomen kansainväliset sitoumukset täyttäen. 

• Pelastustoimi kykenee reagoimaan ja toimimaan nopeasti onnettomuustilan-
teissa riskejä vastaavasti. 

• Pelastushenkilöstön mitoituksen perusteet, rakenne ja suorituskykyvaati-
mukset tarkistetaan. 
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Toiminnallinen 
tehokkuus, tuotokset ja 
laadunhallinta 

toteuma arvio TAE- 
tavoite 

TTS -kauden tavoitteet 

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Pelastustoiminta – 
taloudellisuus 

        

Pelastuslaitosten kustannukset 
(pl. saku), bruttokulu, 
euroa/asukas 

61 63 50 61 61 61 61 61 

Pelastustoiminta – 
palvelukyky ja laatu 

        

Pelastuslaitosten kiireellisten 
tehtävien toimintavalmiusaika 
1. riskialueella ensimmäisen 
yksikön mukaan, % 
tavoitteesta (6 min.)  

57 65 66 90 90 90 90 90 

Pelastuslaitosten kiireellisten 
tehtävien toimintavalmiusaika 
2. riskialueella ensimmäisen 
yksikön mukaan, % 
tavoitteesta (10 min.)  

84 85 89 90 90 90 90 90 

Suojapaikkojen 
määrä/asukasluku (%) 

69,6 70,0 72,4 75 75 75 75 75 

Pelastustoiminta - 
suoritteet 

        

Pelastuslaitosten 
hälytysluonteisten tehtävien 
määrä (kpl)  

104870 104960 102240 94300 94000 94000 94000 94000 

- tulipaloista aiheutuvat 
tehtävät  

17800 14100 17600 13500 12000 12000 12000 12000 

- tarkistus- ja varmistustehtävät  31200 31400 30220 19300 18300 18300 18300 18300 
- ensivastehtävät (pl. saku)  27760 28080 25560 34000 37000 37000 37000 37000 
- muut tehtävät  28050 31400 30950 27500 26700 26700 26700 26700 
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6.3 Pelastustoimen tukipalvelut 
 

Suunnittelukauden tavoitteena on, että pelastustoimen henkilöstölle on urakehi-
tysvaihtoehtoja ja koulutusjärjestelmä tukee monipuolisesti pelastustoimen 
osaamista sekä mahdollistaa erikoistumisen. Tavoitteena on myös luoda järjes-
telmällinen menettely-tapa, jonka avulla huolehditaan pelastustointa koskevan 
kotimaisen ja kansainvälisen tutkimuksen sekä uusien toimintamenetelmien ja 
tekniikoiden hyödyntämisestä. 

 
Vuoden 2009 tavoitteet 
• Turvataan pelastajien ja päällystön peruskoulutuksen riittävyys. 
• Pelastustoimessa tehtävää tutkimusta ohjataan ja tutkimusvoimavaroja suun-

nataan tehokkaasti ja tuloksellisesti pelastustoimen tutkimusohjelman mu-
kaisiin hankkeisiin. 

 
Vuosien 2010–2013 tavoitteet 
• Varmistetaan koulutuksen avulla osaavan ja riittävän henkilöstön saatavuus.  
• Pelastustoimen koulutusjärjestelmä tukee monipuolisesti pelastustoimen 

osaamista. 
• Pelastustoimen henkilöstöllä on urakehitysvaihtoehtoja. 
• Pelastustointa koskevan kotimaisen ja kansainvälisen tutkimuksen hyödyn-

tämiseen ja uusien toimintamenetelmien ja tekniikoiden analysointiin on 
toimialalla yhtenäinen järjestelmä. 
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Toiminnallinen tehokkuus, 
tuotokset ja laadunhallinta 

toteuma arvio TAE- 
tavoite 

TTS -kauden tavoitteet 

Vuosi 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pelastustoimen tukipalvelut 
– taloudellisuus 

        

Pelastusopiston koulutettavapäivän 
hinta, ammatillinen peruskoulutus 
(€) 

133 151 144 175 160 165 170 165 

Opiskelijakohtainen vuotuinen 
käyttömeno ammatillisessa 
peruskoulutuksessa (€) 

25831 30117 28472 31500 28800 29700 30600 29700 

Koulutuksen kokonaiskustannukset 
(€) 

14033 14437 13316 15090 14850 14750 14750 14750 

Pelastustoimen tukipalvelut 
– kustannusvastaavuus 

        

Pelastusopiston maksullisen 
toiminnan kustannusvastaavuus, 
julkisoikeudelliset suoritteet (%) 

40 23 25 40 40 40 40 40 

Pelastusopiston maksullisen 
toiminnan kustannusvastaavuus, 
liiketaloudelliset suoritteet (%)4

 

61 57 62 76,7 85 85 85 85 

Pelastustoimen tukipalvelut 
– tuottavuus 

        

Pelastusopiston 
koulutettavapäivät/henkilötyövuodet 
(kpl)  

1028 957 967 904 987 1050 1016 969 

Pelastusopiston 
koulutettavapäivät/opettaja (kpl)  

1510 1345 1323 1186 1294 1283 1241 1184 

Pelastusopiston tutkimusprojektien 
määrä/htv 

2,2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Pelastustoimen tukipalvelut 
– palvelukyky ja laatu 

        

Tutkintokoulutuksen laatuarviointi  
(asteikolla 1-4) 

2,86 3,01 2,96 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Hakeneiden lukumäärä/aloituspaikat 6,95 6,0 5,89 5 5 5 5 5 
Opintonsa lopettaneet tai 
keskeyttäneet (%) 

2,4 4,44 1,9 >3 >3 >3 >3 >3 

Pelastustoimen tukipalvelut 
- suoritteet 

        

                                                 
4 Sisältää budjettivaroin tuetun koulutuksen 



Pelastustoimen ja Hätäkeskuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009-2013 

Pelastusopiston koulutettavapäivien 
määrä (kpl) 5 

107447 104928 101744 92490 100970 100070 96830 92330 

Pelastusopiston ammatillisen 
peruskoulutuksen 
koulutettavapäivien määrä (kpl)  

54571 52619 51036 47340 51840 49680 47880 49680 

Pelastusopiston ammatillisen 
lisäkoulutuksen koulutettavapäivien 
määrä (kpl)  

25648 24287 26042 15900 17000 17000 17000 17000 

Pelastusopiston ammatillisen 
peruskoulutuksen tutkintojen määrä 
(kpl) 

216 201 203 164 238 184 194 214 

Pelastusopiston julkaisujen määrä - - 5 6 6 7 8 9 
___________________________ 
5 Vuoden 2009 tavoiteluvussa on koulutettavapäivien ja laskennallisen oppilasmäärän on arvioinnissa 
siirrytty laskentaan, joka vastaa todellista lukukauden pituutta (180 opiskelupäivää). 

 
 
 

6.4 Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot 
 
Suunnittelukauden keskeisenä tavoitteena on järjestää sisäasiainministeriön Hal-
linnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) ja Suomen Erillisverkot Oy:n väliset 
toiminnot uudestaan osana valtioneuvoston 13.12.2007 asettamaa verkkoturval-
lisuutta edistävää hanketta. Viranomaisradioverkko VIRVE liitetään osaksi 
hankkeessa muodostuvaa yhteiskäyttöistä infrastruktuuria. 
 
Vuoden 2009 tavoitteet 
• Viranomaisradioverkon välttämättömät perusparannusinvestoinnit aktivoi-

daan.  
 
Vuosien 2010–2013 tavoitteet 
• Sisäasiainministeriön Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) ja Suomen 

Erillisverkot Oy:n väliset toiminnot järjestetään uudelleen turvallisuusverk-
kohankkeen yhteydessä.  

• Suoritetaan Huoltovarmuuskeskuksen rahoittamat viranomaisradioverkon 
välttämättömät perusparannusinvestoinnit.  
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7 Pelastustoimi - henkisten voimavaro-
jen hallinta ja kehittäminen 

 
7.1 Alueellinen pelastustoimi 

 
Henkilöstön ikääntymiseen varautuminen on yksi pelastustoimen keskeinen ta-
voite suunnittelukaudella. Henkilöstön ikääntyminen on uhka pelastustehtävissä 
tarvittavalle toimintakyvylle. Väestö- ja aluerakenteen muutokset vaikuttavat 
vapaaehtoishenkilöstön saatavuuteen erityisesti harvaan asutuilla seuduilla. 
Suunnittelukauden tavoitteena on turvata sekä palkatun että vapaaehtoishenki-
löstön määrä palvelujen tuottamiseksi. 
 
Vuoden 2009 tavoitteet 
• Käynnistetään pelastushenkilöstön fyysisen ja henkisen työkyvyn kehittä-

mistyöhön liittyvä kokeiluhanke pelastustoimen alueilla.  
 
Vuosien 2010–2013 tavoitteet 
• Tarvelähtöinen työterveys- ja työturvallisuustoiminta tukee ja edistää laaja-

alaisesti henkilöstön hyvinvointia koko työuran ajan. 
• Palkatun ja vapaaehtoisen henkilöstön määrä mahdollistaa pelastustoimen 

palvelujen tehokkaan ja taloudellisen tuottamisen.  
 

7.2 Pelastusopisto 
Henkiset voimavarat toteuma arvio TAE- tavoite TTS -kauden tavoitteet 

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Pelastusopisto         
Henkilötyövuodet 104,52 122,53 123,35 138 144 139 138 138 
- joista CMC (josta CMC:n 
ESR) 

 4,12 16,78 (8) 19 (8) 27 (8) 27 (8) 27 (8) 27 (8) 

- joista Pelastusopiston 
erillisrahoituksella 

  10 12 12 11 11 11 

Kokonaistyövoimakustannukset 
(% palkkasummasta) 

125,5 128,3 130 132 132 132 132 132 

Työtyytyväisyysindeksi (1-5) 3,51 3,54 3,78 3,54 3,55 3,55 3,55 3,55 
Sairauspoissaolot 
(työpäivää/htv) 

6,04 5,26 6,93 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Vakituisen henkilöstön 
lähtövaihtuvuus 

5,8 4,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Henkilöstön keski-ikä (vuosi) 44,1 43,8 42,0 43,5 43 43 43 43 
Koulutustasoindeksi (1-8) 5,16 5,39 5,45 5,42 5,42 5,42 5,45 5,45 
Sukupuolijakauma (m/n %) 77/23 72/28 70/30 69/31 69/31 71/29 71/29 71/29 
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8 Hätäkeskuslaitos 
 
8.1 Keskeiset linjaukset yhteisten painopisteiden 

toteuttamiseksi hätäkeskustoiminnassa  
 

1. Varmistetaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden toteutuminen 
huolehtimalla operatiivisesta toimintavalmiudesta ja -kyvystä. 

 
Tietojärjestelmiä uudistetaan siten, että hätäkeskukset voidaan verkottaa. 
Sen avulla ne kykenevät tukemaan toisiaan ja viranomaisia ruuhkatilan-
teissa ja poikkeusoloissa. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan. Pa-
rannetaan viranomaisyhteistyön sujuvuutta sekä asiakastyytyväisyyttä ja 
luottamusta. 

 
2. Varmistetaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen hallin-
nonalan toiminnassa sekä edistetään hyvien etnisten suhteiden, syrji-
mättömyyden, yhdenvertaisuuden sekä rasismin ehkäisyn toteutumis-
ta. 

 
Tuotetaan Hätäkeskuslaitoksen palveluja eri kielillä tulkkauspalvelua 
käyttäen. Korostetaan palvelun yhdenvertaisuutta riippumattomuutta kan-
salaisuudesta, etnisestä taustasta tai muista apua tarvitsevan henkilökohtai-
sista ominaisuuksista. 

 
3. Uudistetaan ja yhtenäistetään hallitusti hallinnolliset menettelyta-
vat ja toimintakulttuurit. 

 
Mukautetaan toiminta annettuun määrärahakehykseen toimintaa tehosta-
malla ja laatutasoa parantaen. Kehitetään ja selkeytetään Hätäkeskuslai-
toksen sisäisiä johtamis- ja ohjausjärjestelmiä. 
 

 
8.2 Hätäkeskuslaitos - yhteiskunnalliset 

vaikuttavuustavoitteet 
 

Hätäkeskuslaitoksen tavoitteena on omalla toimialallaan edistää turvalli-
suutta, terveyttä ja toimintakykyä sekä ehkäistä vahinkojen vaikutuksia 
välittämällä kiireellisissä tilanteissa välitöntä apua.  
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Yhteiskunnalliset 
vaikuttavuustavoitteet 

toteuma arvio TAE- 
tavoite 

TTS – kauden tavoitteet 

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Väestöstä yleisen 
hätänumeron tuntee (%)  

94 95 95 96 96 96 96 96 

Hätäpuheluun vastataan 10 
sekunnissa (%:ssa 
hätäpuheluista) 

71 77 87 86 86 86 86 86 

Hätäpuheluun vastataan 30 
sekunnissa (%:ssa 
hätäpuheluista) 

- - - 95 95 95 95 95 

Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten poliisin, pelastustoimen sekä sosiaali- 
ja terveystoimen viranomaisten toimintamallien valtakunnallinen yhdenmukaistami-
nen suhteessa Hätäkeskuslaitokseen on edellytys Hätäkeskuslaitoksen tulostavoit-
teiden hyvälle toteutumiselle. 
 
 

8.3 Hätäkeskuslaitos - toiminnallinen tehokkuus, 
tuotokset ja laadunhallinta 

 
Hätäkeskusten toimintavarmuus ja palvelukyky varmistetaan.  

 
Hätäkeskustoiminnan ja tietotekniikan kehittämishankkeen (TOTI-hanke 2008-
2011) toiminnallisena tavoitteena on parantaa hätäkeskusten toimintaa ja viranomai-
syhteistyötä sekä sitä kautta väestön turvallisuuspalveluja. Päämääränä on kehittää 
viranomaisten yhteisiä toimintamalleja ja -järjestelmiä. Valtakunnallisesti yhtenäi-
nen hätäkeskusjärjestelmä ja yhtenäinen tai mahdollisimman hyvin integroitu tekni-
nen ympäristö tukee koko viranomaisauttamisketjun tehokasta ja laadukasta toimin-
taa.  

 
Vuosien 2009-2013 aikana hätäkeskustoimintaa ja tietojärjestelmiä uudistetaan si-
ten, että hätäkeskukset voidaan verkottaa niin, että ne voivat tukea toisiaan ruuhkati-
lanteissa ja poikkeusoloissa. Hätäkeskuslaitoksen tietojärjestelmähanke ja toiminta-
mallit toteutetaan siten, että hätäkeskusten toiminta verkottuu. Suunnittelukauden 
tavoitteena on myös lisätä hätäkeskustoiminnan tuottavuutta.  
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Vuoden 2009 tavoitteet  
• Vahvistetaan Hätäkeskuslaitoksen strategia ja tehdään siihen pohjautuvat ra-

kenteelliset ratkaisut. 
• Uudistetaan hätäkeskusten salityöskentelyohjeet osana TOTI-hanketta 
• Hätäkeskuslaitos vastaa hätäpuheluihin asetetussa tavoiteajassa ja huolehtii 

puhelun asianmukaisesta käsittelystä tehtävänkäsittelylle asetetun tavoiteajan 
puitteissa ottaen huomioon yhteistyöviranomaisten ohjeistukset avun hälyt-
tämisessä. 

• Helsingin hätäkeskusalueen hätäkeskuspalvelut turvataan. 
• Päivystyshenkilöstön määrä on oikein mitoitettu ja kohdennettu työtehtävien 

mukaan.  
• Kehitetään menettelytapa hätäkeskukselle kuulumattomien ja 

neuvontapuheluiden päättämiseksi.  
• Hätäkeskustoimintaa ja teknisiä järjestelmiä kehitetään siten, että 

hätäkeskukset voivat varmistaa toisiaan häiriö- ja ongelmatilanteissa. 
Vuonna 2009 saatetaan loppuun edellisenä vuonna käynnistetty toiminnan 
varmistus. 

 
Vuosien 2010–2013 tavoitteet  
• Hätäkeskusten toiminta yhdenmukaistetaan valtakunnallisella tasolla. 
• Keskeisten yhteistoimintaviranomaisten valtakunnalliset tietojärjestelmät 

kytketään Hätäkeskuslaitoksen tietojärjestelmään. 
• Käynnistetään Hätäkeskuslaitoksen strategiassa määriteltyjen toimenpiteiden 

toteuttaminen. 
 
 

Hätäkeskustoiminnan tuloksellisuutta seurataan seuraavien tunnuslukujen 
avulla: 
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Toiminnallinen 
tehokkuus, tuotokset ja 
laadunhallinta 

toteuma arvio TAE- 
tavoite 

TTS -kauden tavoitteet 

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Hätäkeskustoiminta 
– taloudellisuus 

        

Hätäkeskustoiminnan 
kustannukset 
(euroa/asukas), enintään 

10,9 
 
 

10,4 10,4 10,2 10,3 10,3 10,3 10,3 

Hätäkeskustoiminnan 
kustannukset, 
(euroa/suorite), enintään 

4,7 4,6 4,6 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 

Hätäkeskustoiminta 
–
kustannusvastaavuus 

        

Maksullisen toiminnan 
kustannusvastaavuus, 
julkisoikeudelliset 
suoritteet (%) 

174,2 128,8 130,9 100 100 100 100 100 

Maksullisen toiminnan 
kustannusvastaavuus, 
liiketaloudelliset suoritteet 
(%) 

102,8 97,2 133,9 121,4 121,4 121,4 121,4 121,4 

Hätäkeskustoiminta 
–  
tuottavuus 

        

Hätäpuhelujen 
määrä/hätäkeskuspäivystäjä 
(pl. vuoromestarit), kpl  

7300 7300 7400 7400 7400 7400 7400 7400 

Hätäkeskustoiminta 
– palvelukyky ja 
laatu 

        

Kiireellisissä tapauksissa 
aika hätäilmoituksesta 
tehtäväksiantoon on 
tehtävän edellyttämässä 
ajassa (%)  

49 24 55 90 90 90 90 90 

Hätäkeskuslaitoksen 
yhteistyöviranomaisten 
tyytyväisyys (indeksi, 
asteikolla 1-5) 

3,2 3,3 3,23 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 
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Väestön tyytyväisyys 
Hätäkeskuslaitoksen 
palveluihin (indeksi, 
asteikolla 1-5) 

4,30 4,22 4,28 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 

Hätäkeskustoiminta - 
suoritteet 

        

Hätäilmoitusten määrä 
(kpl)  

3680000 3780000 3840000 3900000 3900000 3900000 3900000 3900000 

josta hätäpuhelut (kpl) 2880000 2900000 2844000 2886000 2886000 2886000 2886000 2886000 
josta kentälle välitetyt 
tehtävät (kpl) 

1503000 1710000 1632000 1595000 1595000 1595000 1595000 1595000 

Hätäilmoitusten 
määrä/asukas 

0,70 0,72 0,73 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

 
 
 

8.4 Hätäkeskuslaitos - henkisten voimavarojen hallinta 
ja kehittäminen 

 
Hätäkeskuslaitoksen keskeisenä tavoitteena suunnittelukaudella on 
työhyvinvoinnin parantaminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen. 
 

 
Henkiset voimavarat toteuma arvio TAE- tavoite TTS -kauden tavoitteet 

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Hätäkeskuslaitos         
Henkilötyövuodet 750 745 733 777 735 734 732 729 
Kokonaistyövoimakustannukset 
(% palkkasummasta) 

125,5 125,5 124,4 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 

Työtyytyväisyysindeksi (1-5) 3,02 3,05 3,16 3,13 3,16 3,19 3,22 3,25 
Sairauspoissaolot 
(työpäivää/htv) 

12,0 17,9 16,6 11 11 11 11 11 

Vakituisen henkilöstön 
lähtövaihtuvuus  

5,0 7,2 7,93 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Henkilöstön keski-ikä (vuosi) 42 41,5 41,5 42 42 42 42 42 
Koulutustasoindeksi (1-8) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
Sukupuolijakauma (m/n %) 45/55 43/57 41/59 44/56 44/56 43/57 43/57 43/57 

 
 
 
 



 

 
PELASTUSTOIMEN TOIMINTASUUNNITELMAN TOIMEENPANO 2009 

 
ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 
1. Tavoite: Jatketaan ensimmäisessä sisäisen turvallisuuden ohjelmassa asetettujen toimenpiteiden toteuttamista: Toteutetaan 
asumisen paloturvallisuuden toimenpideohjelmaa (15.12.2006). 
Toimenpiteet: 
Pelastuslaitokset Lh/pelastusosastot Alan järjestöt SM/PEO Pelastusopisto Hätäkeskuslaitos 
Ohjataan rakentamisen 
suunnittelua tavoitteena 
erityisesti sprinklattujen 
kohteiden lisääminen ja 
käytössä olevien koh-
teiden turvallisuuden 
parantaminen 
 
Sprinklaus 

- Kaavoitus 
- Suunnittelijoi-

den ohjaus / 
Rakennuslupa / 
Turvallisuussel-
vitys 

- Käyttöönotto / 
erityinen palo-
tarkastus 

Käytössä olevat kohteet 
- Turvallisuussel-

vitys 
- Järjestelmälli-

nen prosessi / 
yhtenäiset tul-
kinnat Palvelun-
tuottajat / kunti-
en omat koh-

- Yhteensovitetaan ohjel-
mien toteuttamistoimia 
alueellisella tasolla. 
 
- Informaatio-ohjaus 
 
- Lääninhallituksen lupa-
rekisterit sosiaali- ja ter-
veystoimen palveluntuot-
tajista saatetaan pelastus-
laitosten tietoon. 
 
 

SPEK: 
- Neuvotaan rakennus-
ten paloturvallisuutta 
koskevissa asioissa ja 
kiinnitetään erityistä 
huomiota turvallisuutta 
lisäävien laitteiden 
suunnitteluun, käyt-
töön ja ylläpitoon  
- Kehitetään pelastus-
suunnittelun verkko-
palvelu 
- Ylläpidetään lehdis-
töseurantaa palo-
kuolemista, palovaroit-
timen osallisuudesta 
tulipaloissa ja tulityö-
vahingoista 
 
SPPL: 
- Sosiaali- ja tervey-
denhuollon turvakortti-
koulutus edistää koti-
käyntejä tekevien hen-
kilöiden mahdollisuutta 
puuttua epäkohtiin. 
- Edistetään tavoitetta 

- Osallistutaan asumisen 
paloturvallisuuden yh-
teistyöryhmän työhön.  
 
 - Pelastuslain uudista-
mishankkeessa painote-
taan asumisen palotur-
vallisuutta ja huomioi-
daan erityisesti onnet-
tomuuksien ehkäisy, ml. 
palotarkastusten ja pa-
lontutkinnan kehittämi-
nen sekä valistuksen 
vaikuttavuus.  
 

Asumisen paloturvalli-
suuden toimenpideoh-
jelma otetaan huomi-
oon opetuksessa sekä 
uusittavassa pelastus-
toimen tutkimusohjel-
massa vuosille 2009 - 
2013.  
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teet. Palvelui-
den kilpailutus / 
sopimukset. 

 

Sosiaali- ja terveyden-
huollon turvallisuusfoo-
rumissa. 
- Asumisen paloturval-
lisuus esillä hoitoalan 
paloturvallisuuden 
opintopäivillä. 
- Sosiaali- ja tervey-
denhuollon work shop 
–koulutukset. 
- Seurataan aktiivisesti 
kokonaisvaltaisen 
paloturvallisuuden 
mm. tilastollisen palo-
turvallisuusseurannan 
kehittämishankkeen 
avulla  
- Edistetään ja teh-
dään tunnetuksi sisäi-
sen turvallisuuden 
ohjelmaa pelastustoi-
men eri toimijoille kou-
lutustilaisuuksissa. 

2. Tavoite: Valistustoiminnan strategiaan pohjautuvaa neuvonta- ja valistustyötä tehostetaan. 
Toimenpiteet: 
Pelastuslaitokset Lh/pelastusosastot Alan järjestöt SM/PEO Pelastusopisto Hätäkeskuslaitos 
- Kehitetään turvalli-
suuskumppanuuksia 
esim. opetustoimen 
kanssa. 
- Eri toimijoiden toimen-
piteiden koordinointi 
- totuudenmukainen 
kuva suoritteista 
- Määritellään vuosittain 
kohderyhmät. 

 - Yhteistyö ja koordinointi 
muiden aluetason toimi-
joiden kanssa 
 
- informaatio-ohjaus ja 
muu tuki paikallisille toimi-
joille 

SPEK: 
Kampanjat 
- NouHätä! 
vaikuttavuus: 8-
luokkalaisten turvalli-
suusosaamiseen suuri 
- Tapaturmapäivä/ 
Vuonna 2009 teemana 
on matkailun turvalli-
suus ja päätapahtu-

Pelastuslaitosten ja 
hätäkeskuslaitoksen 
valistustyötä tuetaan 
informaatio-ohjauksella.  
 
 

Koulutuksessa kiinnite-
tään huomiota neuvon-
ta- ja valistustyössä 
tarvittavien valmiuksi-
en kehittämiseen, joi-
den harjoittelemiseen 
järjestetään käytännön 
harjoituksia yhteis-
työssä eri sidosryhmi-
en kanssa. 

Edistetään hätänumeron 
oikeaa käyttöä 
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mapaikkana Rovanie-
mi 
- Tapaturmien ehkäi-
sykampanja  
- Vuonna 2008 aloitet-
tu palovaroitinme-
diakampanja jatkuu 
ainakin TV:n osalta.  
 
Sisäisen turvallisuuden 
ohjelman mukainen 
koululaisten turvalli-
suuskortti: SPEK ottaa 
hoitaakseen kortin 
toteuttamisen koor-
dinoinnin.  
 
SPPL: 
- Tuotetaan aineistoja 
valistajille. 
- Osallistutaan aktiivi-
sesti Nou Hätä –
opetusohjelman ja  
muihin valitustyötä 
edistäviin työryhmiin ja 
hankkeisiin. 
- Messujen ja näytte-
lyiden (mm. Tervesos) 
avulla lisätään turvalli-
suustietoutta. 
- Tehostetaan säännöl-
listä mediatiedottamis-
ta. 
- Otetaan käyttöön 
”Turvallisuutta edistävä 
tuote - yhteistyössä 
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Suomen Palopäällystö-
liiton kanssa” –merkki. 

3. Tavoite: Automaattisella sammutuslaitteistolla suojattujen hoito- ja huoltolaitosten määrä lisääntyy. 
Toimenpiteet: 
Pelastuslaitokset Lh/pelastusosastot Alan järjestöt SM/PEO Pelastusopisto Hätäkeskuslaitos 
 
- Kuntien ”vahinkora-
hastoja" ym. paikallisia 
rahoituskeinoja hyö-
dynnetään myös suo-
jaustason nostoihin. 
 
- Tehdään turvallisuus-
selvitysten mukaiset 
toimenpiteet. 
 

 
Edistetään tavoitetta alu-
eellisella tasolla 

Erityisryhmien asumis-
turvallisuus: 
 
- Tuotetaan maahan-
muuttajien ja etnisten 
vähemmistöjen asu-
misturvallisuuden edis-
tämiseen tarkoitettu 
materiaali ja kehitetään 
toimintamallit yhteis-
työssä eri toimijataho-
jen kanssa. 

 
- Tarjotaan räätälöityjä 
erityisryhmien asumis-
turvallisuuden riskien-
hallinnan koulutusrat-
kaisuja osana koulu-
tustarjontaa. 

 
- Asuntosprinklauksen 
osalta kohderyhmäksi 
valitaan elementti- ja 
valmistaloteollisuus, 
jonka valmiuksia suun-
nitella ja toteuttaa au-
tomaattisen sammu-
tuslaitteiston asennus 
elementteihin tuetaan. 
  
 

- Asumisen paloturvalli-
suuden yhteistyöryhmä 
selvittää automaattisten 
sammutuslaitteistojen 
asentamisen tilanteen ja 
tekee esityksen jatko-
toimista sisäisen turval-
lisuuden ohjausryhmäl-
le. 
 
 - Selvitetään mahdolli-
suudet valtion tukeen 
(esim. ARA). 
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SPPL: 
- Edistetään tavoitetta 
jakamalla keskeisille 
toimijoille tietoa koulu-
tustilaisuuksissa, mm. 
Sosiaali- ja terveyden-
huollon turvallisuusfoo-
rumissa ja Onnetto-
muuksien ehkäisyn 
opintopäivillä.  
- Seurataan kansain-
välisellä tasolla eri 
suojauskeinojen vai-
kuttavuutta palokuole-
miin ja palovahinkoi-
hin. 

4. Tavoite: Hoito- ja hoivalaitosten (ml. palvelutalot) turvallisuusselvityskäytännöt ovat yhdenmukaiset koko maassa.  
Toimenpiteet: 
Pelastuslaitokset Lh/pelastusosastot Alan järjestöt SM/PEO Pelastusopisto Hätäkeskuslaitos 
Hyödynnetään pelas-
tuslaitosten yhteistyö-
verkostoa. 
 
 

- Yhteistyö sosiaali- ja 
terveysosastojen kanssa 
 
- Paikallisen turvallisuus-
selvitystyön tukeminen 

Turvallisuusselvitysten 
raamien määrittely: 
missä formaatissa 
selvitys tulee, ts. mitä 
selvityksessä pitää olla 
kuvattuna? 
 
Sosiaali- ja terveyden-
huollon turvakorttikou-
lutus tavoitteena on 
2000 rekisteröityä kor-
tinhaltijaa, 100 kurssia 
 
Tuetaan koulutustoi-
mintaa osallistumalla 
valtakunnallisen toimi-
kunnan työhön  

Määritellään mikä on 
hoitolaitos yhdessä 
STM:n kanssa 
 
Yksiselitteisempi määrit-
tely sille, mitkä kohteet 
kuuluvat turvallisuussel-
vitysten piiriin 
 
Yhdenmukaistetaan 
yhteistyössä pelastuslai-
tosten kanssa pelastus-
viranomaisten käytäntö-
jä poistumisturvallisuus-
selvityksen laatimisessa 
ja vaatimuksissa. 

Tutkintoon johtavassa 
koulutuksessa koroste-
taan yhdenmukaisten 
käytäntöjen merkitystä 
ja pyritään luomaan 
niille pohjaa. 
 
Järjestetään STM:n 
koulutusesitysten mu-
kaisesti ja tiiviissä 
yhteistyössä sen 
kanssa turvallisuus-
suunnittelun koulutusta 
sosiaali- ja terveyden-
huollon hallinnonalan 
edustajille ja sidos-
ryhmille. Lisäksi muu-
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SPEK ja SPPL yhteis-
työssä ja tehtäväja-
konsa mukaisesti 
 
 

hun ko. toimialan kou-
lutukseen sisällytetään 
mahdollisuuksien mu-
kaan opetusosiot tur-
vallisuussuunnittelusta 
ja turvallisuusselvityk-
sistä. 

5. Tavoite: Huolehditaan palovaroitinsäädösten toteuttamisesta. 
Toimenpiteet: 
Pelastuslaitokset Lh/pelastusosastot Alan järjestöt SM/PEO Pelastusopisto Hätäkeskuslaitos 
Huolehditaan tarpeelli-
sesta paikallisesta va-
listuksesta, tiedottami-
sesta ja koulutuksesta. 
  
- Ihmisten motivointi 
- Pitkäjänteinen asen-
nekasvatus 
- Riskiryhmät  erityis-
kohteiksi 
- Erityisryhmille ja eri-
tyistiloihin sopivien 
palovaroittimien kysyn-
nän lisääminen 
 
 

Tarpeen mukaan tiedot-
taminen alueellisella ta-
solla 

Pelastussuunnittelun 
verkkopalvelu. Palvelu 
on suunnattu taloyhti-
öiden käyttöön, ja se 
antaa valmiudet henki-
lö- ja paloturvallisuu-
den eri osa-alueet 
huomioivaan riskiläh-
töiseen pelastussuun-
nitteluun. 
Puhelinneuvonta antaa 
käytännönläheisiä 
ratkaisuja niin yksityi-
sille kansalaisille kuin 
viranomaisillekin. 

 
. 

- Asetus palovaroittimien 
teknisistä ominaisuuk-
sista ja sijoittamisesta 
 
- Säädösten muuttumi-
sesta tiedotetaan viran-
omaisille, muille yhteis-
työtahoille ja väestölle 

Muutokset otetaan 
huomioon opetukses-
sa 

 

6. Tavoite: Omatoimisen turvallisuuden edistämisen ohjaukseen panostetaan. 
Toimenpiteet: 
Pelastuslaitokset Lh/pelastusosastot Alan järjestöt SM/PEO Pelastusopisto Hätäkeskuslaitos 
Valistuksen, tiedottami-
sen ja koulutuksen 
lisääminen. 
 
- Ihmisten motivointi 

Koordinointi ja ohjaus  SPEK:  
Valtakunnallisia, asen-
teisiin vaikuttavia mai-
noskampanjoita 
 

Pelastussuunnitelmien 
kehittäminen ”turvalli-
suuden käsikirjaksi” 
otetaan huomioon pe-
lastuslain uudistamis-

Pelastusopisto järjes-
tää koulutusta oma-
toimisen varautumisen 
kouluttajille sekä sisäl-
lyttää muuhun varau-

Valtakunnallisia, asenteisiin 
vaikuttavia mainoskampanjoi-
ta ("turhat puhelut") 
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- Pitäjänteinen asen-
nuskasvatus 
-Tuhotyöt ja niiden 
ehkäisy 
- Pitkien toimintaval-
miusaikojen merkitys 
- Onnettomuustiedot-
tamisessa panostami-
nen myös siihen, että 
ihmisten onnistumiset 
tulisivat esille (esim. 
vuositeemana) 
 

Palotietoprojekti 
Käynnistetään palotur-
vallisuuteen liittyviä 
perusteita, ongelmia ja 
ratkaisuja käsittelevän 
avoimen järjestelmän 
luominen. Kortisto to-
teutetaan sähköisessä 
muodossa internetin 
välityksellä toimivaksi, 
jolloin se on kaikkien 
käytettävissä. Tavoit-
teena on jakaa tietoa ja 
yhtenäisiä tulkintoja 
niin yksittäisen koh-
teen, suunnittelijoiden 
kuin viranomaisten 
käyttöön.  
 
Vuoden 2009 aikana 
jalkautetaan uudistettu 
omatoimisen varautu-
misen koulutusjärjes-
telmä ja otetaan valta-
kunnalliseen käyttöön 
www-selainpohjainen 
palvelu, joka antaa 
valmiudet riskilähtöi-
seen pelastussuunnit-
teluun.  
 
SPPL: 
- Sosiaali- ja tervey-
denhuollon turvakortti-
koulutuksen laajenee ja 
tunnettuus lisääntyy.  

hankkeessa. Pelastus-
suunnitelmaan sisällyte-
tään entistä kattavam-
min myös onnettomuuk-
sien ehkäisy ja kaikki 
turvallisuuteen liittyvät 
asiat, mm. vaarojen 
tunnistaminen ja arvioin-
ti sekä yrityksen omat 
turvallisuutta edistävät ja 
onnettomuuksia ehkäi-
sevät toimenpiteet 

tumiskoulutukseen 
omatoimisen varautu-
misen merkitystä pai-
nottavia opetussisältö-
jä. 
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- Koulutusta, oppaita ja 
koulutusaineistoja tu-
kemaan turvallisuusor-
ganisaatioihin nimetty-
jen henkilöiden työtä 
kannustaen monipuoli-
seen omatoimiseen 
turvallisuustyöhön. 
- Mediatiedottamisessa 
otetaan omatoimisuu-
den edistäminen huo-
mioon. 
- Liiton väestönsuojelu-
jaosto seuraa aktiivi-
sesti omatoimisen va-
rautumisen ja sen vai-
kuttavuuden kehitty-
mistä. 

7. Tavoite: Osallistutaan paikallisten turvallisuussuunnitelmien tarkistamiseen. 
Toimenpiteet: 
Pelastuslaitokset Lh/pelastusosastot Alan järjestöt SM/PEO Pelastusopisto Hätäkeskuslaitos 
Osallistutaan aktiivises-
ti turvallisuussuunnitte-
lu työhön. 
 
ARTU-ohjelman hyö-
dyntäminen 

- Ohjaustoimien yhteen-
sovittaminen muiden 
aluehallintoviranomaisten 
kanssa 
- Informaatio-ohjaus 

Palokuntatoiminta ko-
konaisuudessaan sisäl-
tää tavoitteen edistä-
miseen liittyviä toimin-
toja. 
 
SPPL: 
Paikallisen turvalli-
suussuunnittelun mer-
kitystä korostetaan 
koulutustilaisuuksissa 
mm. onnettomuuksien 
ehkäisyn opintopäivillä. 
 

Pelastusosasto osallis-
tuu turvallisuussuunnit-
telun ohjaus- ja seuran-
taryhmän työskentelyyn. 
Pelastusosasto huoleh-
tii, että ohjausryhmän 
päätökset ja suositukset 
välittyvät kaikille pelas-
tustoimen toimijoille. 
 

Painotetaan opetuk-
sessa turvallisuus-
suunnittelun merkitystä
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HENKILÖSTÖN SUORITUSKYKY 
1. Tavoite: Toteutetaan pelastustoimessa vuonna 2007 käynnistetty hanke pelastushenkilöstön toiminta- ja palvelukyvyn tur-
vaamiseksi. 
Toimenpiteet: 
Pelastuslaitokset Lh/pelastusosastot Alan järjestöt SM/PEO Pelastusopisto Hätäkeskuslaitos 
Osallistutaan aktiivises-
ti ja hyödynnetään 
hankkeen tuloksia. 

 SPPL: 
- Osallistutaan ohjaus-
ryhmän työskentelyyn. 
- Tuetaan hankkeen 
toteuttamista tarjoamal-
la mm. mahdollisuuksia 
kertoa hankkeesta ja 
sen etenemisestä eri 
tilaisuuksissa. 
- Tuetaan hanketta 
toteuttamalla Pelastus-
toimen mitoitushanke. 
- Hyödynnetään tulok-
sia toiminnan suunnit-
telussa. 

Ohjauksella ja resurs-
soinnilla huolehditaan 
hankkeen saattamisesta 
päätökseen tavoitteiden 
mukaisesti.  

Saatetaan opiston 
vastuulla olevat osa-
projektit päätökseen 
 
Fyysisen toimintaky-
vyn testaajan täyden-
nyskoulutus aloitetaan 
Pelastusopistolla (Pe-
lastussukellusohjeen 
mukaiset testaukset) 
 

 

2. Tavoite: Käynnistetään pelastushenkilöstön fyysisen ja henkisen työkyvyn kehittämistyöhön liittyvä kokeiluhanke pelastus-
toimen alueilla. 
Toimenpiteet: 
Pelastuslaitokset Lh/pelastusosastot Alan järjestöt SM/PEO Pelastusopisto  
Hanke käynnistyy vali-
tuilla alueilla 

- Seurataan ja tuetaan 
tarpeen mukaan kokeiluja 

SPPL: 
- Jatketaan pelastus-
toimen henkilöjohtami-
sen kehittämishanketta. 
- Jatketaan pelastajien 
ammatillisen osaami-
sen kehittämishanketta. 
- Jatketaan pelastus-
toimen työturvallisuus-
toiminnan kehittämis-

Huolehditaan hankkeen 
toimintaedellytyksistä ja 
koordinaatiosta 
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hanketta. 
- Jatketaan pelastus-
toimen uusien arvojen 
jalkauttamista eri toimi-
jatahoille. 

3. Tavoite: Turvataan pelastajien peruskoulutuksen sekä vapaaehtoisen ja sivutoimisen henkilöstön koulutuksen riittävyys. 
Toimenpiteet: 
Pelastuslaitokset Lh/pelastusosastot Alan järjestöt SM/PEO Pelastusopisto Hätäkeskuslaitos 
Tuetaan alueellista 
pelastajakoulutusta 
 
 

 Vapaaehtoisen ja sivu-
toimisen henkilöstön  
osalta koulutus ja kou-
luttajakoulutus 
 
Vuoden 2009 aikana 
uusitaan sekä sa-
vusukelluskurssin että 
pelastustyökurssin ope-
tusaineistot.  

Turvataan pelastajien 
koulutuksen rahoitus 
pelastusopistolle.  

Toteutetaan tarpeelli-
nen koulutus. 

 

VARAUTUMINEN SUURONNETTOMUUKSIIN JA POIKKEUSOLOIHIN  

1. Tavoite: Pelastustoimella on yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategian mukaisesti uhka-arvio valtakun-
nallista koordinaatiota varten. 
Toimenpiteet: Määritellään yhteinen uhka-arvio (johdon foorumi); poikkeusolot, häiriötilanteet ja suuronnettomuudet. Ilmastomuutoksen 
vaikutukset huomioitava nykyistä paremmin 
Pelastuslaitokset Lh/pelastusosastot Alan järjestöt SM/PEO Pelastusopisto Hätäkeskuslaitos 
Kootaan yhteen alueel-
liset uhka-arviot. 
 

Paikallisen työn tukemi-
nen ja yhteensovittami-
nen 

SPPL: 
- Turvallisuuspoliittinen 
toimikunta järjestää 
seminaareja, joissa 
edistetään tavoitetta. 
 
- Edistetään tavoitetta 
eri koulutustilaisuuksis-
sa (mm. Tulvariskien 

Selvitetään valtakunnal-
lista koordinaatiota vaa-
tivat tilanteet ja niiden 
uhka-arviot 
 
 

Toteutetaan hanke 
pelastustoimen tieto-
virrat YETTS:n mukai-
sissa tehtävissä. 
 
Pelastusopisto jatkaa 
pelastustoimen henki-
löstön kouluttamista 
YETT-strategian toi-
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hallinta). 
 
- Liiton jaostot, erityi-
sesti väestönsuojeluja-
osto, toimivat asiantun-
tijoina ja antavat asian-
tuntija-apua 

 
 

meenpanoa tukevalla 
tavalla; Koulutuksessa 
pyritään kehittämään 
ja edistämään poikki-
hallinnollisten uhka-
arvioiden määrittämis-
tä alue- ja paikallis-
tasoilla. 
 
Kriisinhallinnan harjoi-
tuksilla ja koulutusjär-
jestelmällä on vaiku-
tusta suuronnetto-
muusvalmiuksiin ja 
poikkeusoloi-
hin/häiriötilanteisiin 
varautumiseen. 

2. Tavoite: Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika paranee vuoden 2007 tasosta. 
Toimenpiteet: 
Pelastuslaitokset Lh/pelastusosastot Alan järjestöt SM/PEO Pelastusopisto Hätäkeskuslaitos 
Pelastustoimen en-
simmäisen yksikön 
toimintavalmiusaika on 
asetetun tavoitteen 
mukainen tai paranee 
vuoden 2007 tasosta 
(kiireelliset tehtävät) 
 
Vastemäärittelyn ja 
Hälytysohjeiden tarkis-
taminen 

- Toimintavalmiusaikojen 
seuranta ja puuttuminen 
epäkohtiin. 

Välillinen vaikutus kou-
lutusjärjestelmän kautta 
alueilla, joissa vapaaeh-
toiset palokunnan so-
pimusten kautta palve-
luntuottajina 
 
SPPL: 
- Edistetään nopeiden 
kärkiyksiköiden sekä 
uusien sammutusteknii-
koiden ja –taktiikoiden 
kokeilua ja käyttöönot-
toa. 
- P2- ja P3-koulutukset 

Tavoitteet tarkistetaan 
asiakasnäkökulmasta 
- kokonaistoimintaval-
miusaika 
- kiireellisen tehtävän 
määrittely 
 
Seurataan toimintaval-
miusaikojen muutosta. 

Peruskoulutuksessa 
otetaan huomioon 
tavoiteajat ja panoste-
taan myös selvi-
tysaikoihin. 
 
Pronto -järjestelmän 
luotettavuutta paran-
netaan toimintaval-
miusaikojen mittaami-
sessa. 

Vastemäärittelyn ja häly-
tysohjeiden tarkistaminen 
yhdessä pelastuslaitosten 
kanssa 
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3. Tavoite: Erheellisten paloilmoituksien määrä kääntyy laskuun. 
Toimenpiteet: 
Pelastuslaitokset Lh/pelastusosastot Alan järjestöt SM/PEO Pelastusopisto Hätäkeskuslaitos 
Ilmoitinkohteiden valis-
taminen ilmoitinten 
oikeasta käytöstä ja 
toiminnasta. 

 Neuvonta- ja valistus-
toiminta edellisissä 
tavoitteissa kuvatuin 
tavoin 
 
Erheellisten paloilmoi-
tusten vähentämiseksi 
kehitetään pelastuslai-
tosten kanssa valvonta-
, opastus- ja koulutus-
materiaalia. 

ERHE -
seurantahankkeessa 
toteutetaan toimenpiteitä 
erheellisten paloilmoi-
tusten vähentämiseksi 
sekä seurataan ja arvi-
oidaan eri toimenpitei-
den vaikuttavuutta 
 
 
 

  

4. Tavoite: Huomioidaan aluehallintohankkeen (ALKU) vaikutukset pelastustoimeen.  

Toimenpiteet: 
Pelastuslaitokset Lh/pelastusosastot Alan järjestöt SM/PEO Pelastusopisto Hätäkeskuslaitos 
Pelastuslaitokset va-
rautuvat yhteistyöjär-
jestelyissä tapahtuviin 
muutoksiin.  
 

Pelastusosastot osallistu-
vat valmisteluihin ja huo-
lehtivat osaltaan siitä, että 
pelastustoimen tehtävien 
hoito voi jatkua tarkoituk-
senmukaisesti uusissa 
aluehallintovirastoissa. 

 Pelastusosasto osallis-
tuu valmisteluihin ja 
huolehtii pelastustoi-
messa tarvittavasta 
ohjauksesta ja muista 
valtakunnallisista toimis-
ta. 
 
Pelastuslain uudistus-
hankkeessa määritel-
lään aluehallintovirato-
jen tehtävät pelastus-
toimessa. 

Aluehallintohankkeen 
vaikutuksia seurataan 
ja tuodaan ajantasai-
nen tieto opetukseen. 
 
Opisto tulee luomaan 
tiiviit suhteet tuleviin 
aluehallinnon uusiin 
virastoihin sekä so-
peuttamaan erityisesti 
varautumiskoulutuksen 
järjestelynsä uusien 
rakenteiden mukaises-
ti. 
 
 

Valmistellaan hankkeen edel-
lyttämät muutokset hätäkes-
kusten toimintaan.  
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TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA 
1. Tavoite: Pelastustoimessa tehtävää tutkimusta ohjataan ja tutkimusvoimavaroja suunnataan tehokkaasti ja tuloksellisesti 
pelastustoimen tutkimusohjelman mukaisiin hankkeisiin. 
Toimenpiteet: 
Pelastuslaitokset Lh/pelastusosastot Alan järjestöt SM/PEO Pelastusopisto Hätäkeskuslaitos 
Vaikutetaan tutkimus ja 
kehittämistoimintaan. 
Otetaan hankerekisteri 
käyttöön. 
 

- Osallistutaan erikseen 
määriteltäviin hankkeisiin. 
 
- Tuetaan paikallisia 
hankkeita 

SPEK ja SPPL: Osal-
taan mukana alan tut-
kimus- ja kehittämis-
hankkeissa asiantunti-
jana sekä soveltuvien 
projektien toteuttajana 
Mukan asiantuntijana ja 

Huolehditaan siitä, että 
pelastustoimen tarpeet 
ja näkökulmat sisällyte-
tään yhteisiin turvalli-
suustutkimuksen tavoi-
teasiakirjoihin  
- Turvallisuustutkimuk-
sen strategia 
- SM:n tutkimustoimin-
nan strategia 
 

Pelastustoimen tutki-
musohjelma 2009 – 
2013 valmistuu.  
Varataan opettajien 
työaikaresursseja tut-
kimusohjelman hank-
keisiin. 

 

HÄTÄKESKUSTOIMINTA 
1. Tavoite: Hätäkeskustietojärjestelmän uudistaminen aloitetaan. 
Toimenpiteet: 
Pelastuslaitokset Lh/pelastusosastot Alan järjestöt SM/PEO Pelastusopisto Hätäkeskuslaitos 
Osallistutaan hätäkes-
kustoiminnan kehittä-
mishankkeeseen. Tue-
taan hätäkeskushenki-
löstön koulutusta. 
 

Osallistutaan hankkee-
seen ja tuetaan kehittä-
mistyötä läänikohtaisten 
yhteistyöjärjestelmien 
kautta. 

 SM valvoo ja auditoi 
(vaatimusmäärittely 
vuoden 2009 aikana) 

Varaudutaan tuke-
maan tavoitteeseen 
liittyviä hankkeita eri-
tyisesti laadunvarmis-
tuksen osalta 

Hätäkeskustoiminnan kehit-
tämishanketta jatketaan ta-
voitteena, että hätäkeskukset 
voidaan verkottaa siten, että 
ne kykenevät tukemaan toi-
siaan ja viranomaisia ruuhka-
tilanteissa ja poikkeusolois-
sa. 
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TURVALLISUUSVIRANOMAISTEN VIESTINTÄVERKOT 
1. Tavoite: Viranomaisradioverkon välttämättömät perusparannusinvestoinnit aktivoidaan. 
Toimenpiteet: 
Pelastuslaitokset Lh/pelastusosastot Alan järjestöt SM/PEO Pelastusopisto Hätäkeskuslaitos 
 
 
Pelastuslaitokset anta-
vat paikallis-
ta/alueellista tietoa 
järjestelmän paranta-
miseen. 
 

  Huolehditaan yhteis-
työssä Huoltovarmuus-
keskuksen ja Suomen 
Erillisverkot Oy:n kans-
sa VIRVE-verkon pe-
rusparannusten edellyt-
tämistä investoinneista. 

On perustettu T&K-
vastuualue informaatio- 
ja viestintäteknologian 
edistämiseksi pelastus-
toimessa ja toimintaa 
kehitetään sm:n kanssa 
sovitulla tavalla. 
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