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Pelastuslaitos 2020 
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Strateginen kenttä 

Ministeriö- 

valmistelu 
- läänit 

Pelastustoimi- 

alan strategia 

2025 

Pelastus- 

laitosten 

strategiat 

Yhteis- 

toiminnallinen  

valmistelu 

sisältöjen ja painopisteiden 

läpäisy; yhtenäinen linja 

Koordinointi keskeisten muiden kehityshankkeiden 

kanssa (vrt. esim. kumppanuushanke)  

Palvalutaso- 

päätökset 

Kunta- 

strategiat 

Hätäkeskuslaitos 

Pelastusopisto 

Järjestöt 

Pelastus- 

aluevalmistelu 
(pelastusjohtajien 

kokous) 

Pelastus- 

laitosten verkon 

strategia 
 

Johdon 

forum 
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Pelastuslaitosten strateginen pohja 

Perustaso =

Perusammattitaito

Onnettomuustilanteen 

tehokas hoitaminen

Lainsäätäjän 

tavoitetaso

Miksi onnettomuus tapahtui?

Miten onnettomuus on 

estettävissä?

Mitä yhteiskunnan tarvitsemaa

muuta osaamista laitoksilla on?

Miten osaaminen saadaan 

yhteiskunnan käyttöön?
Yhteiskunnan/

Kunnan tavoitetaso

Johtamisen haaste Tuottavuushyöty

Pelastuslaitoksen kehittymisvaatimus

Markku Haiko toukokuu 2010
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VISIO 2020: ”Varsinais-Suomen pelastuslaitos on kehittyvä alansa valtakunnallinen  

suunnannäyttäjä ja laadukkaiden pelastus- turvallisuus- ja ensihoitopalveluiden tuottaja” 

TOIMINTA-AJATUS:”Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan  

Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasapuolisesti ja nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina” 

 2010 2015 2013 2014 2012 2011 2018 2017 2016 2020 2019 

Palvelutasopäätös/ensihoitosopimus Palvelutasopäätös/ensihoitosopimus Palvelutasopäätös/en 

vuositavoite vuositavoite vuositavoite 

Henkilöstösuunnitelma, 

Investointisuunnitelma, paloasemaverkosto, 

Sopimukset (VPK, muut), kehittäminen, … 

Tulosalueen 

 tavoite 

Henkilökoht. 

 tavoite 

TYYTYVÄINEN ASIAKAS 

ARVIOINTI (mittarit, kyselyt, …) 
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TOIMENPITEET 

60 kk 

60 vko 

60 vrk 

60 h 

60 s. 

60 min 

Toteu- 

tus 

KUKA?, MITÄ?, MILLOIN?, MITEN? 

Toiminta 

suunnitelmat 

talousarvio 

kehittäminen 

Palvelutaso- 

päätös, 2013 
asiat 

tilinpäätös 
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Pelastuslaitoksen visio: 

 

 ”Varsinais-Suomen pelastuslaitos on kehittyvä alansa 

valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja laadukkaiden pelastus- 

turvallisuus- ja ensihoitopalveluiden tuottaja” 
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”Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut 
tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasapuolisesti ja 
nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina” 

 

 

 

Pelastuslaitoksen toiminta-ajatus: 
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- AMMATTITAITOISESTI 

-  osaavasti ja tehokkaasti 
-  taloudellisesti ja laadukkaasti 
-  luotettavasti ja rehellisesti 
-  positiivinen ammattiylpeys 

 
- NOPEASTI 

-  hätä- ja onnettomuustilanteissa heti, kaikkina vuorokauden aikoina, 
läpi vuoden 

-  muut turvallisuuspalvelut nopeasti ja varmasti 

  
-TASAPUOLISESTI 

-  inhimillisesti asiakkaille koko toiminta-alueella 

 

Pelastuslaitoksen arvot: 
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1. Osaava, motivoitunut ja 

toimintakykyinen henkilöstö  

 

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT: 

 

• Urapolku/ -suunnittelu läpi koko organisaation 

• Johtaminen 

• Toimintakykyisyyden ylläpitäminen (koulutus, harjoitukset, 
osaaminen) 

• Palkkaus 

• Tyhy toiminta 

• Menestyvä pelastuslaitos eli hyvä imago 
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2. Osaavat, motivoituneet, 

toimintakykyiset 

sopimuspalokunnat 

 KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT: 

 

• Nuorisotoiminta 

• Yhteistoiminta pelastuslaitoksen kanssa 

• Vapaaehtoispalokuntien toimintakyky tulevaisuudessa 

• Oikeaa ja tarpeellista operatiivista toimintaa riittävästi 

• Toiminnan edellyttämät riittävät taloudelliset resurssit 
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3. Toimiva ja kattava/ riittävä/ 

paloasemaverkosto 

 

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT: 

 

 

• toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset huomioitava (esim. 
kesäkauden ajan väestömäärien muutokset saaristossa, kaavoitus ja 
yhdyskuntasuunnittelu) 

• toimintavalmiusaikavaatimukset (isännän/ palvelun ostajan 
vaatimukset) 

• Talous, ulkopuolinen rahoitus (esim EAKR) 

• Vpk toiminnan tuleva kehitys 

• muutokset lainsäädännössä (esim. Terveydenhuoltolaki) 
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4. ”Tyytyväiset asiakkaat ja 

kuntaomistajat” 

 
 
KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT: 

• toimintavalmiusaika (isännän/ palvelun ostajan vaatimukset) 

• omistajalla oltava todennettu tunne/ tieto siitä, että ”sijoitetulle pääomalla” 
saadaan vastinetta 

• Mitä lisäarvoa perustoiminnan lisäksi tuotamme kunnille! 

• Pelastustoimen näkyvyys 
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5. ”Toiminnan edellyttämät riittävät 

taloudelliset resurssit” 

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT: 

 

• perusteltu pelastustoimen palvelutasopäätös 

• Lisäarvon ja uusien palveluiden tuottaminen kunnille  

• Tasejatkuvuus 

• Toiminnan jatkuva tehostaminen 

 


