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Pelastustoimen ja siviilivalmiuden 
suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hanke

• Osa pelastustoimen hyvinvointialueuudistusta

• Hankkeessa on luotu yhdenmukainen tapa arvioida palvelujen tarvetta ja riittävyyttä, mikä muodostaa 

pohjan jatkuvasti päivittyvälle tietoperustalle johtamisen, ohjauksen, suunnittelun ja kehittämisen tueksi

• Hankkeessa 10 työpakettia. Työpaketti 6: Pelastustoiminnan suorituskykyvaatimukset

• Hanke toimeenpanee hallitusohjelman tavoitetta, jonka mukaisesti ”Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan 

suorituskyky ja voimavarat varmistetaan ottaen huomioon kansalliset ja alueelliset palvelutarpeet”



Suorituskyky käsitteestä

• Pelastustoimen suorituskyky käsitteenä kuvaa pelastustoimen palveluiden laatua ja 

saatavuutta

• Suorituskyvyn mittaamisen keskeisin toimenpide on tavoitteiden asettaminen

• Suorituskykyvaatimusten lähtökohdan muodostaa lainsäädäntö 

(Esim. vaatimus pelastustoimen palvelutasolle: Pelastuslaki 28 § → 2023 alusta Laki 

pelastustoimen järjestämisestä 3 §)



Suorituskyky käsitteestä

• Suorituskykyvaatimuksia täydennetään ja/tai tarkennetaan toimintaympäristön, 

strategioiden, riskianalyysin, uhkien ja skenaarioiden sekä ajantasaisen asiakastarpeiden 

avulla.

• Suorituskykyvaatimukset rakentuvat edellä kuvattujen tekijöiden muodostamalle 

toimintaympäristöanalyysille, jonka avulla selvitetään, onko toimintaympäristössä 

tapahtunut jotakin sellaista, mikä asettaa uusia vaatimuksia pelastustoimen 

suorituskyvylle.

• Hyvinvointialueiden laatimat toimintaympäristöanalyysit pohjaavat kansalliselle 

toimintaympäristöanalyysille ja eri tasoilla tuotetut analyysit tukevat toinen toisiaan

(Pelastustoimen ja siviilivalmiuden toimintaympäristöanalyysi: Sisäministeriön julkaisuja 

2020:18)



Suorituskyky

• Pelastustoimessa suorituskyvyllä 

tarkoitetaan kykyä päästä organisaation 

tavoitteisiin ja suoriutua tehtävistä joko 

omilla toimilla tai yhteistyössä muiden 

toimijoiden kanssa. 

• Suorituskyky muodostuu 

suorituskykyvaatimusten perusteella 

toimintavalmiudessa olevista kyvykkyyksistä



Kyvykkyys
• Suorituskyky koostuu yhdestä tai useammasta 

kyvykkyydestä

• Kyvykkyydellä tarkoitetaan kykyä toimia 

tarkoituksenmukaisella tavalla tietyllä osa-alueella ja 

hyödyntää resurssejaan, jotta vaikutustavoitteet 

saavutetaan. 

• Toimintavalmius muodostuu eri kyvykkyyksien 

yhdistelmästä. Yksittäistä kyvykkyyttä voidaan hyödyntää 

useamman eri suorituskykyvaatimuksen täyttämiseen.



Kyvykkyyksien komponentit



Esimerkki maastopalon sammuttamisen suorituskyvystä ja sen 
valtakunnallisesta ja alueellisesta suorituskykyvaatimuksesta

Valtakunnallisesti yhdenmukainen määrittely

Suorituskyky ja
siihen liittyvä vaatimus

Kyvykkyys Kyvykkyyden 
komponentteja

Maastopalon sammuttaminen

ALUEELLINEN:

Pelastustoimella on kyky 

yhteistyössä sammuttaa ja 

rajoittaa maastossa tai 

turvetuotantoalueella 

paloalue, jonka palava 

rintama on pituudeltaan 

enemmän kuin 800 metriä.

Henkilöstö ja 
osaaminen

Materiaali

Toimintatavat

Määrä

Toimintakyky

Suojaimet, varusteet

Ajoneuvot, kalusto

Viestivälineet

Työturvallisuus

Suunnitelmat ja ohjeet

Pelastustoiminta

Pelastustoiminnan aloittaminen 

ja lopettaminen

Pelastustoiminnassa 

tarvittavien voimavarojen 

hälyttäminen

Viestiliikenne 

pelastustoiminnassa

Pelastustoiminnan johtaminen 

ja pelastustoiminnan 

tukeminen

Tulipalon ulkosammutus

Huolto ja logistiikka

Kyky tavoittaa tehtävä- / 

työskentelykohde

Kyky materiaalinhallintaan

Palvelun 
toteutustapa

VALTAKUNNALLINEN:

Pelastustoimella on kyky 

laajan tai useamman 

yhtäaikaisen maastopalon 

rajoittamiseen ja 

sammuttamiseen yhteensä 

500 hehtaarin alueella.

Konkreettinen 
vaatimus 

suorituskyvylle

Selkeästi 
tunnistettava 
tehtävätyyppi

Kyvykkyys sopii 
monen 

suorituskyvyn 
toteuttamiseen



Toiminnan 
tulosten 
mittaa-
minen

Suunnittelu 
yhden-

mukaisin 
perustein

Kohteen 
saavutta-

minen

Pelastus-
toiminnan 

johtaminen

Tiedon-
tuotanto 
yhden-

mukaisin 
luokitteluin

Pinnalta 
pelasta-
minen

Tiedustelu

Palon-
tutkinta

Lain-
säädännön 
kehityksen 

seuraa-
minen

Asian-
osaisten 
tunnista-

minen

Saapuvien 
ilmoitusten 

käsittely

Puutteiden 
korjaan-
tumisen
valvonta

Ihmisen 
kohtaa-
minen

Valvonnan 
ajankohdan 

ilmoitta-
minen

Päätöksen 
tiedoksi-

anto

Altistu-
misen

vähentä-
minen

Viran-
omais-

yhteistyö

Työskentely-
paikan 

turvallisuuden 
varmistaminen

Ensiapu



Toiminnan 
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mittaa-
minen

Kohteen 
saavutta-

minen

Pelastus-
toiminnan 

johtaminen

Tiedon-
tuotanto 
yhden-

mukaisin 
luokitteluin

Pinnalta 
pelasta-
minen

Tiedustelu

Ihmisen 
kohtaa-
minen

Viran-
omais-

yhteistyö

Työskentely-
paikan 

turvallisuuden 
varmistaminen

Ensiapu

Ihmisen
pelastaminen vedestä



• Valtakunnalliset kyvykkyysvaatimukset pelastustoiminnassa, 

onnettomuuksien ehkäisyssä ja väestönsuojelussa tekevät 

pelastuslaitosten palveluista laadukkaampia ja 

yhdenmukaisempia →mm. yhteistoiminta mahdollistuu

• Kehittämistyö pelastustoimessa on tulevaisuussuuntautunutta, ja 

siinä huomioidaan uusin tutkimustieto, ilmiöt ja heikot signaalit 

→ suorituskykyjä kehitetään ennakoivasti (tiedolla johtaminen)

• Pelastustoimen palveluja suunnitellaan, toteutetaan ja seurataan 

valtakunnallisesti yhdenmukaisesti → resursseja ei hukata 

päällekkäiseen työhön

Suorituskykymallin käyttöön 
ottaminen



Valtakunnallinen pelastustoiminnan 
suorituskyky ja sen kehittäminen
Tehtäviä mm:

• Pelastustoiminnan johtamisjärjestelmän kehittäminen

• Valtakunnalliset ohjeet ja suunnitelmat 

• Pelastustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 

• Vastattava muuttuvan toimintaympäristön ja työnkuvien 
vaatimuksiin, ja sen on oltava valtakunnallisesti 
yhdenmukaista. 

• Kyvykkyydet tulee saada yhdenmukaisemmaksi, jotta 

pelastustoimen alueellinen ja valtakunnallinen suorituskyky 

saadaan rakennettua →

• Yhteistoiminta pelastustehtävillä mahdollistuu, 
(toimintamallit, kalusto, osaaminen…)

• Yhteisten koulutusmateriaalien käyttö mahdollista
• Mahdollistaa valtakunnallisen yhtenäisen kehittämisen, 

vaaratilanteiden tunnistamisen…



Jatkotutkimustarpeesta
• Pelastustoiminnan suorituskykyvaatimusten määrittelytyötä tehtäessä kiinnitettiin usein huomiota 

tutkitun tiedon puutteeseen. Pelastustoiminnasta löytyy vain vähän tutkittua tietoa eikä suomalaista 

tutkimusta juuri ollenkaan. Pelastustoimintaa on suunniteltu ja ohjeistettu pitkälti kokemuksellisen 

tiedon perusteella

• Hankkeen työskentelyn aikana nousi esiin joitakin keskeisiä tutkimustarpeita, jotta 

suorituskykyvaatimuksien perusteet saavat vankemman pohjan. Tärkeimmiksi jatkotutkimustarpeiksi 

tunnistettiin: Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaiset toimintavalmiusajat

• Erityyppiset pelastustehtävät edellyttävät osittain samoja, mutta myös erilaisia kyvykkyyksiä. 

Tarvitaan tarkempaa tietoa, mitä kyvykkyyksiä erilaisten pelastustehtävien eri vaiheissa tarvitaan ja 

voidaanko kyvykkyyksille määritellä omat toimintavalmiusajat. On selvitettävä, mitkä kyvykkyyksistä 

ovat aikakriittisimpiä pelastustehtävittäin, mitä seurauksia kyvykkyyksien puuttumisesta tai 

viivästymisestä olisi ja onko kaikkien tehtävätyyppien toimintavalmiusajan vaatimusten oltava 

samoja.
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