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Pirkanmaan pelastuslaitoksen toiminnan kuvaus

Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueen 22 kunnan pelastustoimesta. Pelastuslaitoksen keskei-
set tehtäväalueet ovat toimialaa koskevan lainsäädännön mukaan onnettomuuksien ennaltaehkäisy, ihmisten
ja omaisuuden pelastaminen, ympäristön suojaaminen sekä normaaliajan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin
varautuminen. Pelastuslaitos tuottaa myös ensihoitopalveluita yhteistoiminnassa Pirkanmaan sairaanhoitopii-
rin kanssa Tampereen, Pirkkalan, Nokian, Lempäälän, Valkeakosken, Vesilahden, Ylöjärven ja Akaan kuntien
alueella sekä vastaa osaltaan ensivastetoiminnasta koko Pirkanmaalla.

Toimintaympäristön muutokset

Keskeisimmät Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintaympäristöön vaikuttavat tekijät ovat edellisen hallituksen
maakuntauudistuksen kaatuminen, nykyisen hallituksen suunnitelma sosiaali- ja terveystoimen uudistuksesta
ja pelastustoimen rooli siinä. Pirkanmaalla on käynnistetty uuden hallintorakenteen suunnittelu ja aiemmasta
poiketen se tullaan tekemään rajatummalla valmisteluorganisaatiolla. Uudistuksen aikataulu on aiempaa mal-
tillisempi ja oletettavaa on, että uuden mahdollisen maakuntarakenteen sisällöstä tiedetään tarkemmin vasta
toimintavuoden 2020 loppupuolella. Osin edelliseen maakuntamuutokseen liittyen Pirkanmaalle on siirtymässä
vuoden 2021 alussa Kuhmoisten kunta Keski-Suomesta ja päätös kunnan pelastustoimen liittämisestä Pirkan-
maan pelastuslaitoksen vastuulle on Sisäministeriössä valmisteilla.

Tampereen kaupunkiseudun ja erityisesti Tampereen kasvu sekä kaupunkirakenteen tiivistyminen aiheuttavat
pelastuslaitokselle tarpeen suunnitella toimintojaan uudelleen vastaamaan paremmin lähitulevaisuuden ris-
kienhallintaa pelastustoiminnassa. Valmisteilla olevan palvelutasopäätöksen uusinnassa otetaan huomioon
edellä mainittu palvelutarpeen kasvu ja kuvataan niitä toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen lähivuosien pelastus-
toiminnan riittävä toimintavalmiuden mitoittamiseksi. Toisaalta taas on kiinnitettävä huomiota myös Pirkan-
maan reuna-alueen pelastustoimintaan. Sopimuspalokuntien toimintaedellytykset pyritään turvaamaan ja sa-
malla tarkastellaan vakinaisen henkilöstön osuutta alueen paloasemilla.

Kansallisten pelastustoimen ICT-järjestelmien uusiminen ja tilanne- ja johtokeskusjärjestelmän voimakas kehit-
tyminen samoin kuin henkilöstösuunnittelujärjestelmän uusinta aiheuttavat selvää resursoinnin tarvetta sekä
talousarvio- että taloussuunnitelmavuosina.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen yhteisellä suunnittelulla tullaan jatkamaan ensi-
hoidon toiminnan kehittämistä ja lähivuosina pelastuslaitoksen palvelualueen laajentamista. Ensihoito on kes-
keisessä roolissa myös suunniteltaessa tulevaa Pirkanmaan maakunnan sote-uudistusta.
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Toiminnan tavoitteet vuodelle 2020

Talousarviossa asetetut Pirkan-
maan pelastuslaitoksen toiminnalli-
set tavoitteet

Mittarit Tavoitteet vuodelle 2020

Pelastustoimen valvontatehtävät
ovat toteutuneet valvontasuunnitel-
man mukaisesti.

Määräaikaisen valvonnan toteu-
tuminen.

Valvontatehtävät ovat toteutuneet valvonta-
suunnitelman mukaisesti.

Tarkennetut tavoitteet kirjataan vuosittain Pir-
kanmaan pelastuslaitoksen toimintasuunnitel-
maan ja tavoitteiden toteutumista seurataan
kuukausittain.

Pelastustoimen toimintavalmiusai-
kavaatimus on saavutettu pelastus-
laitoksen palvelutasopäätöksen mu-
kaisesti.

Pelastustoiminnan ja ensimmäi-
sen yksikön toimintavalmiusajan
saavuttaminen riskiluokittain.

Toimintavalmiusaikavaatimus on saavutettu pe-
lastuslaitoksen palvelutasopäätöksen mukai-
sesti.

Tarkennetut tavoitteet kirjataan vuosittain Pir-
kanmaan pelastuslaitoksen toimintasuunnitel-
maan ja tavoitteiden toteutumista seurataan
kuukausittain.

Pelastustoiminnan ja ensimmäi-
sen yksikön keskimääräinen toi-
mintavalmiusaika Pirkanmaalla.

Työhyvinvointi on parantunut työyh-
teisötaitoja kehittämällä vuoteen
2019 verrattuna.

Työhyvinvoinnin matriisin tulok-
set.

Työhyvinvointi on parantunut vuoteen 2019
verrattuna.

Työsuojeluun keskittyvän työryhmän suunnitte-
lemien toimenpiteiden toteuttaminen, vaiku-
tusten arviointi ja seuranta.

Johtamisen tasapuolisuuden ja oikeudenmukai-
suuden kokemus on parantunut.
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Palvelutasopäätöksestä johdetut tavoitteet Mittarit Tavoitteet vuodelle 2020
Valmiussuunnittelu, onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja tekniset palvelut (pelastuspäällikkö Teemu-Taavetti Toivo-
nen)

Kuntien ja pelastuslaitoksen valmiussuunnittelun ja
varautumisen toiminnan kehittäminen

Pelastuslaitoksen valmius-
suunnitelman poikkeusolo-
jen (ml. väestönsuojelu)
osuuden päivittäminen

Valmiussuunnitelman poikkeusoloja
koskeva yhteistoimintamuistio on
valmis

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn kehittäminen

Onnettomuuksien ennalta-
ehkäisyn kehittäminen sisäi-
sessä hankkeessa esiin tul-
leiden kehittämiskohteiden
mukaisesti

Valitut toimenpiteet on jalkautettu
ja uudet toimintatavat käyttöön-
otettu

Paloasemaverkoston uudistaminen

Kahden uuden paloaseman
rakentamisen ja kahden uu-
den aseman paloaseman
suunnittelun käynnistämi-
nen sekä ensihoidon laajen-
tumiseen varautuminen

Hämeenkyrön ja Urjalan paloase-
mien rakennustyöt on käynnistynyt
ja paloasemien suunnittelu on aloi-
tettu Tampereen eteläiselle ja länti-
selle alueelle. Ensihoidon laajentu-
miselle on valmius kiinteistöjen
osalta.

Pelastustoiminta (pelastuspäällikkö Esko Kautto)

Tilanne- ja johtokeskuksen toimintamallin vakiinnut-
taminen ja uudet tilajärjestelyt

Uudet tilajärjestelyt käyt-
töönotettu ja PSHP:n ensi-
hoitokeskus siirtynyt ko. ti-
loihin

Keskus toimii moniviranomaiskes-
kuksena yhteistyötahojen kanssa

Pelastustoimen valmiuden tilapäisjärjestelyiden or-
ganisointi Tampereen kaupungin alueella

Tila- ja sijoitusjärjestelyt rat-
kaistu

Pelastusyksiköiden valmiussiirto-
malli on valmis

Vuorotyötä tekevän henkilöstön täydennyskoulu-
tusjärjestelmän vakiinnuttaminen

Kangasalan koulutuspalo-
aseman koulutussimulaatto-
rit käytössä

Ko. henkilöstön vuosittaiset täyden-
nyskoulutukset on toteutettu

Pelastustoiminnan suunnittelun ja johtamisjärjestel-
män kehittäminen

Vaihtoehtoisten toiminta-
mallien ja työaikojen ver-
tailu

Uuden mallin pilottivaihe on käyn-
nistetty

Ensihoitopalvelut (pelastuspäällikkö Matti Isotalo)
Ensihoitopalvelun mahdollisen tuotantorakenteen
muutoksen valmistelu sekä toteuttaminen. Suunni-
telman mukaisesti ambulanssitoiminnan tuotantoa
siirtyisi Pirkanmaan pelastuslaitokselle  vuoden
2021 alusta alkaen, siten että 1.1.2023 koko ambu-
lanssitoiminta olisi Pirkanmaan pelastuslaitoksen
tuottamaa.

Toteuttamissuunnitelman
asettamien aikataulujen to-
teutuminen valmistelupro-
sesseissa.

Toteuttamissuunnitelmien asetta-
mat  tavoitteet  ja aikataulut ovat
saavutettu.

Kejon ja sähköisen SV210 käyttöönoton valmistelu
sekä koulutus

Toteuttamissuunnitelman
asettamien aikataulujen to-
teutuminen valmistelupro-
sesseissa.

Ensihoidon henkilöstö on koulutet-
tuna ja ajoneuvojen muutostyöt
ovat toteutettu vuoden loppuun
mennessä

Pelastuslaitoksen ensihoitopalvelun laadunhallinnan
kehittäminen

Laadunhallinnan kehitys-
suunnitelma valmiina kesän
loppuun mennessä

Suunnitelma on otettu käyttöön
päivittäistoiminnassa.
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Riskienhallinta

Kaupunginhallitus on hyväksynyt Pirkanmaan pelastuslaitoksen riskienhallinnan sekä sisäisen valvonnan ku-
vauksen 18.2.2019. Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kuvausta on päivitetty vuoden 2019 aikana talousar-
vion valmistelun yhteydessä ja sen tarkastelu on otettu kiinteäksi osaksi toiminnan ja talouden suunnittelua.

Alla esitetyt riskit sekä mahdollisuudet ovat nostettu vuoden 2020 painopisteiksi valmisteilla olevasta riskipro-
fiilista.

Merkittävimmät mahdollisuudet sekä riskit vuonna 2020

Riskiluokka Mahdollisuuden tai uhkan kuvaus Toimenpiteet ja asiakirjat

Työhyvinvointi ja henki-
löstön suorituskyky

Mahdollisuus: Jatkuva työ työhyvinvoinnin
edistämiseksi. Henkilöstön koulutus tilantei-
den tunnistamiseen. Liikuntatilojen hyvä taso,
esimiestyö, henkilön oma vastuu, osaamisen
kehittäminen, motivointi.

Uhka: Työilmapiirin vaikutus henkiseen jaksa-
miseen. Uhka- ja väkivaltatilanteiden kasvu.
Suorituskyky ei riitä tehtävän vaatimuksiin
(esim. kova tahti, työkyky tai ikääntyminen).
Korvaavia töitä ei löydy.  Varhaisiin eläköity-
misiin vaikea vaikuttaa alan luonteen vuoksi.

Tehty: Työryhmä on aloittanut vuonna 2019 toimenpiteet
syrjintä-ilmiön selvittämiseksi ja vähentämiseksi työssä ja
työyhteisössä. Henkilöstökoulutukset uhka- ja väkivaltati-
lanteiden tunnistamiseen ovat käytössä. 2019 käynnis-
tetty määräaikaistarkastusten selvitystyö sekä aloitettu
SM:n suosituksen mukaiseen tarkastusaikatauluun siirty-
minen.  Ns. urapolkutehtävien kartoittamiseksi on perus-
tettu työryhmä. Työhyvinvoinnin parantamiseksi ja syrji-
misen estämiseksi on koulutettu henkilöstölle tasa-arvo ja
yhdenvertaisuuteen liittyviä periaatteita.

Tehtävä: Jatkuvaa työtä henkilöstön hyvinvoinnin varmis-
tamiseksi. Suorituskyvyn tukemiseksi tarvitaan hyvin toi-
miva terveystarkastuskäytäntö. Työaikajoustojen laa-
jempi hyödyntäminen.

Toimintaympäristön
muutos

Uhka: Ulkoisen ja sisäisen toimintaympäristön
ajantasaista tietoa ja/tai ennakointitietoa ei
käytetä tai ei ole saatavilla toiminnan ohjauk-
seen: vanhentuneet toimintamallit, vanhentu-
neet järjestelmät, resurssipula.

Mahdollisuus: Analysoituun tietoon perus-
tuva toiminnan ohjaaminen ja arviointi. Toi-
mintakulttuurin ja toimintamallien arviointi ja
kehitys.

Tehty: Toimintaympäristöanalyysi on tehty 2016 loppu-
vuodesta ja täydennetty 2018-2019. Toiminta-, henki-
löstö- ja taloustiedon entistä laajempi hyödyntäminen
päätöksenteon tukena on käynnistetty.

Tehtävä: Hallinnon järjestelmien uusinta (työvuorosuun-
nittelu, ensihoitolaskutus, osaamisen hallinta). Raportoin-
nin kehittäminen jatkuu. Uuden riskiruutuaineiston pe-
rusaineisto on saatu käyttöön loka-marraskuussa 2019,
aineiston rikastaminen uudemmilla onnettomuustiedoilla
2022-2025 palvelutasopäätöksen valmistelun yhteydessä.
Selvitetään myös riskiruutuaineiston täydentämistä esi-
merkiksi tilastokeskukselta saatavissa olevilla muilla asu-
kastiedoilla. Kuntatieto-ohjelman mukaiseen palveluluok-
kakohtaiseen raportointiin valmistautuminen ja valtakun-
nallisen laatumittariston käyttöönotto.

Ajantasainen ja oikea ti-
lannekuva

Mahdollisuus: Moniviranomaistahojen yhtei-
nen tilannekuva; toimintamallit, yhteinen
alusta, verkosto. Tietojen jakaminen ja välittä-
minen maakuntien välillä ja keskushallintoon.

Uhka: Oikeiden tietojen saaminen ja päätök-
senteko estyy tai viivästyy. Tietojen tarkista-
minen ja analysointi eivät onnistu, väärä tieto-
lähde, disinformaatio.

Tehty: Alueelliset häiriötilanteiden toimenpidekortit

Tehtävä: Yhtenäisten toimintamallien suunnittelu viran-
omaisten välisten tilannetietojen ja tilannekuvan välittä-
miseen, yhteyshenkilöiden käyttö moniviranomaistilan-
teissa. Tilannekeskusten toiminnan kehittäminen valta-
kunnallisten linjausten mukaisesti.

Yhteistyössä PSHP:n ensihoidon kanssa toteutetaan ensi-
hoitoa koskien yhteinen tilannekuvakonsepti.
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Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Kehityskeskusteluiden ja työtulosten perusteella henkilöstön ammatillinen osaaminen on tällä hetkellä hyvällä
tasolla. Sisäisen koulutuksen nykytilakartoituksella etsitään keinoja pelastuslaitoksen osaamisen ja suoritusky-
vyn ennakoivaan hallintaan. Sisäisen koulutuksen kehittämisen tavoitteena on prosessien yhtenäistäminen ja
voimavarojen optimointi organisaation tarpeisiin nähden. Ensihoidon ja pelastustoimen tehtävien edellyttämän
osaamisen ylläpidon taustalla on hyvin toimiva organisaation sisäinen ylläpitokoulutusjärjestelmä. Työajan
suunnittelulla ja uusilla oppimismenetelmillä mahdollistetaan sisäisen koulutuksen aiempaa parempi toteutus.

Osaamistarpeiden ennakointiin ja tarvittavan osaamisen hankintaan liittyen on pelastuslaitokselle laadittu ohje
"Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilöstökoulutus ja omaehtoisen osaamisen kehittäminen".

Sote- ja maakuntauudistuksen tuomat muutokset, pelastustoimen rakennemuutokset sekä teknologian kehitys
edellyttävät valmiutta omaksua uusia asioita ja toimintatapoja sekä ylläpitää ja kehittää omaa osaamistaan
sekä ammattivalmiuksien että työelämätaitojen osalta.

Ammatillisissa osaamistarpeissa painotetaan hyvää johtamistapaa ja tiedolla johtamista. Huomiota kiinnitetään
myös henkilöstön työnhallintaan ja uudistumiskykyyn sekä turvallisiin työtapoihin. Vuoden 2020 osaamisen ke-
hittämisen keinot noudattavat Tampereen kaupungin ohjeistusta.

Resurssien kuvaus

Resurssit Määrä

Kiinteistönhallintaa edellyttävien paloasemien määrä 43

Ensilähdön kalusto (pelastus- ja sairaankuljetusajoneuvot) 150

Henkilöstö, vakanssien lkm 642

Toimenpidepalkkaiset 128

Sopimuspalokunnat 47

Sopimuspalokuntalaiset 833
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Tunnusluvut

Pirkanmaan pelastuslaitoksen tunnusluvut TP 2018 VS 2019 VS 2020

Suoritteet
Valvontatoiminta 25 751 25 000 25 000
Turvallisuusvalistusta saaneet, lkm 102 000 100 000 100 000
 - josta turvallisuuskoulutusta saaneet, lkm 38 328 32 000 35 000
Tehokkuus / taloudellisuus
Pelastustoimen maksuosuus, e/asukas 68,08 71,19 74,96
Ensihoidon maksuosuus, e/asukas (pelastuslaitoksen toiminta) 21,57 22.37 23,15
Tilakustannukset (1 000 euroa) 4 570 4 795 5 494
Toiminnan laajuustiedot
Pelastustoimen hälytystehtävät 11 000 9 500 10 000
Ensihoidon tehtävät 50 019 49 000 50 000
Liikevaihto, m€ 48,6 50,82 53,01
Asukasluku (v. 2018 - 2019 ovat ennakkotietoja as.luvuista) 515 377 518 910 521 848
Pinta-ala (km2) 14 613 14 613 14 613
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Tuottavuuden parantaminen

Tuottavuuspotentiaalia sisältävä kohde: tuotta-
vuutta parantava toimenpide, palvelun tai proses-
sin uudistaminen

Sanallinen vaikutusarvio tuottavuuspotentiaalista

Uuden henkilöstösuunnittelujärjestelmän usean pe-
lastuslaitoksen mahdollinen yhteishankinta

Järjestelmästä voidaan tuottaa täydellinen kuva ja tieto henkilön
työajan jakautumisesta eri tehtäviin. Tulevaisuuden tavoitteena
on automatisoida ja optimoida vuorosuunnittelua sekä loma-
suunnittelua. Uusi henkilöstösuunnittelujärjestelmä tuottaa tar-
kempaa ja parempaa tietoa päätöksenteon tueksi ja tuottaa val-
mista tietoa JHS-luokituksen mukaiseen raportointiin ja kustan-
nuslaskentaan.

Koulutustoiminnan kehittäminen Koulutustarpeen tarkempi arviointi ja keskitetty suunnittelu pa-
rantavat koulutuksen kohdentamista ja lisäävät työntekijän
osaamisen kautta tuottavuutta. Koulutuksen optimoitu toteutus
vähentää ylityötarvetta ja mahdollistaa paremman työaikaisen
kouluttamisen. Kangasalan koulutuspaloaseman käyttöönotto
vähentää asemakohtaisten koulutusinvestointien tarvetta. Ajan-
mukainen koulutuspaloasema mahdollistaa myös ulkopuolelta
hankitun koulutuksen paremman hyödyntämisen ja vähentää
matkustustarvetta esim. pelastusopistolle.

Yhteinen tilanne- ja johtokeskus ensihoidon kanssa Yhdistämällä tilojen osalta pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin
ensihoidon tilannekeskukset samoihin tiloihin pelastuslaitoksen
tilannekeskuksen kanssa Kauppiin saavutetaan synergiahyötyä
tilavuokrissa. Samoissa tiloissa toimiminen edesauttaa yhteisten
toimintatapojen kehittämistä ja parantaa tuottavuutta.

Asuinkohteiden palotarkastusten itsearvioinnin li-
sääminen

Asukkaiden itsetekemästä asuntonsa tarkastuksesta on saatu
hyviä kokemuksia. Toimintatapaa jatkamalla parannetaan tur-
vallisuutta ja aikaansaadaan paikallatehtävän tarkastustoimin-
nan parempaa kohdistamista erityiskohteisiin. Teollisuus- ja lii-
kelaitosten turvallisuustaso paranee ja vähennetään palotarkas-
tustoimintaan tarvittavien resurssien lisäämistarvetta.
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Tuloslaskelma

Rahoituslaskelma

Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2018 VS 2019 VS 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023

Li ikevaihto 48 569 50 815 53 014 54 400 55 449 56 479
Li iketoiminnan muut tuotot 420 400 400 400 400 400
Materiaalit ja palvelut

Aineet tarvikkeet ja tavarat -2 962 -2 900 -3 140 -3 200 -3 300 -3 400
Palvelujen ostot -5 582 -5 230 -5 649 -5 600 -5 800 -5 900

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -27 793 -29 800 -30 462 -31 000 -31 500 -32 100
Henki lösivukulut

Eläkekulut -5 168 -5 330 -5 483 -5 500 -5 600 -5 720
Muut henkilösivukulut -1 436 -1 274 -1 422 -1 550 -1 550 -1 560

Poistot ja arvonalentumiset -1 876 -2 000 -2 100 -2 100 -2 200 -2 200
Li iketoiminnan muut kulut -4 209 -4 682 -5 159 -5 851 -5 900 -6 000
Liikeylijäämä (-alijäämä) -37 -1 -1 -1 -1 -1
Rahoitustuotot ja -kulut

Muut rahoitustuotot 2 1 1 1 1 1
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä -35 0 0 0 0 0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia -35 0 0 0 0 0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -35 0 0 0 0 0

Rahoituslaskelma (1 000 euroa) TP 2018 VS 2019 VS 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023

Liikeyl ijäämä (-alijäämä) -37 -1 -1 -1 -1 -1
Poistot ja arvonalentumiset 1 876 2 000 2 100 2 100 2 200 2 200
Rahoitustuotot ja -kulut 2 1 1 1 1 1
Toiminnan rahavirta yhteensä 1 840 2 000 2 100 2 100 2 200 2 200
Investointimenot -1 895 -1 920 -2 418 -2 280 -2 300 -2 300
Rahoitusosuudet investointimenoihin 341 62 210 62 62 62
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 16 0 0 15 0 15
Investointien rahavirta yhteensä -1 538 -1 858 -2 208 -2 203 -2 238 -2 223
Toiminnan ja investointien rahavirta 302 142 -108 -103 -38 -23

Rahoituksen rahavirta
Vaikutus maksuvalmiuteen 302 142 -108 -103 -38 -23
Muut maksuvalmiuden muutokset -142 108 103 38 23
Vaikutus rahavaroihin 302 0 0 0 0 0
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Käyntiosoite: Satakunnankatu 16, 33100 Tampere
Puhelin: 03-565 612
Sähköposti ja kotisivu: etunimi.sukunimi@tampere.fi, http://www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi/

Turvallinen Pirkanmaa

Investoinnit

INVESTOINNIT  (1 000 euroa) VS 2020
Investointimenot

Sammutusauto (2kpl) -610
Säiliöauto -243
Tikasauto -447
Kalustoauto erityistilanteisiin -80
Öljyntorjunnan kalustoauto -30
Ambulanssi (3 kpl) -450
Kangasalan palotalo -171
Koukkulava-auto -200
Öljyntorjunnan huoltoauto -30
Henkilöpaloauto -30
Hydrokopteri -80
Väestöhälytin -17
Polttoainekärryt -30

INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ -2 418
Rahoitusosuudet

Sammutusauto (2kpl) 128
Tikasauto 50
Kangasalan palotalo 32

NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ -2 208
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -2 208


