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Päätös

Pelastuskomentaja päätti antaa kaupunginkanslialle tiedoksi pelastus-
laitoksen sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen vuonna 
2020.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

1) Onnettomuuksia ehkäistään lisäämällä kaupunkilaisten ja Helsingis-
sä toimivien tahojen kykyä estää onnettomuuksia ja rajoittaa niiden vai-
kutuksia. Tavoitetta mitataan turvallisuuspisteillä. Tavoitteena on vähin-
tään 8000 turvallisuuspistettä

Tavoite toteutui. Tulos oli 8518 pistettä.

2) Pelastustoiminnan toimintavalmius on riittävä ja tarkoituksenmukai-
nen. Tavoitetta mitataan pelastustoiminnan keskimääräisellä lähtö- ja 
ajoajalla kohteeseen riskiluokan määrittävissä onnettomuustyypeissä.

Tavoite toteutui. Keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen oli enin-
tään 6 minuuttia 55 % tehtävistä.

3) Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaajan vaatimusten mukaisesti. Ta-
voitetta mitataan ensihoidon tavoittamisviiveellä A- ja B-tehtävissä. Vii-
veen tulisi olla enintään 8 minuuttia vähintään 70 % tehtävistä. Lisäksi 
maallikoiden havaitsemien kammiovärinäpotilaiden selviytymisen tulisi 
olla vähintään 32 %.

Tavoitteet toteutuivat osittain. Kammiovärinäpotilainen selviytymisaste 
oli 69 %. Sen sijaan tavoittamisviive oli 59 % ja alitti tavoitteen 11 pro-
senttiyksikköä. Ensihoidon tehtävämäärä on kasvanut merkittävästi 
viime vuosina, mutta Korona-pandemia on laskenut tehtävämäärää 
vuonna 2020. Covid-19 potilaan hoidon jälkeen ensihoitoyksiköille jou-
dutaan tekemään sisäpesu, jonka vuoksi yksikkö on pois hälytysval-
miudesta 30-60 minuuttia. Tämä lisää potilaan tavoittamisviivettä, kos-
ka korvaava yksikkö samanaikaiseen tehtävään tulee kauempaa. Vuo-
delle 2021 lisätään ensihoidon valmiutta.

4) Henkilöstön osaaminen kehittyy jatkuvasti. Tavoitetta mitataan täy-
dennyskoulutuksen määrällä, jonka pitäisi olla vähintään sama kuin 
vuonna 2019.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (2)
Kaupunkiympäristön toimiala
Pelastuslaitos

22.01.2021

Pelastuskomentaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 112 Agricolankatu 15 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
helsinginpelastuslaitos@hel.fi http://www.hel.fi/www/pela/fi

Tavoite ei toteutunut. Pandemian johdosta suunniteltuja koulutuksia 
jouduttiin peruuttamaan tai supistamaan. Erityisesti pelastustoiminnan 
käytännön koulutuksia ei ole ollut mahdollista korvata etäosallistumis-
tekniikoilla. Suunniteltujen koulutusten toteutumisaste oli 77 %, kun se 
vuonna 2019 oli 85 %.

5) Henkilöstön työkykyä edistetään jatkuvasti. Tavoitetta mitataan ly-
hyillä sairauspoissaoloilla sekä varhaisen tuen menettelyiden toteutu-
misella.

Tavoite toteutui. Lyhyet sairauspoissaolot olivat 0,71 % (0,91 % 2019) 
ja varhaisen tuen keskustelujen toteutumisaste oli 65 % (60 %).

6) Pelastuslaitoksen toiminta on tuottavaa kaupungin kasvu ja palvelu-
tarpeen muutokset huomioiden. Tavoitetta mitataan tulosbudjetin riittä-
vyydellä

Tavoite toteutui.
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