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Hätäkeskuslaitos 2021-2024
Hätäkeskuslaitoksen rooli suomalaisen yhteiskunnan kriisinsietokyvyn ja
turvallisuuskulttuurin tuottajana on keskeinen. Edustamme yhtä osaa
kokonaisturvallisuudesta ja tehtävämme on omalta osaltamme vahvistaa luottamusta
viranomaisiin sekä ylläpitää kansalaisten turvallisuudentunnetta. Meidän on jatkuvasti
seurattava uhkien ja koko turvallisuuskentän kehitystä ja varauduttava muuttuviin
tilanteisiin hätäkeskuspalvelun turvaamiseksi.
Hätäkeskuslaitoksen edellisellä strategiakaudella (2015 - 2020) keskeisenä tavoitteena oli
viraston toimintojen verkottaminen valtakunnallisesti. Uuden hätäkeskustietojärjestelmän
käyttöönotto mahdollisti verkottuneen toimintamallin käyttöönoton operatiivisessa
toiminnassa. Verkottuneen toimintamallin ansiosta kykenemme tuottamaan
hätäkeskuspalvelun entistä laadukkaammin. Uudistimme myös viraston hallinto- ja
tukipalveluita tavoitteenamme sujuvammat toimintaprosessit ja sisäinen palvelu henkilöstön
kesken.
Taloudellinen tilanne Suomessa on koronapandemian aiheuttamien poikkeusolojen jälkeen
vaikea ja taloudellinen epävarmuus heijastuu myös turvallisuussektorin organisaatioiden
toimintaan. Mahdollinen resurssien supistuminen olisi epäsuhdassa lisääntyvien ja
monimutkaistuvien tehtävien, kansalaisten odotusten sekä toimintaympäristön muutosten
kanssa. Joka tapauksessa meillä on oltava valmius sopeutua ehkä kokonaan uudenlaisiin
palveluvaatimuksiin ja kykyä tehdä hyvää yhteistyötä eri viranomaisten ja sidosryhmien
kanssa. Hätäkeskuspalveluiden kehittäminen vaatii meiltä kaikilta uudenlaista osaamista ja
näkemystä sekä vahvaa halua työkulttuurin muuttamiseen.
Nyt käsillä olevassa Hätäkeskuslaitos 2021-2024 -strategiassa kuvaamme millaisilla
tavoitteilla ja toimenpidekokonaisuuksilla varmistamme sen, että tuotamme laadukasta,
luotettavaa ja yhdenvertaista hätäkeskuspalvelua. Tavoitteita ja toiminnan kehittämisen
sisältöjä ohjaavat sisäministeriön konsernistrategiasta johdetut tavoitteet sekä
toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset.
Tavoitteemme jatkossakin on yhä laaja-alaisempi koko auttamisen ketjun toiminnan
tukeminen ja hätäkeskustoiminnan vaikuttavuuden parantaminen.
Taito Vainio
Hätäkeskuslaitoksen johtaja
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1 Toimintaympäristön muutoksia
Yhteiskunta ja hätäkeskustoiminnan toimintaympäristö muuttuvat jatkuvasti ja niillä on
heijastusvaikutuksia 112-palveluihin.
Väestörakenne muuttuu: ihmiset elävät pidempään ja väestörakenne vanhenee. On
todennäköistä, että väestörakenteen vanheneminen lisää myös toimintakyvyltään
heikentyneiden ikääntyvien (esim. erilaisia muistisairauksia sairastavien) määrää. Muun
muassa ensihoidon tehtävissä on jo ollut havaittavissa se, että ikääntyneitä on paljon ja he
tarvitsevat apua sekä hoitoa erilaisiin sairauksiin.
Syntyvyys laskee: maahanmuutto lisääntyy ja sen myötä väestö kansainvälistyy sekä
monimuotoistuu.
Kaupungistuminen jatkuu: väestö keskittyy muutamille alueille kasvukeskuksiin ja muualla
väestö vähenee.
Teknologia kehittyy ja muuttaa toimintatapoja: teknologia kehittyy nopeasti ja muuttaa
ajatus- ja toimintamalleja sekä altistaa uusille laajamittaisille häiriöille ja kyberuhkille.
Teknologian ymmärtäminen korostuu kaikessa toiminnassa ja uusia kehityssuuntia ovat mm.
virtuaali- ja lisätty todellisuus, ääni- ja eleohjaus, esineiden tai kaiken internet.
Tekoälysovellukset läpäisevät yhteiskunnan, jolloin tiedonvälitys on nopeaa ja
ennakoimatonta. Vaikutusten ennakointi on vaikeaa, sillä kehitys on epälineaarista,
kehitysnopeus vaihtelee aloittain ja muutokset vaikuttavat ristiin eri alojen välillä.
Ilmasto lämpenee ja äärimmäiset sääolot yleistyvät: ilmaston lämpeneminen jatkuu mikä
johtaa mm. laajamittai-seen ilmastopakolaisuuteen, rannikkotulviin ja monien alueiden
muuttumiseen elinkelvottomiksi. Äärimmäiset sääilmiöt lisääntyvät, mm. tulvat ja myrskyt
ovat entistä voimakkaampia.
Globaalit uhat, polarisaatio ja syrjäytyminen lisääntyvät: vapaa liikkuvuus,
kansainvälistyminen ja voimakas verkostoituminen tuo mukanaan globaaleja uhkia, jotka
vaikuttavat turvallisuuteen. Polarisaatio näkyy taloudessa, hyvinvoinnissa, mielipiteissä ja
arvoissa entistä voimallisemmin. Syrjäytymisestä tulee kansallinen haaste.
Edellisten lisäksi lainsäädännön ja ohjaavien normien muutoksilla (esim. EU) sekä erilaisilla
viranomaistoiminnan muutoksilla (esim. sote) voi olla vaikutuksia hätäkeskustoimintaan
tulevaisuudessa.
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2 Missio, visio ja arvot
Hätäkeskuslaitoksen olemassaolon oikeutus ja toiminta-ajatus säilyy entisellään. Missio on
kirjattu Hätäkeskuslaitoksen perustamisen yhteydessä ja se kuvaa edelleen hyvin
virastomme ydintehtävää.

Missio

Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki
auttamisen ketjussa.

Visio

Tuotamme laadukasta, luotettavaa ja yhdenvertaista
hätäkeskuspalvelua.

Arvot

@

Ammattitaito

Ylläpidämme ammattitaitoamme:
• huolehtimalla osaamisen kehittämisestä ja
laadunvarmistuksesta
• kuuntelemalla eri sidosryhmiä ja kehittämällä ratkaisuja
verkostoissa
• olemalla innostunut uudesta teknologiasta ja sen
mahdollisuuksista

Luotettavuus

Palvelemme luotettavasti:
• vastaamalla nopeasti ja hyvällä palveluasenteella
• tukemalla ja antamalla neuvoja, myös työtoverille
• iloitsemalla elämästä ja sen merkityksellisyydestä

Oikeudenmukaisuus

Palvelemme asiakkaitamme ja toisiamme
oikeudenmukaisesti:
• kunnioittamalla erilaisuutta ja monimuotoisuutta
• toimimalla tasapuolisesti samalla tavalla samanlaisissa
tapauksissa
• huolehtimalla yhdenvertaisuuden periaatteen
toteutumisesta

w
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3 Keskeiset tavoite- ja
toimenpidekokonaisuudet 2021-2024
Tuotamme laadukasta, luotettavaa ja yhdenvertaista hätäkeskuspalvelua.
Strategia koostuu kolmesta tavoite- ja toimenpidekokonaisuudesta; osaaminen ja
työyhteisö, teknologia ja varautuminen, verkostot ja yhteistyö. Strategiakaudella
kiinnitämme erityistä huomiota osaaminen ja työyhteisö -kokonaisuuden tavoitteisiin ja
sisältöihin.
LAADUKAS, LUOTETTAVA, YHDENVERTAINEN HÄTÄKESKUSPALVELU

~®

Luotettavuuden kehittäminen
Käytettävyyden parantaminen
Hä iriöttömien
järjestelmäpalveluiden
toteuttaminen
To im intavarmuutta
hajaut etulla arkkitehtuuril la
Uusi t eknologia, uudet palvelut

ld'©@]

~~

Osaam isen kehittämisohje lma
Organ isaatiokulttuuri n ja
työyhteisöta itojen keh ittä mi nen
Johtamis- ja esim iesto imi nta
Sisäiset prosessit ja
toimintatavat
La atu, mittaaminen,
vaikuttavuus
Työhyvinvoint i

TEKNOLOGIA

-------------I

Olemme varautuneet
hairiotilanteisiin ja
poikkeusoloihin.

Kykenemme osoittamaan
hatätilanteisiin apua.
Pidämme luottamuksen
v1ranoma 1s11 n korkean a.

Hä lytystoi mi n na llisu udet ja
ri sk in arvio
Viranomaisten vä linen
tiedonvaihto
ja synergia
Viranomais-ja
sidosryh mäyh t eistyö
Yhteiskunnallinen keskustelu ,
vaikuttam inen

VERKOSTOT

SAAMINEN

JA
VARAUTUMINEN

~~

JA

JA

YHTEISTYÖ

TYÖYHTEISÖ

I

Hyvinvoiva henkilöstö
mahdolli staa strategian
to imeenpanon.

I

Ed 1stamme tuottam iemme
ha lytyspalveluiden
yhdenvertaisuutta .

3.1 Osaaminen ja työyhteisö
Ilman osaavaa ja sitoutunutta henkilöstöä emme kykene tuottamaan laadukasta
hätäkeskuspalvelua. Tällä strategiakaudella haluamme erityisesti painottaa osaamisen,
toimivan organisaation ja työyhteisön sekä hyvän työilmapiirin merkitystä ydintehtäviemme
hoitamisessa. Ensimmäisessä tavoitekokonaisuudessa korostuvat osaamisen, organisaation
ja työyhteisön kehittäminen.
Olemme tunnistaneet tarpeen kehittää organisaatiokulttuuriamme, yhtenäistää johtamista
sekä parantaa viraston yhteisiä toimintatapoja ja -prosesseja. Tulemme suunnitelmallisesti
tekemään Hätäkeskuslaitoksen organisaatiokulttuurin kehittämiseen tähtääviä
toimenpiteitä. Organisaatiomme toiminnan kehittämisessä yhtenä painopisteenä tulee
olemaan oman toimintamme analysointi ja vaikuttavuuden seuranta sekä suunnitelmallinen
laadun kehittäminen.
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3.1.1

Osaaminen ja työyhteisö -kokonaisuuteen liittyviä keskeisiä tavoitteita

•

Panostamme kokonaisvaltaisesti osaamisen kehittämiseen.

•

Yhdenmukaistamme viraston toimintaprosesseja, johtamista sekä projektien
hallintaa kaikilla osa-alueilla.

•

Aloitamme suunnitelmallisen ja kokonaisvaltaisen laadunarviointityön, jossa
kehitämme uusia mittareita ja mittaamistapoja toimintamme eri osa-alueilla.

•

Uudistamme ja yhdenmukaistamme henkilöstön työhyvinvointiin sekä jaksamiseen
liittyviä käytäntöjä.

•

Kehitämme organisaatiokulttuuria ja etsimme uusia tapoja lisätä positiivista ja
kannustavaa työilmapiiriä.

3.1.2

Kokonaisuus edistää seuraavia konsernistrategian tavoitteita

•

Hyvinvoiva henkilöstö mahdollistaa strategian toimeenpanon.

•

Kykenemme osoittamaan hätätilanteisiin apua.

•

Edistämme tuottamiemme hätäkeskuspalveluiden yhdenvertaisuutta.

3.1.3
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Onnistumisen mittarit

•

Työtyytyväisyystutkimuksen (VMBaro) tulokset

•

Panostukset työhyvinvointiin ja henkilöstön kehittymiseen (€ / htv)

•

Henkilöstön lähtövaihtuvuus %

•

Sairauspoissaolojen määrä

•

Työterveyshuolto, kustannus €/htv

•

Työkyvyttömyyseläköitymisten osuus %

•

Osaamisen kehittämisohjelman läpivienti, Investointi koulutukseen
(€/htv, pv/htv, VMbaro)

•

Laadunarviointi (itsearviointi / ulkopuolinen auditointi)

•

Ammatinhallinnan tulosten mittaaminen
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Tyytyväisyys operatiiviseen työvuorosuunnitteluun

3.2 Teknologia ja varautuminen
Strategiakauden toinen tavoitekokonaisuus liittyy teknologiaan, varautumiseen ja
operatiiviseen toimintaan. Osaavan henkilöstön lisäksi toimiva ja luotettava teknologia on
edellytys tuottaa laadukasta hätäkeskuspalvelua. Hätäkeskustoimintaa tukevassa
teknologiassa panostamme erityisesti toimintavarmuuteen ja käyttäjäystävällisyyteen.
Lisäksi etsimme, testaamme ja otamme käyttöön sellaista uutta teknologiaa, joka parantaa
hätäkeskuspalveluiden tuottamista.
Strategiakaudella vakiinnutamme verkottuneen toimintamallin ja parannamme
valmiuttamme toimia erilaisissa häiriö- ja poikkeustilanteissa.

3.2.1
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Teknologia ja varautuminen -kokonaisuuteen liittyviä keskeisiä
tavoitteita

•

Varmistamme valtakunnallisesti verkottuneen hätäilmoitusten käsittelyn hajautetulla
arkkitehtuurilla.

•

Kehitämme Hätäkeskuslaitoksen tilannekuvatoiminnallisuutta ja toimintavalmiutta.

•

Kehitämme hätäkeskustietojärjestelmää ja otamme käyttöön uutta teknologiaa.

•

Kehitämme Hätäkeskuslaitoksen toimialaan soveltuvia uusia palvelumuotoja.

•

Kehitämme vaaratiedottamista ja erityisryhmille suunnattuja palveluja.

•

Uudistamme ilmoitinlaitteiden hallinnoinnin ja testauksen.

•

Kehitämme aktiivisesti 112Suomi -sovellusta sekä muita hätäkeskuspalveluja
parantavia sovelluksia saavutettavuus ja yhdenvertaisuus huomioiden.

•

Laadimme toimintamallin hätäkeskustoiminnan häiriötilanteisiin varautumiseen
yhteistyössä hätäkeskustoimintaan osallistuvien viranomaisten ja palveluntuottajien
kanssa.

•

Laadimme riskiperusteisen jatkuvuussuunnitelman hätäkeskustoiminnan
turvaamiseksi kaikissa tilanteissa.

•

Edistämme resurssien kohdennusta sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista.
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Kokonaisuus edistää seuraavia konsernistrategian tavoitteita

•

Kykenemme osoittamaan hätätilanteisiin apua.

•

Olemme varautuneet häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

•

Pidämme luottamuksen viranomaisiin korkeana.

•

Edistämme tuottamiemme hätäkeskuspalveluiden yhdenvertaisuutta.

3.2.3

Onnistumisen mittarit

•

Hätäkeskustietojärjestelmäpalveluiden saatavuusprosentti

•

Hajautetun hätäpuhelujärjestelmän käyttöönotto

•

Häiriötoipumisaika

•

Muiden uusien hätäkeskuspalveluiden käyttöaste

•

Ilmoitinlaitteiden sopimusten digitalisoinnin aste ja testauksen automatisoinnin aste

•

Tilannekuvajärjestelmän käyttöönotto

•

ERICAn uusien versioiden käyttöönotto

•

eCall NG ja VIRVE 2.0 käyttöönotto

•

Työvuorosuunnittelun optimointijärjestelmän käyttöönotto

3.3 Verkostot ja yhteistyö
Hätäkeskustoimintaan osallistuvien viranomaisten välinen yhteistyö ja vuoropuhelu tulee
olla jatkossakin aktiivista. Auttamisen ketjun toiminta edellyttää hätäkeskustoimintaan
osallistuvilta viranomaisilta usein samanaikaisia ja yhteen sovitettuja toimia. On nähtävissä,
että keskinäisriippuvuus turvallisuusviranomaisten välillä kasvaa tulevaisuudessa
entisestään. Pyrimme siihen, että Hätäkeskuslaitoksella on selkeä yhteen sovittavan toimijan
rooli auttamisen ketjun toimijoiden kesken. Haluamme osaltamme lisätä turvallisuussektorin
toiminnan vaikuttavuutta muun muassa edistämällä hätäkeskusten, Hätäkeskuslaitoksen
johtokeskuksen ja viranomaisten tilannekeskusten välistä synergiaa.
Vahvistamme yhteistyötä tulosohjaavien ministeriöiden, hätäkeskustoimintaan osallistuvien
viranomaisten, oppilaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa.
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3.3.1

Verkostot ja yhteistyö -kokonaisuuteen liittyviä keskeisiä tavoitteita

•

Kehitämme yhteistyössä viranomaisten kanssa hälytystoiminnallisuuksia ja
riskianalyysejä.

•

Vaikutamme aktiivisesti hätäkeskuspäivystäjien tutkintokoulutuksen kehittämiseen.

•

Vahvistamme viraston tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Etsimme ja otamme
käyttöön tähän tarkoitukseen soveltuvia ulkopuolisen rahoituksen kanavia.

•

Vaikutamme hätäkeskustoimintaa koskevan lainsäädännön uudistamiseen,
mahdollistamaan entistä tehokkaampi viranomaisyhteistyö.

•

Osallistumme aktiivisesti hätäkeskustoimintaan liittyvään yhteiskunnalliseen
keskusteluun.

•

Teemme ajantasaiseen ja oikeaan tietoon perustuvia esityksiä viraston henkilöstö- ja
muiden resurssien varmistamiseksi.

3.3.2

Kokonaisuus edistää seuraavia konsernistrategian tavoitteita

•

Kykenemme osoittamaan hätätilanteisiin apua.

•

Pidämme luottamuksen viranomaisiin korkeana.

•

Edistämme tuottamiemme hätäkeskuspalveluiden yhdenvertaisuutta.

3.3.3
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Onnistumisen mittarit

•

Kansalaisille suunnattujen mainetutkimusten ja asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset

•

Poliittisille päättäjille suunnatun vaikuttajatutkimuksen tulos,
sidosryhmätutkimuksen tulokset

•

Erillisrahoituksen prosentuaalinen määrä

•

Henkilöstöresurssien kehitys 2021-2024

•

Virheellisten ilmoitusten määrä

•

112 Suomi -sovelluksen aktiivisten käyttäjien määrä

•

Lainsäädännön uudistuminen

•

Uusien palveluiden käyttöönotto
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