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1. Toimintakertomus 2020
Toimintakertomuksessa esitetään Valtiokonttorin ohjeistuksen (VK/948/00.00.00.01/2016)
mukaisten toteumatietojen ohella sisäministeriön vahvistamien (Hätäkeskuslaitos tulossopimus 2020, SMDno-2019-1617) keskeisten tulostavoitteiden toteumatiedot.

1.1 Johdon katsaus
Toimintavuonna 2020 koronapandemia ja siihen liittyneet yhteiskunnan varautumistoimenpiteet heijastuivat myös hätäkeskustoimintaan. Vastattujen hätäilmoitusten määrissä näkyi
laskua pandemian alkuvaiheessa keväällä sekä vuoden lopulla. Selkeimmin yhteydenotot vähenivät ensihoitoon liittyvissä tilanteissa. Kokonaisuutena hätäkeskuspalvelut tuotettiin laadukkaasti ja toiminnan tuloksellisuus säilyi tulostavoitteiden edellyttämällä tasolla. Hätäpuheluiden vastausnopeustavoite saavutettiin sekä 10 sekunnin että 30 sekunnin aikatavoitteen osalta. Kaikista hätäpuheluista 10 sekunnin vastausaikaan päästiin 91 prosentissa puheluista, 30 sekunnissa vastattiin 99 prosenttiin hätäpuheluista. Vastausaikatavoitteen saavuttamista voidaan pitää hyvänä tuloksena erityisesti siksi, että Hätäkeskuslaitoksen henkilöresurssit eivät ole tavoitetason mukaiset.
Hätäilmoitusten kokonaismäärä määrä laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Hätäkeskuslaitos otti viime vuonna vastaan yhteensä 2 787 000 hätäilmoitusta, kun vuonna 2019
vastaava luku oli 2 951 000.
Uuden hätäkeskustietojärjestelmä ERICAn käyttö on vakiintunut siten, että edellisen hätäkeskustietojärjestelmän (ELS) käytöstä voidaan luopua kokonaan. Vanhaa järjestelmää ei ole
enää tarkoituksenmukaista ylläpitää varajärjestelmänä. Myös hätäkeskuspalveluiden verkottunut toimintamalli kehittyy koko ajan. Erilaisten pilottihankkeiden ja kokeilujen kautta löydetään optimaalinen tapa verkottuneen toiminnan hyödyntämiseen. Kokonaisuutena verkottuneella toimintamallilla on kyetty parantamaan hätäkeskustoiminnan toimintavalmiutta
sekä tasaamaan päivystyshenkilöstön työmääriä vaikeassa henkilöstötilanteessa.
Henkilöstövoimavarojen osalta toimintavuonna 2020 keskeisinä tavoitteina olivat henkilöstöresurssien lisääminen, sairauspoissaolojen vähentäminen sekä työhyvinvoinnin parantaminen. Henkilöstön jaksamista edistäviä toimenpiteitä toteutettiin yhteistyössä henkilöstön
kanssa. Muun muassa työnohjaukseen ja työterveyshuollon tukitoimiin lisättiin panostusta.
Henkilöresurssien käyttöaste oli noin 92,2 % toteuman ollessa 585,4 henkilötyövuotta. Resurssien käyttöasteprosentti on hieman noussut vuodesta 2019. Hätäkeskusten käyttöaste
vaihteli välillä
82-99,3 %. Hätäkeskuslaitoksessa ilmeni koko vuoden vaikeuksia rekrytoida pätevyyden
omaavaa päivystyshenkilöstöä. Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 6,3 % vuonna
2020, vuonna 2019 vaihtuvuus oli 13 %. Kokonaispoistuma vuoden aikana oli 38 henkilöä,
joista päivystyshenkilöstön osuus oli 35 henkilöä.
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Sairauspoissaolojen määrä päivystyshenkilöstön kohdalla on hieman lisääntynyt vuoteen
2019 verrattuna, hallintohenkilöstön osalta sairauspoissaolot ovat sen sijaan vähentyneet.
Koko henkilöstön sairauspoissaolot olivat 16,6 työpäivää/henkilö (2019: 16,7). Hallintohenkilöstöllä sairauspoissaoloja oli 5,3 työpäivää (2019: 8,2) ja päivystyshenkilöstöllä 19,7 työpäivää/henkilö (2019: 18,9). Koronaviruksesta aiheutuneita sairauspoissaoloja oli 326 kalenteripäivää.
Hätäkeskuslaitoksen toimintamäärärahat kasvoivat talousarviokaudella 6,3 % verrattuna
edelliseen vuoteen. Rahoituksen käyttö oli 8,4 % vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Tämä
johtuu pääosin henkilötyövuosi vajauksesta, edellisen vuoden hätäkeskustietojärjestelmän
käyttöönoton kustannuksista ja muista pääosin koronapandemian aiheuttamista toiminnan
rajoituksista (muun muassa matkustaminen, koulutustilaisuudet).
Toimintavuonna 2020 Hätäkeskuslaitoksessa valmisteltiin viraston strategiaa vuosille 20212024. Uusi strategia pohjautuu sisäministeriön konsernistrategian tavoitteisiin, toimintaympäristön muutosten ennusteisiin sekä viraston omiin kehittämistavoitteisiin. Strategia vahvistettiin tammikuussa 2021. Lisäksi Hätäkeskuslaitoksessa valmisteltiin organisaatiouudistus,
joka toteutettiin vuodenvaihteessa.
Hätäkeskuslaitoksen toiminnan lähtökohtana tulevaisuudessa on laadukkaiden hätäkeskuspalveluiden turvaaminen ja hätäkeskustoiminnan edelleen kehittäminen yhteistyössä hätäkeskustoimintaan osallistuvien viranomaisten kanssa. Hätäkeskuslaitoksen toimintaa kehitetään toimintaympäristön muutokset huomioiden, tavoitteena yhä laaja-alaisempi koko auttamisen ketjun toiminnan tukeminen ja vaikuttavuuden parantaminen.

1.2 Tuloksellisuus
Hätäkeskuslaitoksen tavoitteena on omalla toimialallaan edistää turvallisuutta sekä terveyttä
ja toimintakykyä sekä ehkäistä vahinkojen vaikutuksia välittämällä kiireellisissä tilanteissa välitöntä apua. Hätäkeskus vastaa avunpyyntöön viivytyksettä. Keskeisenä mittarina käytetään
hätäpuheluun vastausnopeutta.

1.2.1

Hätäpuhelun vastausnopeus

Hätäkeskuksen vastausnopeus hätäpuheluihin kuvaa resursoinnin onnistumista. Tämän tunnusluvun laskennassa jaettavana on käytetty tavoiteajassa (10s. ja 30s.) vastattujen hätäpuhelujen määrää. Jakajana on käytetty kaikkia vastattuja hätäpuheluita.
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Taulukko 1. Hätäpuhelun vastausnopeus.
Tunnusluku

2018

2019

2020

toteuma

toteuma

toteuma

94 %

94 %

91 %

97 %

97 %

99 %

Hätäpuheluun vastataan 10 sekunnissa
(Tavoite 90 % vastatuista hätäpuheluista)
Hätäpuheluun vastataan alle 30 sekunnissa
(Tavoite 95 % vastatuista hätäpuheluista)

Taulukko 2. Hätäpuhelun vastausnopeus hätälinjoittain
Tunnusluku
Hätäpuheluun vastataan 10 sekunnissa

Kerava

Kuopio

Oulu

Pori

Turku

Vaasa

90 %

93 %

91 %

91 %

91 %

94 %

99 %

99 %

99 %

98 %

99 %

99 %

(Tavoite 90 % vastatuista hätäpuheluista)
Hätäpuheluun vastataan alle 30 sekunnissa
(Tavoite 95 % vastatuista hätäpuheluista)

Vuonna 2020 10 sekunnin vastausaikatoteuma oli 91 prosenttia vastatuista hätäpuheluista ja
30 sekunnin vastausaikatoteuma 99 prosenttia. Hätäkeskuksittain tarkasteltuna vastausaikatoteumat vaihtelivat välillä 90-94 % (10 sekunnin tavoite) ja välillä 98-99 % (30 sekunnin tavoite). Molemmissa tunnusluvuissa päästiin tulostavoitteeseen sekä virasto että toimipistetasolla.
Tulostason heikentyminen 10 sekunnin tavoitteen osalta edellisiin vuosiin verrattuna on johtunut pääosin päivystyshenkilöstön resurssivajeesta. Päivytyshenkilöstön virkojen täyttöaste
on vuoden aikana jäänyt selkeästi alle tavoitteen. Resurssivaje on korostunut erityisesti Keravan ja Turun hätäkeskusten toiminnassa.
Hätäkeskuslaitoksen verkottuneen toimintamallin avulla on kyetty turvaamaan hätäkeskustoiminta. Erityisesti tämä näkyy parantuneena vastausaikatoteumina alle 30 sekunnin toimintaluvuissa.
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1.2.2

Muiden keskeisten tulostavoitteiden toteutuminen

1.2.2.1

Verkottunut toimintamalli

Hätäilmoitusten käsittelyä on tehty verkottuneella toimintamallilla jo toukokuusta 2019 lähtien. Toimintamallia on kehitetty koko ajan muun muassa vastaajapiirin laajentamiseen liittyvän kokeilun sekä muiden riskinanalyysien tekemiseen ja yhtenäisiin toimintatapoihin liittyvien kehittämishankkeiden kautta. Kokonaisuutena verkottuneella toimintamallilla on kyetty
parantamaan hätäkeskustoiminnan toimintavalmiutta.

1.2.2.2

Nykyaikaisen teknologian hyödyntäminen, uudet palvelumuodot

Hätäkeskuslaitos ja Insta Response Oy allekirjoittivat joulukuussa 2020 yhteistyöpöytäkirjan,
jonka perusteella hätäkeskustietojärjestelmän (ERICA) toimitusprojekti saatetaan loppuun
vuoden 2021 aikana. Yhteistyöpöytäkirjalla on sovittu muun muassa häiriötilanteisiin varautumiseen liittyvän saareke G3 -version sekä viimeisestä ERICA version 2.1 toimittamisesta.
Uusina hätäilmoitustapoina ovat vakiintuneet ajoneuvojen eCall-järjestelmä sekä hätätekstiviestipalvelu (112SMS - palvelu). Merkittävänä palvelun parantamisen toimenpiteenä voidaan lisäksi mainita Advanced Mobile Location (AML) -teknologian käyttöönotto hätäilmoittajan paikannuksessa. 112 Suomi -sovelluksen kehittämistä jatkettiin toteuttamalla sovellukseen uusia ominaisuuksia. Sovelluksen päivystysnumerot-listalle on lisätty muun muassa poliisin yleisneuvontaa kiireettömissä asioissa antava neuvontapalvelu sekä nollalinja, joka on
lähisuhdeväkivaltaa kohtaaville tarkoitettu auttava puhelin. Viittomakielellä tehtyjen hätäilmoitusten etätulkkauspilottia on valmisteltu yhteistyössä KELA:n, SM:n ja STM:n kanssa.
Ilmoitinlaitteiden asiakasrekisterin digitalisointiprojektissa (ILMO) ensimmäinen suunniteltu
palvelukokonaisuus ja käyttöliittymä otetettiin käyttöön joulukuussa 2020. Käyttöliittymän
ansiosta ilmoitinlaitteita koskevat sopimukset siirtyvät sähköiseen muotoon ja siten paremmin hallittaviksi.

1.2.2.3
Johtokeskustoimintojen kehittäminen, valmiussuunnitelman
päivittäminen
Vuosi 2020 oli johtokeskuksen kolmas toimintavuosi. Johtokeskuksen henkilöstö koostuu
johtokeskuksen päälliköstä ja 13 johtokeskuspäivystäjästä.
Johtokeskuksella on keskeinen rooli Hätäkeskuslaitoksen päivystystoiminnan resurssiohjauksessa. Haastavassa henkilöstötilanteessa toimintakyvyn varmistamiseksi johtokeskus ohjaa
eri toimipisteissä työskentelevien päivystäjien työpanosta kulloisenkin vahvuustilanteen mukaan eri alueiden hätäilmoitusjonoihin. Johtokeskus seuraa palveluntarjoajien häiriö- ja huoltoilmoituksia ja arvioi näiden vaikutusta hätäkeskustekniikan toimivuuteen. Häiriötilanteissa
johtokeskus johtaa häiriöhallintaprosessia. Tarkastelujaksolla sellaisia häiriötilanteita, jotka
ovat edellyttäneet johtokeskuksen toimenpiteitä, on ollut säännöllisesti.
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Taulukko 3. Johtokeskustoiminnan suoritteita 2020
Suorite

Lukumäärä 2020

Teknisen häiriötilanteen selvittely, vikailmoitukset ja seuranta

193

Kansainväliseen numeroon tulleeseen yhteydenottoon vastaaminen

612

Kadonneet lapset -numeroon tulleeseen yhteydenottoon vastaaminen

98

Vaaratiedotteen käsittely ja välittäminen

29

Ulkoministeriön päivystyskeskukseen tulleet yhteydenotot

11900

Viraston valmiussuunnitelmaa on päivitetty. Sen jalkauttaminen ja harjoittelu aloitettiin huomioiden uuden hätäkeskustietojärjestelmän (ERICA) käyttöönottoon liittyneet päivystystoiminnassa tapahtuneet keskeiset muutokset.
Koronapandemia testasi myös Hätäkeskuslaitoksen valmiutta toimia poikkeuksellisissa olosuhteissa. Suunnitelmallisilla, oikea-aikaisilla ja tehokkailla toimenpiteillä koronaviruksen
haitat toiminnalle on kyetty minimoimaan ja hätäkeskustoimintaa on voitu jatkaa normaalisti.

1.2.2.4

Viranomaisyhteistyö, mittareiden ja tunnuslukujen kehittäminen

Hätäkeskuslaitos allekirjoitti marraskuussa 2020 yhteistyösopimuksen Onnettomuustutkintakeskuksen kanssa. Sopimuksessa on sovittu turvallisuustutkintalain 16 §:n mukaisten ilmoitusten vastaanottamisesta ja tietojen välittämisestä Onnettomuustutkintakeskuksen käsiteltäväksi turvallisuustutkintaan liittyvää päätöksentekoa varten. Sopimuskausi alkaa vuoden
2021 alusta ja varsinainen toiminta alkaa maaliskuussa 2021.
Hätäkeskustoiminnan mittaaminen on jatkuva kehityskohde. Hätäkeskustoimintaa kuvaavia
tunnuslukuja ja mittareita on osittain uudistettu vastaamaan nykyistä paremmin verkottuneen toimintamallin vaatimuksia sekä uuden hätäkeskustietojärjestelmän raportointiominaisuuksia. Toimintaa kuvaavat mittarit ja tunnusluvut painottuvat usein erilaisten suoritteiden
määriin.
Näiden ohella toiminnan laatua ja vaikuttavuutta kuvaavia mittareita ja mittaamistapoja kehitetään suunnitelmallisesti. Vuonna 2020 yhtenä tavoitteena oli valmistella hälytysviivettä
koskevat kriteerit A- ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä. Selvitys valmistui vuodenvaihteessa.

1.3 Vaikuttavuus
Hätäkeskuslaitoksella on merkittävä rooli tiedonvälittäjänä normaalioloissa ja häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa. Yhteiskunnan kriisinsietokyvyn näkökulmasta Hätäkeskuslaitos
sovittaa yhteen kiireellisten hälytysviranomaisten toimintaa ja huolehtii rajallisten resurssien
priorisoinnista. Hätäkeskustoiminta on täten yksi niistä tärkeimmistä toiminnoista, jotka
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vaikuttavat suoraan väestön turvallisuuden tunteeseen sekä luottamukseen viranomaisia ja
yhteiskuntaa kohtaan.

1.3.1

Toiminnan vaikuttavuus

1.3.1.1

Toiminnan luotettavuus

Hätäkeskustoiminnassa käytettävän tekniikan luotettavuus ja toimintavarmuus ovat tärkeässä roolissa hätäkeskuspalveluiden tuottamisessa. Uuden hätäkeskustietojärjestelmän
(ERICA) käyttöönoton jälkeen järjestelmän toimintavarmuutta on saatu nostettua, eikä vuoden 2019 kaltaisia ongelmia ole enää kohdattu.
Puheluntallennusjärjestelmässä on esiintynyt edelleen merkittäviä puutteita luotettavuudessa. Hätäkeskuslaitoksella ei vuonna 2020 ollut sellaisia teknisiä tai muita toiminnallisia
häiriöitä, jotka olisivat vaarantaneet hätäkeskuspalveluiden tuottamisen.

1.3.1.2

Mediajulkisuus ja viestintä

Hätäkeskuslaitoksen viestinnällisenä tavoitteena on tukea hätäkeskuspalvelujen asianmukaista käyttöä sekä edistää uusien palvelujen tunnettuutta. Virasto pyrkii myös lisäämään hätäkeskustoiminnan asiantuntijuutta sisäisessä turvallisuudessa sekä yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa. Tätä kautta Hätäkeskuslaitos ylläpitää omalta osaltaan kansalaisten turvallisuuden tunnetta. Tavoitteet perustuvat strategisiin linjauksiin, joita toteutetaan suunnitelmallisella ja monikanavaisella viestinnällä.
Toimintavuonna mediajulkisuuden määrä laski selvästi edellisvuosiin verrattuna. Mediaosumia oli vuonna 2020 yhteensä 1 544, kun se vuonna 2019 oli 2 384. Osumista 91 % (edellisenä vuonna 89 %) oli neutraalia tai myönteistä ja 8 % (10 %) kielteistä. Neutraalin ja myönteisen julkisuuden osuus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Positiivinen mediajulkisuus
koski muun muassa 112 Suomi -sovellusta, hätäkeskustoimintaa, henkilöstöä ja luottamusta.
Kielteinen julkisuus sen sijaan liittyi muun muassa paikantamiseen, rikosepäilyihin, henkilöstön kuormittuneisuuteen ja henkilöstövajeeseen.
Hätäkeskuslaitos oli ensisijaisena toimijana 18 prosentissa mediaosumista, kun edellisvuonna vastaava luku oli 17 %. Näin ollen viraston oma ääni kuului mediajulkisuudessa hieman edellisvuotta paremmin. Toimintavuonna eniten julkisuutta saivat Hätäkeskuslaitokseen
ja sen toimintaan liittyvät aiheet, joita oli noin 70 % kaikesta mediajulkisuudesta. Hätänumeron oikeaan ja asianmukaiseen käyttöön liittyvää uutisointia oli noin 20 % ja yksittäisiin hätäilmoituksiin liittyvää uutisointia noin 9 % kaikesta mediajulkisuudesta. Koronapandemia
näkyi jollain tavalla noin 24 prosentissa kaikista mediaosumista. Yksi vuoden pääviesteistä
oli, ettei koronavirusepäilystä tule soittaa hätänumeroon. Tällä saatiin tehokkaasti vähennettyä hätänumeron kuormittumista poikkeusoloissa.
112 Suomi -sovelluksella oli vuoden 2020 lopussa yli 1,8 miljoonaa aktiivista käyttäjää. Sovelluksen uusiin ominaisuuksiin liittyvän viestinnän vaikutukset ovat selkeästi havaittavissa latausmäärien seurannasta. Syyskuussa valmistui Hätäkeskuslaitoksen uusi, saavutettavuusvaatimukset täyttävä verkkosivusto 112.fi. Uusi sivusto tarjoaa eri asiakasryhmille entistä
9
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selkeämmät Hätäkeskuslaitoksen palveluihin liittyvät oleelliset tiedot ja medialle suunnatun
uutispalvelun.
Viraston itsetuottamilla viestintäsisällöillä, muun muassa 23 mediatiedotetta, 51 uutista, 19
blogia, 351 Facebook-julkaisua, 564 twiittiä, 22 videota, 117 Instagram-julkaisua, 83 LinkedIn-julkaisua ja verkkosivut, tavoitettiin yli 6,5 miljoona näyttökertaa. Tämä oli noin 0,5
miljoonaa enemmän kuin edellisvuonna.
Hätäkeskuslaitos testautti toimintavuonna kolmannen kerran maineensa suuren yleisön keskuudessa
T-median tuotamassa Luottamus & Maine -tutkimuksessa. Tutkimukseen osallistui 74 julkisen hallinnon organisaatiota. Tutkimuksen mukaan Hätäkeskuslaitoksella on kansalaisten näkökulmasta julkishallinnon kolmanneksi paras maine. Hätäkeskuslaitoksen kohdalla kansalaiset kokivat parhaimmaksi maineen osa-alueeksi tuotteet ja palvelut. Innovaatiot oli osa-alueista heikoin, mutta kehityssuunta oli kuitenkin nouseva.

1.4 Toiminnallinen tehokkuus
1.4.1

Toiminnan tuottavuus

Laadukkaiden hätäkeskuspalveluiden tuottamisen edellytyksenä on, että päivystyshenkilöstön määrä on oikein mitoitettu ja kohdennettu työtehtävien mukaan. Päivystyshenkilöstöön
luetaan kuuluvaksi henkilöstö, joka osallistuu hätäilmoitusten käsittelyyn (vuoromestarit, ylipäivystäjät, hätäkeskuspäivystäjät).
Käsiteltyjen hätäilmoitusten määrä per päivystyshenkilö lasketaan vastattujen hätäilmoitusten summasta jaettuna toteutuneilla päivystyshenkilöstön henkilötyövuosilla (htv).
Taulukko 4. Hätäilmoitusten määrä/päivystyshenkilöstö, koko virasto*)
Tunnusluku

Hätäilmoitusten määrä / päivystys-

2018
toteuma

2019
toteuma

2020
toteuma

5 800

6 630

6 320

henkilöstö**)

10

Hätäkeskuslaitoksen tilinpäätös 2020

Taulukko 5. Hätäilmoitusten määrä/päivystyshenkilöstö,
toimipisteittäin eroteltuna*)
Tunnusluku
2020

Kerava

Kuopio

Oulu

Pori

Turku

Vaasa

6 750

6 430

6 140

6 140

6 280

5 730

7 330

6 090

6 350

6 110

6 810

6 590

6 700

5 400

5 600

5 300

6 000

5 500

Hätäilmoitusten määrä / päivystyshenkilöstö
2019
Hätäilmoitusten määrä / päivystyshenkilöstö
2018
Hätäilmoitusten määrä / päivystyshenkilöstö

*) Hätäilmoitukset sisältävät vastatut hätäpuhelut, ilmoitinlaitehälytykset, eCALL- hälytykset ja 112 tekstiviestit.
**) Päivytyshenkilöstöön kuuluvat vuoromestarit, ylipäivystäjät ja hätäkeskuspäivystäjät.

Virastotasolla tunnusluvussa on tapahtunut laskua edelliseen vuoteen verrattuna. Vastattujen hätäilmoitusten kokonaismäärän lasku näkyy hyvin toimintaluvussa.
Vuoden 2020 aikana on kyetty tasaamaan työmääriä kehittämällä hätäilmoitusprosseja sekä
hätäliikenteen sisäistä ohjausta. Verkottuneen toimintamallin myötä esimerkiksi Kuopion
toimipisteen resurssien avulla on voitu tuottaa palvelua koko valtakunnan alueelle.

1.4.2

Toiminnan taloudellisuus

Taulukko 6. Hätäkeskustoiminnan taloudellisuus
Tunnusluku

2018
toteuma

Hätäkeskustoiminnasta aiheutuvat kustannukset,

2019 toteuma

2020
toteuma

9,9

11,0

10,8

14,4

18,0

21,5

euroa/asukas
Kustannukset, euroa/vastattu hätäilmoitus

Hätäkeskustoiminnan taloudellisuutta on arvioitu siten, että on jaettu Hätäkeskuslaitoksen
tilinpäätöksen kustannustiedot viimeisimmällä virallisella väestömäärällä ja vastatuilla hätäilmoitusmäärillä. Tunnusluvut lasketaan arvonlisäverottomista menoista poislukien investoinnit ml. poistot. Väestömäärä tieto tulee tilastokeskuksen 31.12.2020 tiedoista.
Hätäkeskustoiminnasta aiheutuvat kustannukset euroa/asukas ovat laskeneet hieman vuodesta 2019 eli 11 eurosta 10,80 euroon, joka on 1,9 % alempi verrattuna edelliseen vuoteen.
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Hätäkeskustietojärjestelmä ERICAn käyttöönoton jälkeen hätäkeskustoiminnasta aiheutuvat
kustannukset ovat olleet noin 11 euroa asukasta kohden.
Hätäkeskuslaitoksen kustannukset vastattua hätäilmoitusta kohden jatkoivat nousua 18 eurosta 21,50 euroon eli nousu oli 19,4 % verrattuna edelliseen vuoteen. Kustannusten nousuun vaikutti se, että vastatut hätäilmoitukset vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna sekä
vanhan hätäkeskustietojärjestelmän rinnakkainen ylläpito varajärjestelmänä toiminnan varmistamiseksi.

1.4.3

Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Julkisoikeudellisten suoritteiden tuotanto perustuu Hätäkeskuslaitoksessa siihen, että paloilmoitinlaite on määritelty pakolliseksi rakennusmääräyksissä (ympäristöministeriön asetus
rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017). Liiketaloudellisesti hinnoitellut suoritteiden
tuottaminen perustuu lakiin hätäkeskustoiminnasta. Laki säätelee, että Hätäkeskuslaitos saa
ottaa vastaan yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (282/2002) soveltamisalaan
kuuluvia tehtäviä, jos tärkeä yleinen etu sitä vaatii. Liiketaloudellisten suoritteiden osalta Hätäkeskuslaitos ei harjoita kilpailulain 30 d §:ssä tarkoitettua taloudellista toimintaa.
Hätäkeskuslaitoksen julkisoikeudellisten suoritteiden hinnat on määritelty sisäministeriön
joulukuussa vuonna 2019 antamassa asetuksessa (1287/2019). Maksuasetus on voimassa
1.1.2020-31.12.2021.
Ilmoitinlaitteiden liittymismaksua nostettiin edellisen vuoden 50 eurosta 70 euroon sekä molempia testausmaksuja nostettiin eurolla. Julkisoikeudellinen testausmaksu oli 13 euroa/kuukausi ja liiketaloudellisten suoritteiden testausmaksu oli 15 euroa/kuukausi vuonna 2020.
Ilmoitinlaitteiden hinnan nousun perusteena oli, uuden hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönoton myötä kasvaneet kustannukset sekä valtakunnallisen ilmoitinlaitetestaustoiminnan
vaatimat resussilisäykset.
Maksulliseen toimintaan käytettävät henkilöstökustannukset on saatu suoraan työaikakirjanpidosta. Työaikakirjanpitoon on perustettu niin sanotut Ilmo -toiminnot, joita virkamiesten
tulee käyttää ja esimiesten valvoa työjan hyväksynnässä. Kiekun työaikakirjanpitoon ei ole
kohdennettu kaikkien yksiköiden osalta ilmoitinlaitteisiin käytettävää työaikaa, jolloin työtunnit eivät vastaa todellisuutta, ja julkisoikeudellisten suoritteiden osalta on muodostunut
ylihintaa. Henkilöstökustannusten ja työtuntien merkitsemättä jättäminen (vajausta noin 4
htv:n verran) nostavat kustannusvastaavuuden julkisoikeudellisten suoritteiden osalta yli
omakustannusarvon.
Ilmoitinlaitteiden määrät on saatu jo uudesta ilmoitinlaitejärjestelmästä 31.12.2020. Julkisoikeudellisten ilmoitinlaitteiden määrät ovat kasvaneet 495 ilmoitinlaitteella maksuasetuksen
tiedoista. Kasvulla ei ole vaikutusta kustannustehokkuuteen.
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Taulukko 7. Maksullisen palvelutoiminnan kustannustehokkuus
Tunnusluku

Julkisoikeudelliset suoritteet,

2018

2019

2020

toteuma

toteuma

toteuma

98 %

82 %

111 %

140 %

116 %

127 %

kustannusvastaavuus %
Liiketaloudelliset suoritteet,
kustannusvastaavuus %

Maksullisen palvelutoiminnan, eli palo- ja rikosilmoitinlaitteiden tuotot olivat 3,2 miljoonaa
euroa vuonna 2020. Tuotot nousivat 28 % edellisestä vuodesta.
Julkisoikeudellisten suoritteiden osalta kertyi ylihintaa julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuden ollessa 111 %. Maksullisen palvelutoiminnan kustannustehokkuus julkisoikeudellisten suoritteiden osalta ei toteutunut. Tämä johtui henkilökustannusten ja työtuntien kohdentamisen puutteista. Liiketaloudellisissa suoritteissa tavoitteeksi oli asetettu
20 % kate, joka toteutui.
Kustannusvastaavuuslaskelma esitetään, koska maksullisen toiminnan osa-alueen tuotot olivat yli miljoona euroa.
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Taulukko 8. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 €)
Hätäkeskuslaitos

Julkisoikeudelliset
suoritteet
2019 to- 2020
teuma
tavoite

Liiketaloudelliset suoritteet
2020 toteuma

2019 toteuma

2020
tavoite

2020 toteutuma

TUOTOT
maksullisen toiminnan tuotot
- maksullisen toiminnan myyntituotot

2 036

2 547

2 689

466

429

511

2 036

2 547

2 689

466

429

511

30

41

28

5

7

5

- henkilöstökustannukset

736

984

746

120

166

124

- vuokrat

225

266

201

37

45

33

- palvelujen ostot

185

180

62

30

30

10

2

24

0

0

4

0

1 178

1 495

1 037

192

252

172

858

1 052

1 652

274

177

339

1 041

779

1 117

169

131

185

245

273

261

40

46

43

- korot

6

0

0

1

0

0

- muut yhteiskustannukset

0

0

0

0

0

0

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä

1 292

1 052

1 378

210

177

228

Kokonaiskustannukset yhteensä

2 470

2 547

2 415

402

429

400

-434

0

274

64

0

111

- maksullisen toiminnan muut tuotot
Tuotot yhteensä
KUSTANNUKSET
maksullisen toiminnan erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat

- muut erilliskustannukset
Erilliskustannukset yhteensä
KÄYTTÖJÄÄMÄ
maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista
- tukitoimintojen kustannukset
- poistot

YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-)

Julkisoikeudellisten suoritteiden suurimmat erot tavoitteen ja toteutuneiden kustannusten
välillä muodostuvat henkilöstökustannuksista, palvelujen ostoista sekä tukitoimintojen kustannuksista.
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Erilliskustannuksissa ja tukitoimintojen kustannuksien laskemisessa otetaan huomioon vain
ilmoitinlaitetoiminnan prosenttiosuus (7 %), pois lukien henkilöstökulut jotka kohdistetaan
suoraan työaikakirjanpidosta.
Palveluiden ostoihin on arvioitu ILMO-projektista johtuvia kustannuksia, jotka on kirjattu
käyttöomaisuuteen. Ilmoitinlaitteiden hallinnoinnin kehittämisprojektin (ILMO-projektin)
poistot eivät ole vielä aktivoituneet, koska projekti on kesken. Tukitoimintojen kustannusten
ero johtuu siitä, että tavoitehintaa laskettaessa uuden hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönottoajankohta ei ollut täsmällisesti tiedossa.

1.5 Tuotokset ja laadunhallinta
1.5.1

Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet

Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on vastaanottaa ja käsitellä hätäilmoituksia. Vastatut hätäilmoitukset luokitellaan hätäpuheluihin, ilmoitinlaitehälytyksiin, eCall- hälytyksiin ja hätätekstiviesteihin.
Taulukko 9. Keskeisten suoritteiden määrät
Tunnusluku

2018
toteuma

2019
toteuma

2020
toteuma

Vastatut hätäilmoitukset *)

2 736 000

2 951 580

2 787 190

2 705 000
31 000

2 927 700

2 764 290

23 880

18 890

•

Hätäpuhelut

•

Ilmoitinlaitehälytykset

•

ECALL- hälytykset

•

hätätekstiviestit

Hätäkeskukseen kuulumattomat hätäpuhelut

1 220
2 790
607 000

865 400

672 400

•

Virhe tai tahaton soitto

523 000

806 930

624 750

•

Asiaton tai ilkivaltainen soitto

84 000

58 470

47 650

Hätäilmoitusten perusteella välitetyt tehtävät **)

1 440 800

1 454 380

1 445 690

•

Terveystoimi

802 970

800 520

779 550

•

Pelastus

79 100

85 600

85 190

•

Poliisi

513 240

515 610

527 570

•

Sosiaali

45 490

52 650

53 380

0,5

0,54

0,5

Hätäilmoitusten määrä/asukas, kpl

*) Hätäilmoitukset sisältävät vastatut hätäpuhelut, ilmoitinlaitehälytykset, eCALL- hälytykset ja hätätekstiviestit.
**) Vuosi 2020 oli ensimmäinen kokonainen vuosi uudella hätäkeskustietojärjestelmällä, joka otettiin vaiheittain käyttöön
vuoden 2019 aikana. Tietojärjestelmämuutoksen myötä käsite; välitetty tehtävä, on teknisenä määritelynä erilailla kuin aiemmin. Tämä on osaltaan vaikuttanut laskentamalleihin, joita tässä yhteydessä käytetään. Vuosien 2018 ja 2019 hätäilmoituksen perusteella välitetyt tehtävämäärät on haettu uudelleen nykyisillä kriteereillä, jotta toimintaluvut olisivat mahdollisimman vertailukelpoiset edellisen tietojärjestelmän osalta.
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Vuoden 2020 aikana käsiteltiin hätäkeskuksissa yhteensä 2 787 190 hätäilmoitusta, joista hätäpuheluja oli 2 764 290. Hätäilmoitusten määrä väheni edellisvuodesta 6 %.
Vuoden 2020 koronapandemia ja siihen liittyneet yhteiskunnan varautumistoimenpiteet vähensivät hätäilmoitusten kokonaismäärää. Hätäilmoitusten vähenemistä tapahtui selkeimmin maalis-toukuun ja marras-joulukuun aikana. Kesän osalta hätäilmoitusten määrä oli
määrällisesti aiempien vuosien tasolla. Hätäilmoitusten määrän vähennys kohdentui suurimmalta osin terveystoimen tehtäviin.
Hätäilmoitusten perusteella välitettiin viranomaisille tehtäviä 1 445 690 kpl. Välitettyjen tehtävien määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna. Toimialoittain katsottuna välitetyissä tehtävissä oli paljon vaihtelua. Ensihoidon tehtävämäärissä tapahtui merkittävää laskua (20 000
tehtävää), kun taas poliisilla tehtävät lisääntyivät (12 000 tehtävää).
Hätäkeskukseen kuulumattomien puheluiden kokonaismäärä on laskenut. Muutokseen on
vaikuttanut erityisesti vuoden 2020 pandemia ja osin myös kirjaamismenetelmien tarkentuminen.
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1.5.2

Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu

Palvelukyky muodostuu monien asioiden kokonaisuutena. Laadullista toimintaa seurataan
työmäärän ja työhön käytettävien aikojen avulla.
Taulukko 10. Keskeiset seurattavat suoritteet
2019

2020

Erotus

5 sekuntia

5 sekuntia

0 sek.

9,3/h

8,8/h

- 0,5/h

Toimialat
Ensihoito

01:41

01:41

00:00

Poliisi

03:35

03:19

-00:16

Pelastustoimi

01:34

01:53

+00:19

Toimialat
Ensihoito

03:52

04:04

+00:12

Poliisi

05:57

05:33

-00:24

Pelastustoimi

05:56

05:47

-00:09

Sosiaalipäivystys

08:42

08:10

00:32

Toimialat
Ensihoito

10:05

10:18

+00:13

Poliisi

12:15

10:59

-01:16

Pelastus

11:32

13:07

+00:35

Hätäpuheluiden vastaamisnopeus (ka.)

Vastattuja hätäpuheluita per IVO tunti *)

Hälyttämiseen kulunut aika A-kiireellisyysluokan tehtävissä mm:sek (med.) **)

Tehtävänkäsittelyaika hätäilmoituksen perusteella välitetyissä tehtävissä mm:sek (med.) ***)

Asiakkaan 112-aika A-kiireellisyysluokan tehtävissä
mm:sek (med.) ****)

*) IVO = hätäilmoituksen vastaanottaja. IVO tunti on aika, jonka päivystäjä on ollut tietojärjestelmään kirjautuneena hätäilmoituksen vastaanottotoimintaan.

**) Hälyttämiseen kulunut aika lasketaan hätäpuhelun alusta tehtävän ensimmäisen yksikön hälyttämiseen.
***) Tehtävänkäsittelyaika lasketaan siitä kun tehtävälomake aukeaa (= vastataan hätäilmoitukseen) ja päättyy kun tehtävälomake ensimmäisen kerran suljetaan. Aika kuvaa konkreettisesti hätäilmoituksen käsittelyä, koska siihen sisältyy hätäpuhelu, riskinarvio, rekisterikyselyt, kirjaukset, ohjeet ja mahdollinen hälyttäminen.
****) Asiakkaan 112-aika kertoo mikä on odotusaika avunsaannille asiakkaan näkökulmasta. Aika lasketaan siitä kun hätäpuhelu kytkeytyy hätävaihteeseen, siihen kun toimialan ensimmäinen yksikkö on kohteessa.
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Hälyttämiseen kuluva aika A-kiireellisyysluokan tehtävissä on uusi raportoitava tunnusluku.
Tällä hetkellä tässä ei ole tavoiteaikaa toimialoittain. Aikaan vaikuttaa merkittävästi toimialojen riskianalyysit, joita on kehitetty aktiivisesti kuluneena vuonna. Poliisin osalta riskianalyyseihin onkin toteutettu suuri uudistus kevään aikana ja muutosten lopputulos näkyy lyhentyneenä hälytysaikana. Terveystoimen osalta näkyy koronan aiheuttamat lisäselvitystarpeet
hätäilmoitusten käsittelyssä.
Pelastustoimen osalta kasvanut aika näyttäisi aiheutuneen määrällisesti vähäisten A-tehtävien haastavista käsittelyolosuhteista (paikannus, vuorovaikutus, onnettomuuden luonne).
Tehtävänkäsittelyaika on myös uusi tunnusluku. Tehtävänkäsittelyaika kuvaa työaikaa, joka
kuluu hätäilmoituksen käsittelyyn ensimmäisessä työvaiheessa eli ilmoituksen vastaanotossa. Tämä on työmäärältään suurin työvaihe hätäilmoitusprosessissa. Terveystoimen
osalta toiminta-ajoissa näkyy koronan aiheuttamat lisäselvitystarpeet. Muiden viranomaisten osalta toiminta-ajat ovat laskeneet ja tämä johtuu suurinmalta osin tehostuneesta riskianalyysien käsittelystä.
Uusi seurattava mittari on myös asiakkaan 112-aika A-tehtävissä. Se kuvaa ensimmäistä kertaa koko turvallisuusviranomaisten ketjun toimintaa avuntarvitsijan näkökulmasta. Aika on
valtakunnallinen mediaaniarvo siitä kuinka kauan avunsaanti kestää A-kiireellisissä tilanteissa. Aikaan vaikuttaa oleellisesti kaikkien viranomaisten resursointi ja tapahtumapaikan
sijainti suhteessa hälytettävien viranomaisten resursseihin.

1.5.2.1

Asiakaspalautteet ja hallintokantelut

Vuonna 2020 Hätäkeskuslaitos vastaanotti yhteensä 1088 asiakaspalautetta, joista suurin
osa oli varsinaista hätäkeskustoimintaa koskevia palautteita. Palautteista kansalaisilta oli 971
ja viranomaisilta 117. Kansalaisilta tulleissa palautteissa on jonkin verran myös muita kansalaisyhteydenottoja, kuten tiedustelua ja neuvontapyyntöjä. Hätäkeskuslaitoksen internetsivuilla on palautelomake, jonka avulla kansalaiset voivat antaa palautetta. Palautteiden
määrä oli hieman suurempi vuoteen 2019 verrattuna, jolloin palautteita vastaanotettiin
1011.
Asiakaspalautteet rekisteröidään Hätäkeskuslaitoksessa ja niistä saatua informaatiota hyödynnetään toiminnan kehittämisessä muun muassa henkilöstön koulutuksessa. Lisäksi palautteen selvittämisen yhteydessä havaittu virheellinen toiminta voi johtaa virkamiesoikeudellisiin toimenpiteisiin tai työnjohdollisiin toimiin tehtävää käsitelleen virkamiehen kohdalla.
Hallintokanteluita toimitettiin Hätäkeskuslaitokselle vuonna 2020 yhteensä 41. Hallintokanteluiden määrä kasvoi vuodesta 2019, jolloin kanteluita toimitettiin 20. Pääsääntöisesti kanteluiden aiheina ovat tapahtumat, joissa toivotunlainen apu on tullut evätyksi, avun odottamisen ajallinen kesto on koettu pitkäksi tai hätäkeskuspäivystäjän käytös hätäpuhelun käsittelyssä on koettu epäasialliseksi. Näiden lisäksi Hätäkeskuslaitos antoi selvityksensä muille
viranomaisille Hätäkeskuslaitoksen toiminnasta tehtyihin kanteluihin kaksi kertaa. Näiden
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selvityspyyntöjen aiheina oli muun muassa jokin epäselvyys viranomaistoiminnan koordinoinnissa.
Tavallisimmin hallintokanteluun annetussa päätöksessä todettiin, että asia ei anna aihetta
jatkotoimiin Hätäkeskuslaitoksessa. Noin puolet ratkaistuista kanteluista johtivat siihen, että
virkamiehen huomiota kiinnitettiin toimintaansa jatkossa tai lisäohjauksen antaminen katsottiin tarpeelliseksi asiassa.

1.6 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Toimintavuonna 2020 tavoitteina olivat henkilöstöresurssien lisääminen, sairauspoissaolojen
vähentäminen sekä yleisen työhyvinvoinnin parantaminen. Työhyvinvoinnin parantamisessa
painottui erityisesti psykososiaalisten kuormistustekijöiden vähentämiseen liittyvien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen.
Operatiivisen henkilöstön jaksamiseen liittyviä toimenpiteitä tehtiin erittäin kuormittavan
kesän jälkeen havaitun uupumisen jälkeen yhteistyössä eri osastojen kanssa. Tällaisia henkilöstöhallinnnon toimenpiteitä olivat muun muassa esitys sisäministeriölle henkilöstövajeen
korjaamiseen liittyvistä poikkeuksellisista toimista.
Työhyvinvoinnin osalta lisättiin panostusta muun muassa työnohjauksen ja työterveyshuollon tukitoimiin. Toimia päästiin aloittamaan kuluneena vuonna ja toimenpiteitä jatketaan
vuonna 2021.
Työterveyden kokonaiskustannukset vuonna 2020 olivat 492 120 euroa (758 euroa/henkilö/vuosi), missä oli laskua edellisvuodesta 133 351 euroa. Koronatestausten kulut olivat
96 612 euroa.

1.6.1

Henkilöstön määrä

Resurssien käyttöaste oli noin 92,2 % toteuman ollessa 585,4 henkilötyövuotta. Resurssien
käyttöasteprosentti on hieman noussut vuodesta 2019, päivystyshenkilöstön määrä pysyessä
ennallaan. Hätäkeskusten käyttöaste vaihteli välillä 82-99,3%. Hätäkeskuslaitoksessa ilmeni
koko vuoden vaikeuksia rekrytoida pätevyyden omaavaa päivystyshenkilöstöä, haasteellisin
henkilöstötilanne oli Turun ja Keravan toimipisteissä. Joulukuussa 2019 ja kesäkuussa 2020
valmistuneet hätäkeskuspäivystäjäkurssit ovat kokonaisuudessaan rekrytoitu Hätäkeskuslaitoksen palvelukseen. Kesän ajaksi rekrytoitiin lisäksi hätäkeskuspäivystäjäkurssilla olevia
opiskelijoita ilmoitinlaitetestaustehtäviin, jolloin päivystäjäresurssia voitiin suunnata operatiiviseen toimintaan.
Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 6,3 % vuonna 2020, vuonna 2019 vaihtuvuus oli
13 %. Henkilöstö lähtövaihtuvuus väheni merkittävästi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.
Päivystyshenkilöstön vuoden aikainen poistuma oli 35 henkilöä. Hätäkeskuspäivystäjien vuosittaiset koulutusmäärät eivät ole riittäneet kattamaan viraston viime vuosien rekrytointitarpeita, jonka johdosta virasto jäi noin 50 henkilötyövuotta alle sisäministeriön asettaman mimini henkilöstömäärätavoitteen (630 htv).
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Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstä oli vuoden 2020 lopussa vakituisessa virassa 496 henkilöä
ja määräaikaisessa virkasuhteessa 100 henkilöä. Määräaikaisen henkilöstön osuus oli noin
16,7 % koko henkilöstömäärästä. Määräaikaisuuden perusteena ovat pääosin virkavapauksista johtuvat sijaisuudet sekä projektiluonteiset tehtävät. Ilman taustavirkaa olevia määräaikaisia oli vuoden lopussa 41 henkilöä, mikä on 8,3 % koko henkilöstömäärästä.

1.6.2

Työtyytyväisyys

Vuonna 2020 Hätäkeskuslaitoksessa ei toteutettu työtyytyväisyyskyselyä (VMBaro). Edellinen kysely toteutettiin vuonna 2019. Tuolloin kyselyn vastausprosentti oli 71,3 % (vuonna
2018 70 %). Viraston tulosten keskiarvo oli 3,16. Tulos hieman laski edellisvuoden tasosta (v.
2018 keskiarvo oli 3,26). Työtyytyväisyyskysely (VMBaro) toteutetaan vuonna 2021.
Taulukko 11. Edellisen työtyytyväisyyskyselyn tulokset osa-alueittain.
VMBaro

2015

2016

2017

2018

2019

Johtaminen

3,33

3,03

3,03

3,09

3,07

Työn sisältö ja vaikuttamismahdollisuudet

3,39

3,60

3,63

3,69

3,40

Palkkaus

2,93

2,90

2,81

2,82

2,77

Osaaminen, oppiminen ja uudistuminen

2,90

3,05

2,97

3,09

3,00

Työyhteisön toimintakulttuuri

3,64

3,52

3,51

3,62

3,54

Työ- ja toimintaympäristö

3,19

3,16

3,20

3,17

3,07

Vuorovaikutus ja viestintä

3,23

3,02

2,99

3,05

2,91

Työnantajakuva ja arvot

3,25

3,58

3,59

3,58

3,44

Yhteensä

3,25

3,22

3,21

3,26

3,16

Vuoden 2020 aikana toteutettiin sisäisiä peinimuotoisia työtyytyväisyyskyselyitä (niin sanottu fiilismittari) viraston intranet kanavilla. Kyselyillä kartoitettiin yleistä työtyytyväisyyden
tasoa erityisesti kesän ja alkusyksyn aikana. Kyselyjen vastausprosentti jäi melko alhaiseksi
eikä luotettavia johtopäätöksiä koko henkilöstön työtyytyväisyyden tasosta niiden kyselyjen
perusteella voida tehdä. Kyselyn vastaukset kuitenkin osoittivat, että koronapandemia, päivystyshenkilöstön resurssivaje sekä verkottuneen toimintamallin käytössä ilmenneet haasteet kuormittivat erityisesti päivystyshenkilöstöä.
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1.6.3

Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä päivystyshenkilöstön kohdalla on hieman lisääntynyt vuoteen
2019 verrattuna, hallintohenkilöstön osalta sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Koko henkilöstön sairauspoissaolot olivat 16,6 työpäivää/henkilö (2019:16,7). Hallintohenkilöstöllä sairauspoissaoloja oli 5,3 työpäivää (2019: 8,2) ja päivystyshenkilöstöllä 19,7 työpäivää/henkilö
(2019: 18,9). Koronaviruksen aiheuttamia sairauspoissaoloja oli 326 kalenteripäivää.
Taulukko 12. Keskeisiä henkilöstöhallinnon tunnuslukuja.
Tunnusluku
Henkilöstön lukumäärä yhteensä
Vakinaiset
Määräaikaiset

2019

2020

toteuma

toteuma

587

596

499

496

Kokoaikaiset

88

100

534

547

Osa-aikaiset

53

49

Henkilötyövuodet (htv) yhteensä

580

585

Sairauspoissaolot (työpäivää/htv)
Kaikki
Jaksotyöaikaa tekevät
Virastotyöaikaa tekevät

16,7

16,6

18,9

19,7

Sukupuolijakauma (miehet/naiset)

8,2

5,3

225/362

Henkilöstön keski-ikä (vuosia)

45,1

45,7

Koulutustasoindeksi (asteikko 1-8)

4,4

4,4

Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus (%)

13

6,3

Vakituisen henkilöstön tulovaihtuvuus (%)

Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1-5)
Työterveyshuolto (euroa/htv)
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen
(% henkilöstöstä)
Työkunnon ja työtyytyväisyyden edistäminen
(euroa/htv)
(Ei sisällä ns. liikuntavapaasta aiheutuvia kustannuksia)
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227/369

5,1
Seuraava
3,16

5/21
758
1
270

Koulutus ja kehittäminen

80

(euroa/htv ja työpäivät/htv)

9,6

Hätäkeskuslaitoksen tilinpäätös 2020

1.7 Tilinpäätösanalyysi
1.7.1

Rahoituksen rakenne

Hätäkeskuslaitoksen talousarviorahoitus on vuonna 2020 koostunut Hätäkeskuslaitoksen toimintameno momentista 26.30.02 ja momentin siirtyvästä erästä 4.19.26.30.02.
Toimintamenomomentin ja siirtyvän erän lisäksi valtiovarainministeriö myönsi Hätäkeskuslaitokselle koulutuskorvausta 0,04 miljoonaa euroa talousarvion momentilta 28.60.12 Osaamisen kehittäminen. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi Hätäkeskuslaitokselle momenteille
32.30.51.07 ja 33.20.50.01 Palkkatuettu työ, valtionhallinto 0,07 miljoonaa euroa ja 0,02 miljoonaa euroa.
Hätäkeskuslaitoksen keräämillä toiminnan tuloilla (3,2 miljoonaa euroa) katettiin 5,6 % toiminnan kuluista (58,9 miljoonaa euroa) vuonna 2020. Toiminnan tuotot koostuvat pääosin
maksullisen toiminnan palo- ja rikosilmoitinlaitteiden kytkentä ja testausmaksuista.

1.7.2

Talousarvion toteutuminen

Vuoden 2020 talousarvioissa Hätäkeskuslaitokselle myönnettiin momentille 26.30.02 yhteensä nettomäärärahaa 59,6 miljoonaa euroa.
Talousarvioesityksessä momentille esitettiin 57,8 miljoonaa euroa. Hätäkeskuslaitokselle
myönnettiin vuoden aikana lisätalousarvioissa yhteensä 1,8 miljoonaa euroa pääosin
kehittämiseen ja toiminnan ylläpitoon.
Hätäkeskuslaitokselle myönnettiin vuoden 2020 toisessa lisätalousarvion lisäyksessä 0,1 miljoonaa euroa joka aiheutui 112 Suomi -sovelluksen tiedoteominaisuuksien kehittämisestä ja
0,025 miljoonaa euroa varautumisesta Hätäkeskuslaitoksen toiminnan ylläpitämiseen. Toinen lisätalousarvio liittyi koronapandemian hallintaan. Neljännen lisätalousarvion lisäyksestä
1,2 miljoonaa euroa aiheutuu hätäkeskustietojärjestelmän kehittämisestä ja muusta välttämättömästä kehittämisestä. Neljännessä lisätalousarviossa lisäystä tuli myös aiemman järjestelmän ylläpidosta sekä 0,3 miljoonaa euroa siirrosta momentilta 24.01.01 Ulkoministeriön konsulipalvelujen avustavien asiakaspalvelutehtävien tuottamiseksi Hätäkeskuslaitoksessa 1.8.2020 alkaen. Seitsemäs lisätalousarvion lisäys 0,15 miljoonaa euroa aiheutui sopimuskauden palkkausten tarkistuksista.
Vuodelta 2019 siirtyi 4 miljoonaa euroa, jolloin vuonna 2020 käytettävissä oleva määräraha
oli Hätäkeskuslaitoksella yhteensä 63,7 miljoonaa euroa. Hätäkeskuslaitoksen vuoden 2020
määrärahojen toteuma oli 89,4 % toimintamäärärahan käytön ollessa 56,9 miljoonaa euroa.
Hätäkeskuslaitoksen toimintamenoihin on sisältynyt hätäkeskustietojärjestelmän toimituksesta johtuvia käyttämättömiä talousarviomenoja, jotka ovat lisänneet siirtyvän erän määrää. Valtuudesta aiheutuvia talousarviomenoja siirtyy vuodelle 2021 yhteensä 0,9 miljoonaa
euroa, johtuen hätäkeskustietojärjestelmän toimituksen viivästymisestä.
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Taulukko 13. Talousarvion toteumalaskelma
2019

2020

Muutos %

26.30.02 Toimintameno sis. lisätalousarviot

54 601 000

59 615 000

+9,2 %

26.01.29 SM hallinnonalan arvonlisävero

6 026 807

4 789 152

28.60.12. Osaamisen kehittäminen

46 551

38 678

32.30.51.07. Palkkatuettu työ, valtionhallinto

29 167

71 408

33.20.50.01. Palkkatuettu työ, valtionhallinto

8 589

22 261

Talousarvion määräraha yhteensä

60 712 114

64 536 498

Siirtyvä määräraha edelliseltä tilikaudelta

11 439 939

3 994 694

Käytettävissä oleva määräraha

66 116 657

63 681 102

-3,7 %

Rahoituksen käyttö

62 121 962

56 926 040

-8,36 %

Siirtyvä määräraha

3 994 695

6 755 061

+69,1 %

+6,3 %

Hätäkeskuslaitoksen talousarvio kasvoi talousarviokaudella 6,3 % verrattuna edelliseen vuoteen. Rahoituksen käyttö oli 8,4 % vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Tämä johtuu pääosin
henkilötyövuosi vajauksesta, edellisen vuoden hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönotto
kustannuksista, kehittämisen hitaammasta edistymisestä ja muista pääosin koronapandemian aiheuttamista toiminnan rajoituksista (mm. matkustaminen, koulutustilaisuudet).
Vuoden 2020 osalta 6,8 miljoonaa euroa siirtyy vuodelle 2021. Siirtyvä erä muodostuu valtuudesta aiheutuvista tulevista talousarviomenoista 0,9 miljoonaa euroa, tavoite HTV määrän (-45) vajauksesta 2,8 miljoonaa euroa, siirtyneistä kehittämisen palvelujen ostoista 1,7
miljoonaa euroa ja loput 1,5 miljoonaa euroa muista palvelujen ostoista, matkoista, vuokrista sekä tuloista.
Hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönoton myötä vuonna 2019 Hätäkeskuslaitokselle realisoitui 5,5 miljoonan euron investointikulut, kun vastaavasti vuoden 2020 investoinnit olivat
vain 0,6 miljoonaa euroa.
Kehittämiseen liittyvä siirtyvä erä käsittää hätäkeskustietojärjestelmä ERICAn kehittämisen
(1,1 miljoonaa euroa). Muuhun kehittämiseen jää viime vuodelta (0,6 miljoonaa euroa), joka
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käsittää muun muassa seuraavia järjestelmiä: 112Suomi, HKELO, tilannekuva, tieto- ja kyberhanke ja Acta.
Hätäkeskuslaitoksessa on ilmoitinlaitteisiin liittyen jatkettu toimintatapojen kehittämistä, ja
palvelutasoa tullaan ylläpitämään tulevina vuosina asiakkaiden sähköisen ilmoitinlaitesopimushallintajärjestelmän (ILMO) avulla. ILMO-projektissa työ jatkuu vuoden 2021 loppuun,
jolloin kaikki sopimusten hallintaan suunnitellut toiminnot on saatu automatisoitua.
Tuotot kasvoivat maksullisen toiminnan hinnankorotuksesta johtuen 2,6 miljoonasta eurosta
3,2 miljoonaan euroon, eli 28,5 %.
ERICA -hätäkeskustietojärjestelmä valtuudesta aiheutuviin talousarviomenoihin oli käytettävissä vuonna 2020 yhteensä 1,4 miljoonaa euroa. Hätäkeskuslaitoksen vuoden 2020 toimintamenoihin sisältyi uuden hätäkeskustietojärjestelmä ERICA:n hankinnasta johtuvia sopimuksiin perustuvia investointeja yhteensä 0,6 miljoonaa euroa.
Hätäkeskustietojärjestelmä ERICAn palvelusopimus on voimassa toistaiseksi. Epävarmuutta
ja hankeriskiä aiheuttaa järjestelmän toimittajayhteistyö, korjausviivästykset ja taloudellista
riskiä välttämättömän kehittämisen rahoitus sekä mahdolliset hinnankorotukset.

1.7.3

Tuotto- ja kululaskelma

Hätäkeskuslaitoksen toiminnan kuluista suurin osa oli henkilöstömenoja, jotka olivat 35,9
miljoonaa euroa. Henkilöstömenoja oli näin ollen 60 % kaikista kuluista. Tuotto- ja kululaskelmassa henkilöstökulut nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 0,4 miljoonaa euroa
vuonna 2020. Seitsemäs lisätalousarvion lisäys 0,15 miljoonaa euroa aiheutui palkkausten
tarkistuksista. Henkilöstökuluihin budjetoitiin 37,4 miljoonaa euroa ja vuoden toteuma oli
96,2 %. Henkilöstökuluihin ei budjetoitu 630 henkilötyövuoden tavoitteen mukaista summaa, koska irtisanoutumiset ja hätäkeskuspäivystäjäkurssilta valmistuneiden määrät pyrittiin
ennakoimaan budjetoinnissa.
Muut suurimmat kuluerät olivat palvelujen ostot 18 miljoona euroa (30,6 %) sekä vuokrat
3,9 miljoona euroa (6,6 %). Toiminnan kulut ilman satunnaiseriä ovat laskeneet vuodesta
2019 vuoteen 2020 yhteensä 0,4 miljoonaa euroa, joka johtuu edellisen vuoden hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönottoon liittyvistä maksuista.
Palveluiden ostot laskivat kokonaisuutena 0,4 miljoona euroa edellisestä vuodesta. Palvelujen ostot kohdistuivat pääosin tietotekniikkapalveluihin, joihin käytettiin yhteensä 16,2 miljoonaa euroa (edellinen vuosi 16,1 miljoonaa euroa). Palveluiden ostot kohdistuivat seuraaviin liikekirjanpidon tileihin; ICT-käyttöpalvelut (8 miljoonaa euroa, nousua 0,3 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen), tietoliikennepalvelut (4,4 miljoonaa euroa, laskua 0,5 miljoona euroa edelliseen vuoteen.), ICT-palvelujen ostot, sisäiset (2,9 miljoonaa euroa, laskua 0,3 miljoona euroa edelliseen vuoteen) sekä tietotekniikan asiantuntija ja ylläpitopalvelut (0,9 miljoonaa euroa, nousua 0,1 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen).
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Vuokria maksettiin yhteensä 3,9 miljoonaa euroa vuonna 2020, kun vastaava summa oli
edellisenä vuonna 4,1 miljoona euroa. Ylläpitokorjausten osalta on tehty vain välttämättömät ja pakolliset korjaukset koronarajoitusten vuoksi.
Hätäkeskuslaitos vastaa kaikista hätäkeskustietojärjestelmään (ERICA) liittyvistä käyttö- ja
palvelumaksuista, mikä on kasvattanut yhteiskäyttöisen hätäkeskustietojärjestelmän käyttöja ylläpitokustannuksia merkittävästi. Viranomaisten kanssa yhteiskäyttöisen hätäkeskustietojärjestelmän kustannusten jakaminen on nostettu esille ministeriön ja Hätäkeskuslaitoksen välisissä keskusteluissa. Sisäministeriö selvittää perusteita käyttömaksujen jakamisista
toimijoiden kesken.

1.7.4

Tase

Vuonna 2020 Hätäkeskuslaitoksen käyttöomaisuuden aineettomissa oikeuksissa aktivoitui
hätäkeskustoiminnan ja uuden hätäkeskustietojärjestelmä ERICAn investointikuluja.
Vuoden lopussa itse valmistetut ja teetetyt tietojärjestelmät käyttöomaisuustilin kirjausarvo
oli yhteensä 38,2 miljoonaa euroa, josta poistot olivat yhteensä 4,3 miljoonaa euroa.

1.8 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma
Hätäkeskuslaitoksen johto vastaa valtion talousarviosta annetun lain 24 b §:n mukaisesti laitoksen sisäisen valvonnan järjestämisestä, sen asianmukaisuudesta ja riittävyydestä sekä siihen sisältyvästä riskienhallinnasta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on antaa kohtuullinen
varmuus siitä, että viraston toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, toimintaan liittyvä raportointi on luotettavaa ja toiminnassa noudatetaan lakeja ja säädöksiä.
Hätäkeskuslaitoksen sisäisestä tarkastustoiminnasta laadittiin vuonna 2020 uusi tarkastussuunnitelma, jossa varsinaiset tarkastukset painottuvat vuosille 2021–2022. Aiempien vuosien erillisten tiettyihin toimintoihin keskittyvien itsenäisten tarkastussuunnitelmien sijasta
Hätäkeskuslaitos laati koko virastoa koskevan tarkastussuunnitelman. Tähän saakka viraston
valvontatoimet ovat olleet pääasiassa laillisuusvalvonnan ja hätäkeskustietojärjestelmän rekisterivalvonnan toteuttamia erikseen määriteltyjä valvontatoimia.
Viraston tarkastussuunnitelma kokoaa yhteen asiakirjaan kaikki tiedossa olevat toimenpiteet, joilla tarkastetaan viraston toimintoja ja käytäntöjä. Tarkastussuunnitelman tavoitteena
on lisätä tarkastustoiminnan läpinäkyvyyttä sekä tietoisuutta toiminnan tarkastamisesta. Lisäksi tarkastussuunnitelmalla pyritään terävöittämään kokonaiskuvaa viraston tarkastuksista
sekä niiden seurannasta.
Tarkastussuunnitelman mukaisesti hätäkeskustietojärjestelmän rekisterinpitäjän ja rekisterinpidon asiantuntijan toimesta suoritettiin syksyllä 2020 valvontatarkastus hätäkeskustietojärjestelmään. Tarkastus kohdistettiin valtakunnallisesti huomiota saaneen vesiliikenneonnettomuuteen Hangon satamassa. Tarkastus suoritettiin vertaamalla hätäkeskustietojärjestelmän käyttölokia tapahtuman tehtäväraporttiin ja hätäkeskuspäivystäjien tapahtumahetken mukaisiin rooleihin päivystyssalissa. Tapahtumasta tarkastettiin hätäkeskustietojärjestelmän lokitiedot erityisesti henkilötietojen käsittelyn asianmukaisuuden näkökulmasta.
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Tarkastuksen lopputulemana oli, että kaikkien tehtävätietojen käsittelijöiden osalta rekisterin tietojen käsittelytoimet ovat olleet yksittäisiin virkatehtäviin liittyviä ja lainmukaisia. Asiassa ei ole siten ollut tarvetta muille toimenpiteille.
Hätäkeskuslaitoksessa riskiarviointia tehdään koko ajan kiinteänä osana viraston toimintaa.
Määrämuotoiset riskien arvioinnit tehtiin kaksi kertaa vuoden 2020 aikana. Vuoden lopussa
toteutettiin kattava toiminnallinen riskiarviointi, johon osallistuivat viraston kaikki osastot.
Riskiarviointi toteutettiin Granite -järjestelmässä olevaa arviointikehikkoa soveltaen. Tehdyssä riskiarvioinnissa kartoitettiin keskeisimmät riskit, arvioitiin niiden vaikuttavuutta ja todennäköisyyttä sekä kirjattiin, miten riskeihin on jo varauduttu tai miten varautumista parannetaan. Selvityksessä keskeisimmiksi toiminnallisiksi riskeiksi kirjattiin: Sopimustoimittaja
ei kykene hoitamaan hätäkeskustietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyötä, hätäkeskustietojärjestelmän käytön estävä vika tai häiriö, henkilöstön riittämättömyys sekä pandemia.
Edellä kuvattuihin riskeihin on määritelty vastuutahoittain hallintatoimet, joilla riskejä pyritään pienentämään tai poistamaan kokonaan.
Viraston riskienhallinnan kehittämiseksi on valmisteltu toimintamalli, jossa vuosikellon avulla
riskien kartoittaminen sekä hallinta pyritään entistä paremmin tuomaan osaksi johtamista
sekä tulosohjausprosessia. Jatkossa riskejä käsitellään osastoittain touko- ja marraskuussa
sekä neljä kertaa vuodessa viraston turvaryhmässä. Lisäksi asiaa esitellään säännöllisesti viraston johtoryhmässä.

1.9 Arviointien tulokset
Hätäkeskuslaitoksessa ei suoritettu vuoden 2020 aikana ulkopuolisen tahon toimesta toiminnan tuloksellisuuden tai vaikuttavuuden kokonaisarviointeja. Virastossa arvioitiin suunnitelmallisesti oman toiminnan tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja laillisuutta muun muassa säännöllisin riskikartoituksin, laillisuusvalvonnan tarkastussuunnitelmaa kehittämällä sekä määrämuotoisesti tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta arvioimalla. Viime mainittussa keskeisiä toimintoja ovat muun muassa: osasto- ja yksikkökohtainen säännöllinen tulostavoitteiden saavuttamisen seuranta, kehityskeskustelut sekä tulosneuvottelut ohjaavien ministeriöiden
kanssa. Kuluvan vuoden alussa toteutettiin kattava sisäisen valvonnan arviointi vuotta 2020
koskien Granite -järjestelmässä olevan arviointikehikon mukaisesti.

Taulukko 14. Yhteenveto sisäisen valvonnan tuloksista (Granite, raportti 2.2.2021)
Tavoitetila tiloittain

26

Prosenttia (%)

Kappaletta

Ei toteudu

0

0

Tavoitetilaa ei voida arvioida

2

1

Toteutuu osittain

43

25

Toteutuu täysin

55
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Edellä esille tuodun perusteella Hätäkeskuslaitoksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta täyttävät valtion talousarviosta annetun lain 69 §:ssä säädetyt tavoitteet.

1.10

Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä

Hätäkeskuslaitoksen virkamies on vuoden 2020 aikana ollut epäiltynä virkarikoksesta (virkavelvollisuuden rikkominen tms.) kaikkiaan 61 tapauksessa. Näistä 58 liittyy Porvoon syksyn
2019 poliisiampumistapaukseen, jonka osalta esitutkinta on edelleen kesken.
Hätäkeskuslaitos on myös tehnyt tutkintapyyntöjä tilanteissa, joissa se on itse ollut asianomistajana. Tällaisia tilanteita ovat olleet tietoliikenteen häirintätapaukset sekä laittomat
uhkaukset. Tutkintapyyntöjä tietoliikenteen häirinnästä on vuoden 2020 aikana tehty kolmesta tapauksesta, lisäksi laittomasta uhkauksesta on tehty tutkintapyyntö kahdessa tapauksessa. Etelä-Savon käräjäoikeuteen on puolestaan edennyt poliisin aloittama esitutkinta, jossa Hätäkeskuslaitos on asianomistajana törkeässä tietoliikenteen häirintää koskevassa tapauksessa.
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2. Talousarvion toteumalaskelma
Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi

Tilinpäätös 2019

Talousarvio 2020
(TA + LTA:t)

Tilinpäätös 2020

11. Verot ja veronluonteiset tulot

104 221,44

113 587

113 586,96

0,00

100

11.04.01.

104 221,44

113 587

113 586,96

0,00

100

104 221,44

113 587

113 586,96

0,00

100

Arvonlisävero

Tuloarviotilit yhteensä

Pääluokan, momentin ja tilijaottelun
numero, nimi ja määrärahalaji

Tilinpäätös
2019

26. Sisäministeriön hallinnonala

60 627 807,31

64 404 152

57 649 090,78

6 026 807,31

4 789 152

4 789 152,19

54 601 000,00

59 615 000

52 859 938,59

46 551,00

38 678

46 551,00

Sisäministeriön
hallinnonalan ar26.01.29.
vonlisäveromenot
(arviomääräraha)
Hätäkeskuslaitoksen toimintame26.30.02.
not (nettob) (siirtomääräraha 2 v)
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
Osaamisen kehit28.60.12.
täminen (arviomääräraha)
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
Julkiset työvoimaja yrityspalvelut
32.30.51.
(siirtomääräraha 2
v)
32.30.51.07. Palkkatuettu työ, valtionhallinto (KPY)
33. Sosiaali- ja terveysministeriön
hallinnonala
Valtionosuus työttömyysetuuksien
ansioturvasta ja
33.20.50.
vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha)
33.20.50.01. Palkkatuettu työ, valtionhallinto
Määrärahatilit yhteensä
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Talousarvio
2020
(TA + LTA:t)

Talousarvion 2020
määrärahojen
siirto
käyttö 2020
seuraavalle
vuodelle

Tilinpäätös 2020

Vertailu
Talousarvio
Tilinpäätös

Vertailu
Tilinpäätös Talousarvio

Toteuma %

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot
Edellisiltä
vuosilta
siirtyneet
määrärahat

Käytettävissä
vuonna 2020

Käyttö vuonna
2020
(pl. peruutukset)

Siirretty
seuraavalle
vuodelle

3 994
694,06

63 609 694,06

56 854 632,65

6 755 061,41

0,00

3 994
694,06

63 609 694,06

56 854 632,65

6 755 061,41

38 678,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 678,00

38 678,00

0,00

71 408

71 407,57

71 407,57

0,00

0,00

71 407,57

71 407,57

0,00

29 166,75

71 408

71 407,57

71 407,57

0,00

71 407,57

71 407,57

0,00

29 166,75

71 408

71 407,57

71 407,57

0,00

71 407,57

71 407,57

0,00

8 588,68

22 261

22 260,69

22 260,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 588,68

22 261

22 260,69

22 260,69

0,00

8 588,68

22 261

22 260,69

22 260,69

0,00

60 712 113,74

64 536 498

57 781 437,04

64 536 498,45

0,00

3 994
694,06

63 681 101,63

56 926 040,22

6 755 061,41

6 755 061,41

64 404 152,19

0,00

4 789 152,19

0,00

59 615 000,00

38 678,00

38 678

29 166,75

6 755 061,41

6 755 061,41
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Hätäkeskuslaitoksen talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella
Valtuudet ja niiden käyttö (1 000 €) 1)
Momentti
(numero ja
nimi), johon
valtuus
liittyy 2)

Aikaisempien vuosien valtuuksien
käyttö 3)

Vuoden 2020 valtuudet

Uudet
valtuudet
26.30.02.
Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot

38 256

Yhteensä

38 256

Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja
määrärahatarve (1 000 €)

UusiVal- Käytetty
tut tuudet
valyhtuudet teens
ä
38
256

0

0

38
256

Käyttämättä

Talous- Määarvio- rämenot raha2020 tarve
2021

Määrärahatarve
2023

Määrärahatarve
myöhemmin

Määrärahatarve
yhteens
ä

Uusittu
v. 2021
TA:ssa

38 256

38 256

Määrärahatarve
2022

0

545

893

0

0

0

893

545

893

0

0

0

893

1) Valtuuden ja sen käytön määräksi merkitään tehdyn tilauksen sopimushinta tai sitoumuksen määrä silloin, kun valtuus on rajattu alun perin muulla tavalla, mutta valtuuden käytön johdosta annetaan euromääräinen sitoumus. Korkotuetun lainakannan enimmäismääränä määritellyt korkotukivaltuudet ja muut vastaavat valtuudet eritellään lisäksi
omilla riveillään.
2) Myös pääluokan tai luvun päätösosassa myönnetyt valtuudet sisällytetään taulukkoon. Tällöin luvun tai momentin
numerotunnukseksi merkitään "00.".
3) Esitetään yhteismäärä niistä aikaisempina varainhoitovuosina käytetyistä valtuuksista, joista varainhoitovuotena on
aiheutunut menoja tai joista aiheutuu menoja tulevina varainhoitovuosina.
4) Korkotukilainojen lainakannan enimmäismääränä tai valtionapuun oikeuttavien kustannusten enimmäismääränä tai
muulla vastaavalla tavalla myönnettyjen valtuuksien määrä. Erittely esitetään vain, jos momentti (ja yhteensä) sisältää
tällä tavoin määriteltyjä valtuuksia.

29

Hätäkeskuslaitoksen tilinpäätös 2020

3. Tuotto- ja kululaskelma
1.1.2020 - 31.12.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

TOIMINNAN TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot
Muut toiminnan tuotot

3 200 304,69
124 225,60

2 502 191,51
3 324 530,29

84 796,61

2 586 988,12

TOIMINNAN KULUT
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana

727 123,88

585 848,22

Henkilöstökulut

36 357 875,94

36 022 553,03

Vuokrat

3 867 974,36

4 071 613,72

Palvelujen ostot

18 006 279,27

18 388 261,88

Muut kulut

286 241,96

653 754,72

Valmistus omaan käyttöön (-)

-12 042,31

0,00

Poistot

4 345 354,50

JÄÄMÄ I

-63 578 807,60

4 073 012,37

-60 254 277,31

-63 795 043,94
-61 208 055,82

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Rahoitustuotot

4 137,57

Rahoituskulut

0,00

2 375,76
4 137,57

-198,79

2 176,97

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT
JÄÄMÄ II

-60 249 983,74

-61 205 878,85

TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA
MAKSUISTA
Perityt arvonlisäverot
Suoritetut arvonlisäverot
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
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113 586,96
-4 789 152,19

104 221,44
-4 675 565,23
-64 925 548,97

-6 026 807,31

-5 922 585,87
-67 128 464,72
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4. Tase
31.12.2020

31.12.2019

VASTAAVAA
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK. SIJOITUKSET
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

34 581 930,32
780 005,79

38 252 494,91
35 361 936,11

0,00

38 252 494,91

AINEELLISET HYÖDYKKEET
Koneet ja laitteet

103 560,80

Kalusteet

10 251,98

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ

148 975,46
113 812,78

14 494,18

35 475 748,89

163 469,64
38 415 964,55

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS
LYHYTAIKAISET SAAMISET
Myyntisaamiset

14 946,27

250 060,63

Muut lyhytaikaiset saamiset

1 972,80

16 919,07

2 963,15

253 023,78

-141,79

-141,79

0,00

0,00

RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT
Kirjanpitoyksikön menotilit
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ
VASTAAVAA YHTEENSÄ
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16 777,28

253 023,78

35 492 526,17

38 668 988,33
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31.12.2020

31.12.2019

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
VALTION PÄÄOMA
Edellisten tilikausien pääoman muutos
Pääoman siirrot
Tilikauden tuotto-/kulujäämä

28 116 872,90

28 692 280,35

62 056 222,25

66 553 057,27

-64 925 548,97

25 247 546,18

-67 128 464,72

28 116 872,90

VIERAS PÄÄOMA
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Ostovelat

3 185 080,11

3 795 775,50

Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset

669 091,82

708 868,32

Edelleen tilitettävät erät

713 960,20

766 097,68

5 675 244,40

5 279 113,49

Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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1 603,46

10 244 979,99

2 260,44

10 552 115,43

10 244 979,99

10 552 115,43

35 492 526,17

38 668 988,33
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5. Liitetiedot
Tilinpäätöslaskelmien liitteet:
Liite 1

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus

Liite 2

Nettoutetut tulot ja menot

Liite 3

Arviomäärärahojen ylitykset

Liite 4

Peruutetut siirretyt määrärahat

Liite 5

Henkilöstökulujen erittely

Liite 6

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset

Liite 7

Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten
menojen poistot

Liite 8

Rahoitustuotot ja kulut

Liite 9

Talousarviotaloudesta annetut lainat

Liite 10

Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset

Liite 11

Taseen rahoituserät ja velat

Liite 12

Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut vastuut

Liite 13

Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Liite 14

Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat

Liite 15

Velan muutokset

Liite 16

Velan maturiteettijakauma ja duraatio

Liite 17

Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut tiedot

KIRJANPITOYKSIKKÖ 248
HÄTÄKESKUSLAITOS
Virasto 248
31.12.2020
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Liite 1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperusteista ja vertailtavuudesta
Budjetointia koskevat muutokset:
Ei olennaisia muutoksia.
Aikaisempiin vuosiin kohdistuneet tuotot ja kulut:
Ei olennaisia eriä.
Vertailukelpoisuus edelliseen vuoteen:
Yhteistoiminnan kustannusten korvausten ja yhteisrahoitteisen toiminnan rahoitusosuuksien tilien numerointi ja sijainti tilikarttahierarkiassa muuttuivat vuoden 2020 alussa. Tilien kertymät raportoidaan
tuotto- ja kululaskelmassa tilikarttahierarkian mukaisesti laskelman rivillä Palvelujen ostot. Aiemmin
nämä erät on esitetty omalla rivillään Sisäiset kulut. Tuotto- ja kululaskelmassa esitetyt vuoden 2019 tiedot on muutettu vastaamaan vuoden 2020 käytäntöä.
Tilinpäätösvuoden jälkeiset olennaiset tapahtumat:
Ei olennaisia eriä.
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Liite 2: Nettoutetut tulot ja menot
Momentin numero ja
nimi

Tilinpäätös
2019

Talousarvio
2020
(TA + LTA:t)

Talousarvion 2020
määrärahojen

käyttö vuonna
2020

26.30.02.
Hätäkeskuslaitoksen
toimintamenot (nettob)
(Siirtomääräraha 2 v)

Bruttomenot
Bruttotulot
Nettomenot

35

Tilinpäätös 2020

siirto
seuraavalle
vuodelle

Vertailu
Talousarvio Tilinpäätös

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot

Edellisiltä
vuosilta
siirtyneet
määrärahat

Käytettävissä
vuonna 2020

Käyttö vuonna
2020
(pl. peruutukset)

57 190 363,88

62 215 000

56 188 762,45

62 943 823,86

60 183 456,51

2 589 363,88

2 600 000

3 328 823,86

3 328 823,86

3 328 823,86

54 601 000,00

59 615 000

52 859 938,59

6 755 061,41

59 615 000,00

0,00

3 994 694,06

63 609 694,06

56 854 632,65

Hätäkeskuslaitoksen tilinpäätös 2020

Siirretty
seuraavalle
vuodelle

6 755 061,41

Liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset
Hätäkeskuslaitoksella ei ole esitettävää liitteellä 3.
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Liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat
Hätäkeskuslaitoksella ei ole esitettävää liitteellä 4.
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Liite 5: Henkilöstökulujen erittely
2020
Henkilöstökulut

30 346 694,24

30 076 689,12

Palkat ja palkkiot

30 077 976,52

29 719 786,84

0,00

0,00

268 717,72

356 902,28

Henkilösivukulut

6 011 181,70

5 945 863,91

Eläkekulut

5 445 609,76

5 481 043,80

565 571,94

464 820,11

36 357 875,94

36 022 553,03

352 842,03

347 944,56

0,00

0,00

4 720,00

4 720,00

920,00

720,00

3 800,00

4 000,00

Tulosperusteiset erät
Lomapalkkavelan muutos

Muut henkilösivukulut
Yhteensä
Johdon palkat ja palkkiot, josta
- tulosperusteiset erät
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet
Johto
Muu henkilöstö
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Liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kirjanpitoyksikössä yhdenmukaisin periaattein käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen pitoajan mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintamenosta. Varainhoitovuoden aikana ei ole tehty muutoksia poistosuunnitelmaan.
Suunnitelmanmukaiset poistoajat ovat:
Omaisuusryhmä

KOMluokka

Poistomenetelmä Poistoaika Vuotuinen
vuotta

Jäännösarvo

poisto %

%

Aineettomat hyödykkeet
114 Muut pitkävaikutteiset menot
11400000 Itse valmistetut ja teetetyt tietojärjestelmät

1140020

Tasapoisto

10 vuotta

10 %

0%

11490000 Muut pitkävaikutteiset menot

1149010

Tasapoisto

10 vuotta

10 %

0%

11910000 Keskeneräiset aineettomat käyttöomaisuushankinnat

Ei poistoja

119 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Aineelliset hyödykkeet
125-126 Koneet ja laitteet
12500000 Autot ja muut maakuljetusvälineet

1250010

Tasapoisto

5 vuotta

20 %

0%

12550000 ICT-laitteet

1255020

Tasapoisto

5 vuotta

20 %

0%

12690000 Muut koneet ja laitteet

1269010

Tasapoisto

5 vuotta

20 %

0%

1270010

Tasapoisto

5 vuotta

20 %

0%

127 Kalusteet
12700000 Asuinhuoneisto- ja toimistokalusteet
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Liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot

Aineettomat hyödykkeet

114 Muut pitkävaikutteiset menot

119 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

42 151 594,47

0,00

42 151 594,47

544 594,85

780 005,79

1 324 600,64

0,00

0,00

0,00

Hankintameno 31.12.2020

42 696 189,32

780 005,79

43 476 195,11

Kertyneet poistot 1.1.2020

-3 899 099,56

0,00

-3 899 099,56

0,00

0,00

0,00

-4 215 159,44

0,00

-4 215 159,44

Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot

0,00

0,00

0,00

Tilikauden arvonalennukset

0,00

0,00

0,00

-8 114 259,00

0,00

-8 114 259,00

0,00

0,00

0,00

34 581 930,32

780 005,79

35 361 936,11

Hankintameno 1.1.2020
Lisäykset
Vähennykset

Vähennysten kertyneet poistot
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot

Kertyneet poistot 31.12.2020
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.2020
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Aineelliset hyödykkeet
125-126 Koneet ja laitteet

127 Kalusteet

606 945,46

21 211,00

628 156,46

80 538,20

0,00

80 538,20

0,00

0,00

0,00

Hankintameno 31.12.2020

687 483,66

21 211,00

708 694,66

Kertyneet poistot 1.1.2020

-457 970,00

-6 716,82

-464 686,82

0,00

0,00

0,00

-125 952,86

-4 242,20

-130 195,06

Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot

0,00

0,00

0,00

Tilikauden arvonalennukset

0,00

0,00

0,00

-583 922,86

-10 959,02

-594 881,88

0,00

0,00

0,00

103 560,80

10 251,98

113 812,78

Hankintameno 1.1.2020
Lisäykset
Vähennykset

Vähennysten kertyneet poistot
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot

Kertyneet poistot 31.12.2020
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.2020
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Liite 8: Rahoitustuotot ja -kulu
Hätäkeskuslaitoksella ei ole esitettävää liitteellä 8.
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Liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat
Hätäkeskuslaitoksella ei ole esitettävää liitteellä 9.
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Liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset
Hätäkeskuslaitoksella ei ole esitettävää liitteellä 10.
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Liite 11: Taseen rahoituserät ja velat
Hätäkeskuslaitoksella ei ole esitettävää liitteellä 11.
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Liite 12: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut
Hätäkeskuslaitoksella ei ole esitettävää kohtaan Myönnetyt takaukset ja takuut.
Muut monivuotiset vastuut
Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten
kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella
tehdyt tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset
€
Talousarviomenot
2020
Tavanomaiset sopimuk16 397 349,91
set ja sitoumukset yhteensä
Muulla kuin valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen
yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt
sopimukset ja sitoumukset
€
Talousarviomenot
2020
Muut sopimukset ja sitoumukset
Yhteensä
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16 397 349,91

Määrärahantarve
2021

Määrärahantarve
2022

Määrärahatarve
2023

Määrärahatarve
myöhemmin

Määrärahatarve
yhteensä

15 831 675,13

16 080 186,14

16 319 484,30

96 430 136,33

144 661 481,91

Määrärahantarve
2021

Määrärahantarve
2022

Määrärahatarve
2023

Määrärahatarve
myöhemmin

15 831 675,13

16 080 186,14

16 319 484,30

96 430 136,33

144 661 481,91
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Liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat
Hätäkeskuslaitoksella ei ole esitettävää liitteellä 13.
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Liite 14: Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat
Hätäkeskuslaitoksella ei ole esitettävää liitteellä 14.
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Liite 15: Velan muutokset
Hätäkeskuslaitoksella ei ole esitettävää liitteellä 15.
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Liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio
Hätäkeskuslaitoksella ei ole esitettävää liitteellä 16.
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Liite 17: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut tiedot
Hätäkeskuslaitoksella ei ole esitettävää liitteellä 17.
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