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1 JOHDANTO 

Työvuorosuunnittelua tehdään päivittäin kaikilla Suomen pelastuslaitoksilla, ja voidaan-

kin todeta työn olevan välttämätöntä ympäri vuorokauden toimivan organisaation val-

miuden ylläpitämiseksi niin arkena kuin pyhäpäivinä. Toisaalta myös lainsäädäntö ja 

muut säädökset ja sopimukset velvoittavat pelastuslaitoksia työnantajana tekemään työ-

vuorosuunnittelua. 

Selvitän opinnäytetyössäni, mihin työvuorosuunnittelu pelastuslaitoksilla perustuu ja 

millaiset työvuorojärjestelmät Uudenmaan pelastuslaitoksilla on pelastustoimintaan osal-

listuvan henkilöstön osalta ja miten työvuorosuunnittelu on järjestetty. Lisäksi opinnäy-

tetyössäni selvitetään, miten työvuorosuunnittelu muuttuu työvuorosuunnitteluohjelmis-

ton osalta Uudenmaan pelastuslaitoksilla ja mitä tulevaisuudennäkymiä ja muutoksia on 

työvuorosuunnittelussa nähtävissä. 

Selvitykseni lähdeaineistona on lainsäädäntö ja työvuorosuunnitteluun liittyvät valtakun-

nalliset virkaehtosopimukset, Uudenmaan pelastuslaitosten palvelutasopäätökset, työ-

vuorosuunnitteluun liittyvä ohjeistus ja työajan poikkeusluvat. Lisäksi olen haastatellut 

Helsingin pelastuslaitokselta asemamestari Timo Aaltosta, Keski-Uudenmaan pelastus-

laitokselta palopäällikkö Jarkko Seliniä ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta pelastus-

päällikkö Lauri Jaakkolaa liittyen laitosten käytänteisiin työvuorosuunnittelun osalta. 

Olen rajannut opinnäytetyöni koskemaan pelastustoimintaan osallistuvaa pelastuslaitok-

sen päätoimista miehistöä, alipäällystöä ja päällystöä, jotka tekevät 24 tunnin työvuoroja 

pelastuslaitosten työsuojelun poikkeuslupien ja paikallisten sopimusten mukaisesti Uu-

denmaan pelastuslaitoksilla. 

Pelastustoimintaan osallistuva henkilöstö on pelastuslaitoksen henkilöstöä, joka osallis-

tuu pelastuslain 2 a § mukaisesti pelastustoimintaan. Pelastustoiminnalla tarkoitetaan kii-

reellisiä tehtäviä, joiden tarkoituksena on pelastaa ja suojata ihmisiä, omaisuutta ja ym-

päristöä onnettomuuden uhatessa tai sattuessa sekä rajoittaa onnettomuudesta aiheutuvia 

vahinkoja ja lieventää onnettomuuden seurauksia (= pelastustoimintaan osallistuva hen-

kilöstö).  
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Lisäksi tässä työssä käsitellään vain päivittäisten tilanteiden vaatimia henkilöstövoima-

varoja. Pelastuslain 29 §:n mukaan palvelutasopäätöksen taustana olevat riskit arvioidaan 

päivittäisten tilanteiden, häiriötilanteiden, poikkeusolojen ja väestönsuojelutilanteiden 

näkökulmasta. 

 Uudenmaan maakunta 

Uudenmaan maakunnan alue kattaa maapinta-alaltaan noin 9000 neliökilometrin suurui-

sen alueen ja koostuu 26 kunnasta. Nykyisellään Uudenmaan alueen kunnat jakautuvat 

neljään eri pelastustoimen alueeseen. Väestö ja tiivis rakennuskanta on keskittynyt pää-

kaupunkiseudulle ja sen ympäryskuntiin sekä taajamiin. Muilta osin Uusimaa on harvaan 

asuttua maaseutua. Alueella on myös pitkä merenranta sekä runsaasti järviä. Uusimaa on 

Suomen väestön ja taloudellisen toiminnan tärkein keskittymä. (Hiklu riskianalyysityö-

ryhmä 2018, 3).  

Kuvassa 1 on esitetty Uudenmaan maakunnan alueen pelastuslaitosten toiminta-alueet, 

pelastusasemien sijainti ja lähtöaika alueen pelastusasemien osalta sekä tehdas-/laitospa-

lokuntien, sopimuspalokuntien tai muiden asemien, kuten veneasemien sijainti. 

 

Kuva 1. Uudenmaan pelastuslaitosten nykyiset toiminta-alueet ja asemaverkko (Hiklu 

riskianalyysityöryhmä 2018, 47). 
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 Helsingin pelastuslaitos 

Helsingin pelastuslaitos (HKI) toimii Helsingin kaupungin hallinnossa erillisenä viras-

tona, jonka päätöksentekoelimenä hallinnon ja talouden seurannan suhteen toimii pelas-

tuslaitoksen lautakunta. Pelastuslaitos toimii Helsingin kaupungin alueella ja pelastuslai-

toksen palveluntuotannosta vastaa pelastustoimen osasto, joka jakautuu kolmeen palve-

lualueeseen. Pelastuslaitos vastaa toiminta-alueellaan myös ensihoidon ensihoitopalvelu-

jen palvelutuotannosta erillisen sopimuksen perusteella. Asemaverkosto muodostuu 7 pe-

lastusasemasta ja 15:sta sopimuspalokunnan pelastusasemasta. (Liljemark 2018, 10.) 

 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos  

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos (IUP) toimii Porvoon kaupungin hallinnossa erillisenä ta-

seyksikkönä, jonka päätöksentekoelimenä toimii pelastuslaitoksen lautakunta. Pelastus-

laitos toimii seitsemän kunnan alueella, ja toiminta on jaettu kolmeen tulosyksikköön 

sekä tukipalvelut yksikköön. Pelastuslaitos vastaa Porvoon sairaanhoitoalueen ensihoi-

don ensivaste- ja ensihoitopalvelujen palvelutuotannosta erillisen sopimuksen perus-

teella. Pelastusasemien verkosto muodostuu kolmesta vakituisesta pelastusasemasta, 5 si-

vutoimisesta- ja 25:sta sopimuspalokunnan sekä 2 tehdaspalokunnan pelastusasemasta. 

(Liljemark 2018, 11.) 

 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos toimii (KUP) Vantaan kaupungin hallinnossa erillisenä 

liike-laitoksena, jonka päätöksentekoelimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Pelas-

tuslaitos toimii kahdeksan kunnan alueella, ja toiminta on jaettu kahteen tulosyksikköön 

sekä hallintoyksikköön. Pelastuslaitos vastaa toiminta-alueellaan myös ensihoidon ensi-

vaste- ja ensihoitopalvelujen palvelutuotannosta erillisen sopimuksen perusteella. Ase-

maverkosto muodostuu 10 vakituisesta pelastusasemasta ja 25:stä sopimuspalokunnan 

pelastusasemasta. (Liljemark 2018, 12.) 
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 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos (LUP) toimii Espoon kaupungin hallinnossa erillisenä 

liikelaitoksena, jonka päätöksentekoelimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Pelas-

tuslaitos toimii kymmenen kunnan alueella, ja toiminta on jaettu kolmeen pääprosessiin: 

pelastustoimintaan, onnettomuuksien ehkäisyyn ja ensihoitoon, joiden palvelutuotan-

nosta vastaa palvelutuotanto ja tukipalveluista tukipalvelut. Pelastuslaitos vastaa toi-

minta-alueellaan myös ensihoidon ensivaste- ja ensihoitopalvelujen palvelutuotannosta 

erillisen sopimuksen perusteella. Asemaverkosto muodostuu 12 vakituisesta pelastusase-

masta, 1 sivutoimisesta pelastusasemasta ja 39:stä sopimuspalokunnan sekä 2 tehdaspa-

lokunnan asemasta ja 2 sotilaspalokunnan asemasta. (Liljemark 2018, 12.) 
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 Pelastuslaitokset yhdessä 

Keväällä 2019 keskeytyneen maakuntauudistustyön yhteydessä laadittiin Uudenmaan pe-

lastuslaitosten fuusion esiselvitys (29.6.2018), jossa koottiin Uudenmaan maakunnan pe-

lastuslaitosten talous-, henkilöstö- ja toimintatietoja. Taulukkoon 1 on koottu keskeisim-

mät tunnusluvut laskettuna kaikki neljä pelastuslaitosta yhdessä. 

 

Taulukko 1. Uudenmaan pelastuslaitosten Helsinki, Itä-Uusimaa, Keski-Uusimaa ja 

Länsi-Uusimaa kokonaisresurssit, tilinpäätös 2017 (Liljemark 2018, 13). 

 

Uudenmaan pelastuslaitoksilla on hälytystehtäviä keskimäärin yhteensä noin 80 vuoro-

kaudessa ja kokonaismäärä vastaa noin 25 – 29 % koko Suomen hälytystehtävien mää-

rästä vuosina 2014 - 2018. 

  

Uudenmaan alueen 

pelastuslaitokset: Helsinki, 

Itä-Uusimaa, Keski-Uusimaa, 

Länsi-Uusimaa 

Käyttötalous 2017 Investoinnit 2017 Leasing 2017 

Pelastustoimi 107,3 milj. brutto 8,7 milj. brutto 0,8 milj. 

Ensivaste- ja ensihoitopalvelut 39,1 milj. 0,39milj. 1,8 milj. 

Yhteensä 146,4 milj. 9,09 milj. 2,6 milj. 

Vakituinen henkilöstö 1 863 vuorotyössä 1 445 päivätyössä 418 

Osa-aikainen henkilöstö 117

Palo- ja pelastustehtävät 27 608

Ensivaste- ja ensihoitotehtävät 147 715

Operatiiviset tehtävät 

kokonaissuoritemäärä 

175 323

Onnettomuuksien ehkäisyn 

valvontatoimenpiteet ja 

turvallisuusviestintä 

Valvontatoimenpiteet 

26 322 

Turvallisuusviestintä 

217 642 (tavoitetut 

henkilöt) 

Pelastusasemat / 

ensihoitoasemat / kunnat 

vakituiset 32 

ensihoito 4

osa-aikaiset 6 sopimuspalokunnat 

104

Pelastusasemat / 

ensihoitoasemat yhteensä 

146

Sopimuspalokunnat 
Sopimusten piirissä 

109

Hälytysryhmien 

henkilöstö 2 329 

Tehdaspalokunnat / 

Sotilaspalokunnat 

Tehdaspalokunnat 4 Sotilaspalokunnat 2 

Alueen asukasluku 1 651 899
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Taulukko 2. Hälytystehtävät pelastustoimen alueittain, Uusimaa 2014 - 2018 (Ketola ja 

Kokki 2019, 11). 

 

Pelastustoimen taskutilasto 2014 - 2018 mukaisesti Uudenmaan pelastuslaitosten yhtei-

nen päätoiminen henkilöstömäärä vuonna 2018 vastaa noin 29 % koko Suomen pelastus-

laitosten henkilöstöstä. Päätoimisesta henkilöstöstä pelastustoimintaan Uudenmaan pe-

lastuslaitoksilla osallistuu 1113 henkilöä. 

Taulukko 3. Pelastuslaitosten päätoiminen henkilöstö sekä pelastustoimintaan osallistuva 

henkilöstö Uudenmaan pelastuslaitoksilla vuonna 2018 (Ketola ja Kokki 2019, 7). 

 

Lukumääriä tarkasteltaessa kannattaa huomioida, että taulukot eivät ole henkilömäärien 

osalta täysin vertailukelpoiset, koska fuusion esiselvityksessä on käytetty vuoden 2017 

tietoja ja taskutilastossa on käytössä viimeisimmät tilastotiedot vuodelta 2018. Lisäksi 

vuorotyötä tekevän henkilöstön määrässä 1445 henkilöä on mukana ensihoidon henki-

löstö ja pelastustoimintaan osallistuva henkilöstö tekee osan työajastaan ensihoidon teh-

tävissä. Näin ollen yksiselitteistä ja tarkkaa jakoa ei voi ilman laajempaa selvitystyötä 

tehdä käytetyn lähdeaineiston perusteella. 

2014 2015 2016 2017 2018

Helsinki 8 143 8 408 8 813 9 454 9 600

Länsi-Uusimaa 6 610 6 780 7 439 8 195 8 248

Keski-Uusimaa 6 403 6 650 7 114 8 158 8 012

Itä-Uusimaa 1 961 2 128 2 140 2 503 2 358

Uusimaa yhteensä 25 131 25 981 27 522 30 327 30 236

Suomi yhteensä 99 074 99 673 103 756 104 411 113 479

25 % 26 % 27 % 29 % 27 %

Päätoiminen

henkilöstö naiset miehet yhteensä

Helsinki 658 3 410 413

Länsi-Uusimaa 597 0 337 337

Keski-Uusimaa 420 8 276 284

Itä-Uusimaa 170 0 79 79

Uusimaa yhteensä 1 845 11 1 102 1 113

Suomi yhteensä 6 283

Pelastustoiminta
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Pelastustoimintaan osallistuva päätoiminen henkilöstö jakautuu Uudellamaalla 32 palo-

asemalle ja asemilla neljään työvuoroon. Taulukkoon 4 on kerätty pelastuslaitoksilta tie-

dot henkilöstön vuorovahvuudesta asemittain.  

Taulukko 4. Vuorojen henkilöstömäärä asemittain Uudenmaan pelastuslaitoksilla. 

 

Teoreettinen virkamäärä eli vuoron kirjavahvuus ilman poikkeamia, kuten vuosilomat, 

perhevapaat, koulutusvapaat, työaikapankkivapaat ja sairauslomat, on 259 (8+34+217) 

työntekijää. Pelastuslaitosten työvuorosuunnitteluohjeiden mukainen minimivahvuus, 

jonka alle työvuoron henkilövahvuutta ei lasketa, on 197 työntekijää (8+33+156). Työai-

p= päällystö ap= alipäällystö m= miehistö

p ap m p ap m

HKI asema 10 Kallion pelastusasema 2 4 24 2 3 18

HKI asema 20 Erottajan pelastusasema 1 14 1 10

HKI asema 30 Haagan pelastusasema 1 11 1 8

HKI asema 40 Käpylän pelastusasema 1 10 1 8

HKI asema 50 Malmin pelastusasema 1 9 1 6

HKI asema 60 Mellunkylän pelastusasema 1 13 1 11

HKI asema 70 Herttoniemen pelastusasema 1 10 1 7

HKI asema 80 Suomenlinnan pelastusasema*

* 2 hlö sisältyy aseman 20 miehistöön

IUP asema 10 Porvoon pelastusasema 1 1 7 1 1 4

IUP asema 20 Sipoon pelastusasema 1 3 1 2

IUP asema 30 Loviisan pelastusasema 1 3 1 3

KUP asema 10 Havukosken paloasema 1 8 1 4

KUP asema 11 Itä-Hakkila, Mittatie 2 2

KUP asema 20 Vantaankosken paloasema 1 5 1 4

KUP asema 30 Pelastuskeskus 1 1 7 1 1 5

KUP asema 40 Nurmijärven paloasema 1 5 1 3

KUP asema 41 Klaukkalan paloasema 2 2

KUP asema 50 Keravan ja Tuusulan paloasema 2 9 2 7

KUP asema 70 Järvenpään paloasema 1 6 1 1 5

KUP asema 80 Hyvinkään paloasema 1 1 6 1 5

KUP asema 90 Mäntsälän paloasema 1 4 1 3

LUP asema 10 Keskuspaloasema 1 1 7 1 1 4

LUP asema 11 Leppävaaran paloasema 1 4 1 3

LUP asema 20 Niittykummun paloasema 1 4 1 3

LUP asema 30 Espoonlahden paloasema 1 6 1 4

LUP asema 31 Kirkkonummen paloasema 1 5 1 3

LUP asema 40 Mikkelän paloasema 1 4 1 3

LUP asema 50 Nummelan paloasema 1 5 1 3

LUP asema 51 Karkkilan paloasema 1 4 1 3

LUP asema 60 Lohjan paloasema 1 1 6 1 1 4

LUP asema 70 Karjaan paloasema 1 4 1 3

LUP asema 80 Tammisaaren paloasema 1 1 6 1 1 3

LUP asema 90 Hangon paloasema 1 4 1 3

Yhteensä 8 34 217 8 33 156

Neljässä vuorossa p, ap, m 32 136 868 32 132 624

Kokonaishenkilöstömäärä 1036 788

Vuoron kirjavahvuus Vuoron minimivahvuus
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kasuunnittelussa ennakoidaan noin kuukauden verran eteenpäin vuorovahvuuden kehit-

tymistä ja vuoroihin suunnitellaan reserviä poikkeamia varten siten, että vuoron suunnit-

teluvahvuus on noin 235 (8+34+193) työntekijää. 

On huomioitava, että yhteenlasketuissa lukumäärissä päällystön määrä on pienempi kuin 

todellinen virkamäärä, koska yhtä päivystävää palomestari kohti on tyypillisesti kuusi tai 

enemmän viranhaltijoita ja laskelmassa on luvut esitetty yhtä vuoroa koskien. Todellinen 

päivystävien palomestareiden kokonaismäärä on yli 60 viranhaltijaa. Samoin miehistön 

osalta lukumäärät eivät ole täysin paikkansapitävät, koska ensihoidon tehtävissä olevien 

määrää vaihtelee päivittäin eri asemilla. 

Vuorot miehittävät tekemäni kyselyn perusteella taulukon 5 mukaisesti 32 paloasemalla 

30 pelastusyksikköä (1+3), 7 johtoyksikköä (1+0+1 tai 1+0+0), 2 kärkiyksikköä (0+2), 5 

- 6 säiliöyksikköä (0+1), 3 - 5 raivausyksikköä (1+3 tai 1+2) ja 8 - 12 nostolavayksikköä 

(0+2 tai 0+1). Lisäksi viidellä paloasemalla on I-tason vesisukellusvalmius (0+2 tai 0+1) 

ja 12 paloasemalta miehitetään tarvittaessa vene merellä tapahtuvaa pelastustoimintaa 

varten.  

Taulukko 5. Kooste yksiköiden määrästä ja henkilövahvuudesta Uudellamaalla 

 Määrä, kpl Henkilövahvuus 

Pelastusyksikkö 30 1+3 

Johtoyksikkö 7 1+0+1 / 1+0+0 

Kärkiyksikkö 2 0+2 

Säiliöyksikkö 5-6 0+1 

Raivausyksikkö 3-5 1+2 / 1+3 

Nostolavayksikkö 8-12 0+1 / 0+2 

Sukellusvalmius 5 0+1 / 0+2 

Vene (merialue) 12 1+3 

 Uudenmaan pelastuslaitosten yhteistyö 

Uudenmaan alueen pelastuslaitosten (Helsingin, Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja 

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosten), jatkossa Hiklu- pelastuslaitosten kesken on laadittu 
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yhteistoimintasopimus joulukuun 15. päivänä vuonna 2015 ”edistämään pelastuslaitos-

ten yhteistoimintaa kaikissa pelastuslain (379/2011) 27 §:n sekä muun lainsäädännön 

mukaisissa pelastustoimen ja pelastuslaitosten tehtävissä.” 

Pelastuslaitokset tekevät sopimukseen perustuvaa yhteistyötä muun muassa seuraavissa 

tehtävissä: onnettomuuksien ehkäisemisessä, onnettomuuksiin varautumisessa, pelastus-

toiminnassa, öljyntorjunnassa, erillisten sopimusten mukaisessa ensihoidossa ja toimintaa 

tukevissa tai ohjaavissa tehtävissä. Yhteistyön edistämiseksi pelastuslaitokset antavat toi-

silleen kaikki tarvittavat suunnitelmat, ohjeet, asiakirjat sekä kaiken mahdollisen tiedon 

ja avun, jota voimassaolevat säädökset eivät estä antamasta. (Helsingin, Itä-Uudenmaan, 

Keski-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosten yhteistyösopimus 2015, 1 - 2).  

Työvuorosuunnitteluun liittyen ei ole olemassa omaa Hiklu -työryhmää, mutta Helsingin 

pelastuslaitoksen HESU 2020 -kilpailutuksen yhteydessä alueen pelastuslaitokset ovat 

aloittaneet kiinteän yhteistyön, koska kaikki laitokset olivat mukana hankintarenkaassa ja 

ottamassa käyttöön kilpailutuksen voittaneen työvuorosuunnitteluohjelmiston. 

Pelastuslain 45 § mukaan pelastuslaitoksen tulee tarvittaessa antaa apua toiselle pelastus-

laitokselle pelastustoiminnassa ja laatia yhteistyössä tarpeelliset pelastuslaitosten yhteis-

työsuunnitelmat avun antamiseen. 

 

Kuva 2. Uudenmaan pelastuslaitosten yhteistoimintatehtävät Uudenmaan alueella (Hiklu 

pelastustoiminta. 2019). 
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Kuvan 2 mukaisesti Uudenmaan pelastuslaitoksilla oli pelastuslain mukaisia yhteistoi-

mintatehtäviä, joissa osallistuttiin pelastustoimintaan toisen pelastustoimen alueella Uu-

dellamaalla 601 tehtävää vuonna 2018 ja 15.8.2019 mennessä määrä oli vuonna 2019 jo 

671 tehtävää ja yhteistoimintatehtävien määrä on ollut kasvussa erityisesti Erica -hätä-

keskustietojärjestelmän käyttöönoton jälkeen 7.5.2019. (Hiklu pelastustoiminta 2019.) 

Edellä mainittuihin yhteistoimintatehtävien määriin on otettu mukaan ne tehtävät joihin 

on tosiasiallisesti lähdetty ja tehtävään käytetty aika on ollut vähintään 5 minuuttia. 

(Hiklu pelastustoiminta 2019.) Voidaankin todeta, että laitosten pelastustoimintaan osal-

listuva henkilöstö työskentelee päivittäin samoilla onnettomuustehtävillä pelastuslaitos-

rajoista riippumatta. 
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2 TYÖVUOROSUUNNITTELUN NORMATIIVINEN TAUSTA 

Yhtenä työnantajan tehtävistä myös pelastuslaitoksilla on työvuorosuunnittelu, ja voi-

daankin todeta työn olevan välttämätöntä ympäri vuorokauden toimivan organisaation 

valmiuden ylläpitämiseksi määritetyllä tasolla kaikkina vuodenpäivinä niin arkena kuin 

pyhäpäivin. Työaikalaki sekä muut säädökset ja sopimukset velvoittavat pelastuslaitoksia 

työnantajina tekemään työvuorosuunnittelua. 

Pelastuslaitoksia velvoittaa työnantajana työaikalain määräys laatia jokaiselle työpaikalle 

työvuoroluettelo (Työaikalaki 35 §), josta käyvät ilmi vähintään työntekijän säännöllisen 

työajan alkaminen ja päättyminen sekä lepoaikojen ajankohdat. Lisäksi pelastuslaitos pe-

lastusviranomaisena joutuu vastaamaan alueen tunnistettuihin riskeihin pelastuslain mu-

kaan ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Työvuorosuunnittelun avulla pelas-

tustoimintaan osallistuva päätoiminen henkilöstö organisoidaan ja resursoidaan työaika-

lainsäädännön velvoitteiden ja valtakunnallisten (KVTES 2018 – 2019) ja paikallisten 

sopimusten mukaisesti vastaamaan suorituskyvyn osalta pelastustoimen alueen riskien 

vaatimuksia. 

 Pelastuslain (379/2011) velvoitteet 

Pelastuslaki ohjaa pelastustoimen järjestämistä Suomessa ja tuo pelastustoimen alueen 

tunnistettuihin riskeihin perustuvan palvelutasopäätöksen kautta velvoitteita päätoimisen 

henkilöstön palkkaamiseen pelastuslaitokselle. Pelastuslain tavoitteena on parantaa ih-

misten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Lain tavoitteena on myös, että onnet-

tomuuden uhatessa tai tapahduttua ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot turvataan ja on-

nettomuuden seurauksia rajoitetaan tehokkaasti. 

Pelastuslain 27 §:n mukaan alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta, 

pelastuslaitoksen toiminnan ja nuohouspalvelujen asianmukaisesta järjestämisestä sekä 

muista pelastuslaissa sille säädetyistä tehtävistä. 
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Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä. Pe-

lastustoimintaan kuuluu pelastuslain 32 §:n mukaan uhkaavan onnettomuuden torjumi-

nen, onnettomuuden uhrien ja vaarassa olevien ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suo-

jaaminen ja pelastaminen, tulipalojen sammuttaminen ja vahinkojen rajoittaminen. 

Pelastuslaitokselle 27 §:n 2 momentissa säädetyt tehtävät on suunniteltava ja toteutettava 

siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella ta-

valla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan tehdä viivy-

tyksettä ja tehokkaasti. Pelastuslain 29 §:n mukaan palvelutasopäätöksessä on selvitettävä 

alueella esiintyvät uhat ja arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan ta-

voitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. 

Sisäministeriön ohjeen palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta mukaisesti pelas-

tustoimen alueet jaetaan riskiluokkiin käyttäen regressiomallia ja riskiluokan määrittäviä 

onnettomuuksia. I riskiluokassa tavoitteena on, että ensimmäinen yksikkö on onnetto-

muuspaikalla 6 minuutin kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut hälytyksen. (Sisäasiain-

ministeriön julkaisu 2012, 11.) Kuvassa 3 on esitetty Uudenmaan maakunnan riskiruudut 

vuoden 2016 riskitason ja vuonna 2018 tehtyjen harkinnanvaraisten korotusten mukai-

sesti. 

 

Kuva 3. Riskiruutujen riskiluokitus Uudellamaalla vuoden 2016 riskitason ja vuona 2018 

tehtyjen harkinnanvaraisten korotusten mukaan. (Hiklu -riskianalyysityöryhmä 2018). 
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Jotta ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikatavoite prosentteina I riskiluokassa ylittää 

50 % kiireellisistä pelastustehtävistä, tulee pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön 

olla välittömässä valmiudessa paloasemalla. 

Lisäksi sisäministeriön ohje palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta ohjeistaa, että 

pelastustoimen alueen palvelutasopäätöksessä tulee päättää, miten toiminta-alueella pi-

detään yllä savusukellusvalmiutta ja kemikaalisukellusvalmiutta sekä minkä tasoista ve-

sisukellusvalmiutta alueella ylläpidetään. Uudenmaan alueen palvelutasopäätöksissä on 

linjattu, että kemikaalisukellus ja vesisukellus tehdään päätoimisen henkilöstön voimin. 

Toimintavalmiusaikatavoite I-riskialueella ja pelastuslaitosten palvelutasopäätösten lin-

jaukset kemikaalisukelluksen ja vesisukelluksen osalta johtavat tilanteeseen, jossa pelas-

tuslaitoksen on palkattava henkilöstöä ja siitä tulee työaikalainsäädännön tarkoittama 

työnantaja. Työnantajaa velvoittava lainsäädäntö ja sopimukset astuvat voimaan. 

 Uudenmaan pelastuslaitosten palvelutasopäätökset 

Pelastuslain 29 §:n mukaan palvelutasopäätöksessä on määritettävä toiminnan tavoitteet 

ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätöksessä tulee myös 

konkreettisesti kuvata palvelut, joita alueen pelastustoimi ja sen pelastuslaitos tulee pal-

velutasopäätöksen voimassaoloaikana tuottamaan. Palveluiden tasolla tarkoitetaan esi-

merkiksi pelastuslaitoksen lakisääteiseen ohjaus-, valistus- neuvonta- ja valvontatehtä-

vään osoittamia henkilötyövuosia tai pelastustoimintaan käytettävien yksiköiden toimin-

tavalmiutta pelastustoimen alueen eri osissa. (Sisäasiainministeriön julkaisu 2012, 12.) 

Keväällä 2019 keskeytyneen maakuntauudistuksen valmistelun aikana Uudenmaan alu-

een pelastuslaitosten ylimmät päättävät toimielimet päätyivät ratkaisuun, jossa silloisten 

palvelutasopäätösten voimassaoloa jatkettiin vuoden 2020 loppuun. Tuleekin huomioida, 

että palvelutasopäätösten taustalla olevat riskianalyysit ovat edellisten palvelutasopäätös-

ten valmistelun mukaisia. 

Alueen pelastuslaitosten palvelutasopäätöksissä on löydettävissä seuraavia työvuoro-

suunnittelussa huomioitavia tekijöitä: 

- ympärivuorokautisessa valmiudessa olevat yksiköt ja niiden vahvuus 
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- savusukellus 

- kemikaalisukellus 

- pintapelastus 

- vesisukellus 

- merellinen toiminta ja MIRG 

- kyky maanalaiseen toimintaan 

- pelastaminen yli 3 - 8 -kerroksiset rakennukset 

- sammutusauton, raivausauton, säiliöauton ja puomitikkaan suorituskykyvaati-

mukset. 

Hiklu -pelastuslaitosten riskianalyysityöryhmä aloitti keväällä 2018 koko Uuttamaata 

koskevan riskianalyysin valmistelu, ja ensimmäinen versio valmistui joulukuussa 2018. 

Toimintaympäristön nykytilaa, nykyistä palvelutasoa sekä tilasto- ja paikkatietotarkaste-

luita täydentämään on riskianalyysissä otettu mukaan Uudenmaan alueen pelastustoimen 

toimintaympäristön muutosvoimien tarkastelu PESTLE (poliittinen, ekonominen, sosiaa-

linen, teknologinen, lakiasiat sekä ekologinen) -viitekehyksessä. Lisäksi toimintaympä-

ristön muutosvoimien tarkastelussa on hyödynnetty Pelastustoimen toimintaympäristön 

kuvaus -loppuraporttia. (Hiklu -riskianalyysityöryhmä 2018.) Työn tuloksia hyödynne-

tään seuraavia palvelutasopäätöksiä laadittaessa. 

2.2.1 Helsingin pelastustoimen alueen palvelutasopäätös 

Helsingin kaupungin pelastuslautakunnan kokouksessa 18.12.2018 jatkettiin Helsingin 

pelastustoimen alueen palvelutasopäätöstä 2017–2018 vuoden 2020 loppuun asti. 

Työvuorosuunnitteluun vaikuttavia tekijöitä Helsingin pelastuslaitoksen palvelutasopää-

töksessä: 

- Ympärivuotisessa valmiudessa on seitsemän pelastusyksikköä. 

- Kesällä (30.4. – 31.10) valmiudessa on lisäksi kahdeksas, Suomenlinnan pelas-

tusyksikkö.  

- Pelastusyksiköiden tavoitevahvuus on 1 + 5 (esimies + miehistö), minimivahvuu-

den ollessa 1 + 3. 
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- Operatiivisten yksiköiden miehityksestä on laadittu ohje Operatiivisten yksiköi-

den miehitys ja hälytysvalmius. 

Tavoitteena on, että 

- riskiluokan määrittävissä onnettomuustyypeissä kohde saavutetaan aina vähin-

tään vahvuudella 1 + 3 

- toiminta pyritään suunnittelemaan siten, että lähdöt saadaan täydennettyä kansal-

lisen ohjeistuksen mukaisissa määräajoissa 

- vähintään 50 % kiireellisistä onnettomuuksista saavutetaan riskiluokassa I 6 mi-

nuutissa 

- yhteistyössä HIKLU- pelastuslaitosten kanssa pyritään löytämään ratkaisuja, 

joilla pelastustoimen alueiden rajaseutujen tavoitettavuutta voidaan parantaa. 

Rakennuspaloihin liittyen: 

- Seitsemällä Helsingin pelastuslaitoksen mantereen pelastusasemalla on savusu-

kellus- ja sammutusvalmius vuoden jokaisena päivänä.  

- Suomenlinnan pelastusasemalla on kesäaikana 30.4. – 31.10. valmiudessa kaksi 

palomiestä, jotka voivat tehdä rakennuspalojen sammutustyön ensitoimenpiteitä, 

kuten tiedustella ja sammuttaa rakennuspaloa kohteen ulkopuolelta. 

Pelastuslaitoksen kaikilla pelastusyksiköillä on pintapelastusvalmius ja jatkuva vesisu-

kellusvalmius Erottajan pelastusasemalla. Lisäksi pelastuslaitoksen MIRG-ryhmä 

(MIRG = Maritime Incident Response Group, kansainvälisen merenkulun määrittelyjen 

mukainen erikoiskoulutettu meripelastusryhmä) sekä toimintaan koulutetut ryhmän- ja 

joukkueenjohtajat ovat jatkuvassa valmiudessa Malmin pelastusasemalla. Ryhmän jäse-

net työskentelevät normaalisti pelastajina työvuoroissa ja MIRG-ryhmä muodostetaan 

välittömästi tarpeen vaatiessa. (Helsingin kaupungin pelastuslautakunta 2018.) 

2.2.2 Itä-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätös 

Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunnan kokouksessa 23.10.2018 jatkettiin Itä-Uuden-

maan pelastustoimen palvelutasopäätöstä 2015 – 2018 1.1.2021 saakka. 
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Työvuorosuunnitteluun vaikuttavia tekijöitä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen palveluta-

sopäätöksessä ovat seuraavat 

- Pelastuslaitos varautuu päivittäisiin pelastustoimintatehtäviin ylläpitämällä välit-

tömässä 1 minuutin lähtövalmiudessa pelastusryhmiä kolmella päätoimisella pe-

lastusasemalla. 

- Pelastusryhmien kalusto koostuu pääasiassa sammutusautosta, jota täydennetään 

tarpeen mukaan erikoisyksiköillä, esimerkiksi säiliöautolla, nostolava-autolla, rai-

vausautolla, pelastussukellusautolla tai mönkijällä. 

Tavoitteena on, että  

- kaikki päätoimiset alipäällystö- ja miehistöviranhaltijat ovat savusukelluskelpoi-

sia. 

Kemikaalionnettomuuksiin liittyen: 

- Pelastuslaitos kykenee suoriutumaan pääosin TOKEVA -ohjeen määrittelemistä 

kalustotason 3 edellyttämistä pelastamistehtävistä, vaara-alueen määrittämisestä 

ja eristämisestä, vuodon tiedustelusta ja tukkimisesta sekä vaarattomaksi tekemi-

sestä, sammuttamisesta, rajoittamisesta sekä puhdistamisesta. 

- Vaarallisten aineiden torjunta suoritetaan pääosin vakinaisen henkilöstön miehit-

tämien pelastusyksiköiden toimesta. 

Kaikilla vakinaisilla pelastusyksiköillä sekä pelastuslaitoksen erikseen määrittelemillä si-

vutoimisilla ja sopimuspalokunnilla on valmius välittömään pintapelastukseen. Pelastus-

laitoksen I-valmiustason vesisukellusvalmiutta ylläpidetään Porvoon pelastusasemalla, 

tarvittaessa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sukeltajiin tukeutuen (toinen I-tason su-

keltaja). Loviisan pelastusasemalla ylläpidetään II-valmiustason mukaista muuta vesi-

sukellusvalmiutta. (Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta 2018.) 

2.2.3 Keski-Uudenmaan pelastustoimen palvelutaso 

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta on 16.5.2017 kokouksessaan 

päättänyt Keski-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasosta vuosille 2017 – 2020. 
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Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksessä on määritetty vakinaisten 

sammutusyksiköiden tavoitevahvuudeksi 1+3. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen 

kaikki vakinaiset pelastusyksiköt sekä erikseen sovitut sopimuspalokuntien yksiköt ky-

kenevät nopeaan pintapelastustoimintaan, minkä lisäksi alueella ylläpidetään, sisäasiain-

ministeriön pelastussukellusohjeen (SM julkaisuja 48/2007) mukaista I-tason vesisukel-

lusvalmiutta paloasemalla 3. 

Vakinaisen henkilöstön määristä ja jakautumisesta mainitaan seuraavaa: 

- Operatiiviset palvelut -tulosyksikössä työskenteli vuoden 2016 lopussa ensihoito-

toimistossa 120 henkilöä (joista 91 vakinaisia). 

- Pelastustoimistossa on 287 henkilöä (joista 263 vakinaisia). 

- Tilannekeskuksessa ja HEMS-yksikössä on 6 henkilöä. 

Pelastustoimistossa pelastustoiminnan toimintavalmiuden välittömään ylläpitoon osallis-

tuu 14 päällystö-, 36 alipäällystö- ja 223 miehistöviranhaltijaa, jotka ovat vuorotöissä. 

(Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta 2017.) 

2.2.4 Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätös 

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnan kokouksessa 12.12.2018 jatkettiin 

Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksen vuosille 2014 - 2018 voimassa-

oloa vuoden 2020 loppuun asti. 

Työvuorosuunnitteluun vaikuttavia tekijöitä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen palve-

lutasopäätöksessä: 

- Pelastuslaitoksen minimivahvuus pelastustoimintaan (24/7) on 4+12+39=55.  

- Pelastuslaitoksen alueella on välittömässä valmiudessa ympäri vuorokauden pää-

toimisella henkilöstöllä miehitettyjä yksiköitä seuraavasti: 

- 11 pelastusyksikköä, miehistövahvuus on aina vähintään 1+3 

- 1 raivausyksikkö, miehistövahvuus vaihtelee 1+1 – 1+2 

- 1 säiliöyksikkö 

- 3 nostolavayksikköä 

- 4 johtoyksikköä, 3 päivystävää palomestaria ja 1 päivystävä päällikkö. 
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Pelastusmuodostelmien osalta tavoitteena on ollut, että 

- vahvuus koostuu pelastussukellusohjeen mukaisista savusukellus-, kemikaali-

sukellus-, ja pintapelastusvalmiuden omaavista henkilöistä  

- päätoimisen pelastushenkilöstön minimivahvuus 24/7 on 4+12+40=56  

- pelastusyksiköiden minimivahvuus on 1+3 savusukellusvalmiudella ja raivausyk-

sikön minimivahvuus on 1+2. (4.1.1 Pelastusmuodostelmat, niiden johtaminen ja 

toimintakyky) 

- välittömässä valmiudessa vähintään on yksi säiliöyksikkö ja kolme puomitikas-

yksikköä 

- lisäksi Tammisaaren ja Hangon paloasemilla on käytössään puomitikasyksiköt, 

jotka pidetään mahdollisuuksien mukaan välittömässä valmiudessa  

- keskuspaloasemalle sijoitettu raivausyksikkö ei aina kykene itsenäiseen toimin-

taan miehistövajauksen vuoksi. 

Pelastuslaitoksella on välitön valmius pintapelastukseen kaikilla päätoimisella henkilös-

töllä miehitetyillä pelastusyksiköillä ja Niittykummun paloasemalla on vesisukellusval-

miudessa vähintään kaksi I-tason sukeltajaa, Kirkkonummen, Lohjan ja Tammisaaren pa-

loasemilla on yleensä yksi I-tason sukeltaja. 

Pintapelastus- ja vesisukellusvalmiuden sijoitukset eri paloasemille määritetään riskien ja 

tarpeiden mukaan ohjeessa. Välittömässä valmiudessa Espoon päivystysalueella on 

kolme I-tason sukeltajaa, Lohjan päivystysalueella on vähintään yksi I-tason sukeltaja ja 

Raaseporin päivystysalueella on vähintään yksi I-tason sukeltaja.  

Menetelmäohjeet pelastustoiminnasta maanalaisissa tiloissa laaditaan ja vahvistetaan yh-

teistyössä naapurialueiden kanssa. Pelastustoimintaan osallistuvien yksiköiden ja pelas-

tustoiminnan johtajien osaamistasot määritellään ja koulutus järjestetään sen mukaisesti. 

Korkeiden rakennusten osalta on mainittu, että 

- puomitikasyksiköitä on välittömässä valmiudessa Espoossa kahdella paloase-

malla ja Lohjan paloasemalla 

- toimintavalmius on suunniteltu ja rakennettu yhteistyössä pääkaupunkiseudun pe-

lastuslaitosten kanssa 
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- ihmisten pelastamista ja sammutustyön tehostamista varten on miehitettynä jat-

kuvasti vähintään kolme puomitikasyksikköä. 

Sammutusauton, raivausauton, säiliöauton ja puomitikkaan suorituskykyvaatimukset on 

päätöksen mukaan tarkoitus määritellä vuoden 2015 loppuun mennessä. 

Lisäksi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on ainoana laitoksena ottanut palvelutasopää-

töksessään kantaa tietojärjestelmiin ja tietoliikenneverkkoihin kohdassa 6.7 seuraavasti: 

Keskeisiä tietojärjestelmiä ovat palotarkastusjärjestelmä, pelastustoiminnan ja ensihoi-

don johtamisjärjestelmät sekä työvuorosuunnittelujärjestelmä. (Länsi-Uudenmaan pelas-

tuslaitoksen johtokunta 2018.) 

2.2.5 Havaintoja pelastuslaitosten palvelutasopäätöksistä 

Pelastuslaitokset ovat käsitelleet henkilöstön määrää, laatua ja mitoitusta hyvin eri ta-

voilla ja eri lähtökohdista palvelutasopäätöksissään. Keski-Uudenmaan ja Länsi-Uuden-

maan pelastuslaitosten päätöksissä on ilmoitettu tarkkoja henkilömääriä ”toimintavalmiu-

den ylläpitoon” ja ”pelastustoiminnan minimivahvuuteen” liittyen, Helsingin pelastuslai-

toksen osalta on mainittu ”pelastusyksikön tavoite- ja minimivahvuudet” ja Itä-Uuden-

maan päätöksessä on mainittu, että ”pelastuslaitos varautuu ylläpitämään pelastusryhmiä 

kolmella pelastusasemalla”.  Niiden perusteella ei pysty tekemään yhtenäisten kriteerien 

perusteella tehtyä vertailua voimavaroista. Tarkemmat henkilömitoitukset on kirjattu lai-

tosten ohjeisiin valmiuden ylläpitämisestä: 

- Operatiivisten yksiköiden miehitys ja hälytysvalmiusohje (HKI) 

- Ohje henkilöstön ylitöistä ja yksiköiden miehityksestä (IUP) 

- Keski-Uudenmaan pelastustoiminnan vähimmäisvalmiutta koskeva ohje (KUP) 

- Yleisohje toimenpiteistä valmiuden ylläpitämiseksi (LUP). 

Yhteenveto Uudenmaan pelastuslaitoksilla pelastustoimintaan osallistuvasta henkilös-

töstä asemittain on tarkasteltavissa opinnäytetyön luvussa 1.6 olevassa taulukossa 4. 
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 Työaikalain vaikutus palvelun järjestämiseen 

Työnantajan työsopimuslain mukaiseen työnjohto- ja valvontaoikeuteen (direktio-oi-

keus) kuuluu oikeus johtaa ja valvoa työntekijän työtä sekä päättää työn sisällöstä, työn 

laadusta, työmenetelmistä, työpaikasta ja työajasta. Työnantajan työnjohto- ja valvonta-

oikeutta rajoittavat kuitenkin työaikalainsäädännön säännökset ja määräykset. Esimer-

kiksi työvuorolistaa suunnitellessaan työnantajan tulee ottaa huomioon työaikalainsää-

dännön (työaikalaki 605/1996) ja työehtosopimusten (KVTES, TS) määräykset. Lisäksi 

pelastuslaitoksilla työvuorosuunnittelussa tulee huomioida erityisesti aluehallintoviran-

omaisen työajan poikkeuslupapäätökset. (Saarinen 2015, 153.) Poikkeuslupapäätökset ja 

paikallinen sopiminen aiheuttavat rajoituksia työnantajan mahdollisuuksille työvuoro-

suunnittelussa.  

Työaikasääntelyn periaatteet ja säännökset perustuvat pääasiassa työaikalakiin 

(605/1996). Sääntelyn päätarkoitus on työntekijän suojelu: laissa säännellään muun mu-

assa säännöllisen työajan enimmäismäärä, päivittäisen, vuorokautisen ja viikoittaisen le-

poajan pituudet sekä ylitöiden enimmäismäärät. (Saarinen, 2015. 413) 

Suomen työaikalaki on pääasiassa puolipakottavaa oikeutta, eli työaikalain säännöksistä 

saa tavallisesti poiketa ainoastaan valtakunnallisilla työehtosopimuksilla kuten kunta-

alan yleisellä virka- ja työehtosopimuksella. Työnantajan kannalta erilaiset säännöllisen 

työajan järjestämiseen liittyvät työaikajoustot perustuvatkin tavallisesti työehtosopimuk-

siin. Lisäksi työehtosopimuksissa on sopimusehtoja päivittäisistä ja vuorokautisista lepo-

ajoista, varallaoloajasta ja työvuoroluettelon laatimisesta. (Saarinen 2015, 413.) 

Kunnallisen työ- ja virka-ehtosopimuksen mukaan työaikalain alaisiin viranhaltijoihin ja 

työntekijöihin sovelletaan työehtosopimusten työaikamääräysten lisäksi pääsääntöisesti 

muun muassa seuraavia asioita koskevia työaikalain säännöksiä: varallaolovelvollisuus, 

liukuva työaika, työntekijän suostumus lisä- ja ylityöhön, viranhaltijoiden velvollisuus 

tehdä lisä- ja ylityötä, ylityön enimmäismäärät, aloittamis- ja lopettamistyöt, hätätyö, yö-

työ, vuorokausilepo, sunnuntaityön teettäminen ja työaikakirjanpito. (Saarinen 2015, 414 

– 415.) 
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Työajaksi luetaan työn tekemiseen käytetty aika sekä aika, jonka työntekijä on velvolli-

nen olemaan työpaikalla tai muussa työnantajan määräämässä paikassa työnantajan käy-

tettävissä. (Saarinen 2015, 419). 

Päivittäiset, vuorokautiset ja viikoittaiset lepoajat eivät ole työaikaa. Päivittäinen lepoaika 

voi kuitenkin olla työaikaa silloin, kun työntekijä ei saa poistua työpaikalta. Kysymyk-

sessä on tällöin tavallisesti ruokailutauko, joka pidetään työn ohessa. (Saarinen 2015, 

420.) 

Säännöllisellä työajalla tarkoitetaan työvuoroluetteloon (työvuorolistaan) ja mahdolli-

seen työajan tasoittumisjärjestelmään perustuvaa aikaa. Työvuoroluettelosta tulee käydä 

ilmi työntekijän säännöllisen työajan alkaminen ja päättyminen sekä päivittäisten lepoai-

kojen ajankohdat. (Saarinen 2015, 425.) 

Työajan tasoittumisjärjestelmää käytetään työpaikalla silloin, kun on sovittu keskimää-

räisestä työajasta joko päivää ja/tai viikkoa kohden. Aikaa, jonka kuluessa työajan tulee 

tasoittua sovittuun keskiarvoon, kutsutaan tasoittumisjaksoksi. Työaikalain mukaan tä-

män jakson enimmäispituus voi olla 52 viikkoa. (Saarinen 2015, 425.) Uudenmaanpelas-

tuslaitoksilla on kaikilla käytössä enintään 52 viikon tasoittumisjakso. 

Aluehallintovirasto voi määräämillään ehdoilla antaa luvan poiketa työaikalain säännöl-

listä työaikaa koskevista säännöksistä. Käytännössä poikkeuslupia on myönnetty lähinnä 

palo- ja pelastustoimen henkilöstölle. (Saarinen 2015, 436.) Kaikille Uudenmaan alueen 

pelastuslaitoksille on myönnetty työajan poikkeusluvat, joita käsitellään opinnäytetyön 

luvussa 3. 

Työaikalain mukaan vuorokautena ja viikkona noudatetaan kalenterivuorokautta ja -viik-

koa, jollei toisin sovita. Työehtosopimuksissa on tavallisesti määräys, jonka mukaan työ-

viikon ja työvuorokauden alkamisajankohta on sama kuin ensimmäisen työvuoron alka-

misaika, esimerkiksi kello 6 tai 7 aamulla. Tällöin maanantain ensimmäisen vuoron alka-

essa alkaa myös tavallisesti työviikko. (Saarinen 2015, 447.) Uudenmaan pelastuslaitok-

silla työvuorot alkavat joko klo 8 tai klo 9 aamulla ja työvuorokausi alkaa kyseisenä ajan-

kohtana. 



28 

 

Työnantajan tulee työaikasäännösten noudattamisen valvontaa varten pitää erityistä työ-

aikakirjanpitoa, josta tulee käydä ilmi eriteltyinä muun muassa seuraavat tunnit: säännöl-

linen työaika, lisä-, yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit. (Saarinen 2015, 465 - 466). Pelas-

tuslaitosten työaikakirjanpitoon liittyviä ohjelmistoja on selvitetty opinnäytetyön luvussa 

4.1 Työvuorosuunnitteluohjelmistot pelastuslaitoksilla. 

 KVTES ja TS 

Työaikalainsäädännön lisäksi kuntien ja kuntayhtymien viranhaltijoihin ja kuukausipalk-

kaisiin työntekijöihin sovelletaan pääsääntöisesti Kunta-alan yleistä virka- ja työehtoso-

pimusta (KVTES 2018 - 2019) https://www.kt.fi/sopimukset/kvtes/2018. Kuntien tekni-

seen henkilöstöön, kuten pelastuslaitoksen pelastustoimintaan osallistuvaan henkilös-

töön, sovelletaan Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta (TS 2018 

- 2019) https://www.kt.fi/sopimukset/tekniset/2018. On huomattava, että teknisten sopi-

muksen lisäksi noudatetaan KVTES:n seuraavia määräyksiä (TS 2018 - 2019. 2019): 

-  työaika (huom. työajan poikkeusluvan mukainen) 

-  vuosiloma 

-  virka- ja työvapaa sekä perhevapaat 

-  kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset 

-  luottamusmiehet 

-  lomauttaminen, osa-aikaistaminen ja palvelussuhteen päättyminen. 

Teknisten sopimuksessa on pelastuslaitosten työaikajärjestelyjä koskevia erityismääräyk-

siä, kuten 

- lisätyökorvaus arkipyhäviikoilla 

- poikkeusluvan mukainen työaikajärjestelmä 

- yötyökorvaus 

- työvuorokauden ja työviikon alkaminen 

- vuosiloman antaminen. 

 

https://www.kt.fi/sopimukset/kvtes/2018
https://www.kt.fi/sopimukset/tekniset/2018
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 Vuosiloma 

Oikeus vuosilomaan perustuu pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön osalta vuosilo-

malakiin, Kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES), Kunnalliseen 

teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (TS) ja pelastuslaitosten vuosiloma-

ohjeisiin. On tärkeä huomata, että vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä ajankoh-

tana, jollei työnantaja ja viranhaltija ole sopineet loman pitämisestä erikseen KVTES:n 

mukaisesti. 

2.5.1 Vuosiloman peruskäsitteet 

Vuosiloma ja sen määräytyminen on määritelty erittäin tarkasti säädöksissä. Pelastuslai-

tosten vuosilomaohjeet on tehty yksinkertaistamaan työvuorosuunnittelua tekevien viran-

haltijoiden työtä sekä helpottamaan työntekijöiden mahdollisuutta selvittää oman vuosi-

loman määrä ja ajoittumisen periaatteet. Vuosilomalaskentaan ja loman ajoittumiseen liit-

tyy määritelmiä, joista tärkeimmät olen koonnut seuraavaan luetelmaan. 

Lomanmääräytymisvuosi on 1.4. alkava ja 31.3. päättyvä ajanjakso. 

Lomavuosi on se kalenterivuosi, jonka aikana lomanmääräytymisvuosi päättyy. 

Lomakausi on 2.5. alkava ja 30.9. päättyvä ajanjakso. 

Täysi lomanmääräytymiskuukausi on vuosilomaan oikeuttava kalenterikuukausi. 

Vuosilomapäiviä ovat 5 §:n mukaan ansaitut vuosilomapäivät, jotka kuluvat vuosilomaa 

annettaessa 6 §:n mukaan. 

Vuosiloma-aika on vuosiloma-ajaksi määrätty ajanjakso, johon voi sisältyä vuosiloma-

päivien lisäksi muitakin päiviä. (KVTES IV luku 2 §) 

2.5.2 Viranhaltijoiden kuuleminen 

Työnantajan on selvitettävä viranhaltijoille/työntekijöille tai heidän edustajilleen vuosi-

loman antamisessa työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet. Ennen loman ajankohdan 
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määräämistä viranhaltijalle/työntekijälle on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä lo-

man ajankohdasta. Työnantajan on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon työnte-

kijöiden/viranhaltijoiden esitykset ja noudatettava tasapuolisuutta lomien sijoittamisessa. 

(KVTES IV, luku 9 §.) 

2.5.3 Vuosiloman määrä ja jakautuminen 

Vuosilomat on työvuorosuunnittelussa suurin yksittäinen tekijä vuorovahvuutta vähentä-

vänä tekijänä erityisesti (kesä)lomakaudella, koska työntekijälle tulee pääsääntöisesti an-

taa 65 % vuosilomasta 2.5. – 30.9 välisenä aikana. Taulukossa 6 on Itä-Uudenmaan pe-

lastuslaitoksen vuosilomaohjeen ohjeistus vuosilomaoikeudesta ja vuosiloman jakautu-

misesta lomakaudelle ja lomakauden ulkopuolelle. Muiden Uudenmaan alueen pelastus-

laitosten lomaohjeistukset ovat lähes saman sisältöisiä. Lisäksi liitteessä 1 on taulukko, 

minkä mukaisesti voidaan määrittää vuosiloma-oikeuspäivien, työvuorojen ja kalenteri-

päivien oikeellisuus tilanteessa, missä loma on keskeytynyt esimerkiksi poissaolon takia. 

Taulukko 6. Vuosilomaoikeuden määrä ja jakautuminen (Itä-Uudenmaan pelastuslaitos. 

2018, 1). 

 

1113 pelastustoimintaan osallistuvalla työntekijällä on Uudenmaan pelastuslaitoksilla lo-

maoikeutta keskimäärin 45 kalenteripäivää eli 11,5 työvuoroa vuodessa, mikä tekee yh-

teensä noin 12 800 työvuoroa vuodessa eli noin 12,6 % vuoden työvuoroista. Vuosiloma-

oikeudesta tulee sijoittaa 65 % lomakaudelle eli 8320 työvuoroa, mikä tarkoittaa sitä, että, 

joka vuorossa 2.5.- 30.9. on keskimäärin 55 työntekijää vuosilomalla (kuva 4) tai toisin 

ilmaistuna noin 1,7 henkilöä asemaa kohti. Vastaavasti talvilomakaudella 1.10. – 30.4. 

on joka päivä keskimäärin 21 työntekijää vuosilomalla eli noin 0,7 henkilöä per asema.  
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Kuva 4. Vuosilomien teoreettinen jakauma kuukausittain. 

Kesälomasijaisten saatavuuden vuoksi vuosilomat painottuvat erityisesti kesä-, heinä- ja 

elokuulle, jolloin on noin 66 työntekijää yhtäaikaisesti vuosilomalla.  Toukokuun kaksi 

ensimmäistä viikkoa ja syyskuun kaksi viimeistä viikkoa taas eivät ole täysin kuormitet-

tuja keskimääräisen 55 työntekijän mukaan (kuva 5). Kesälomansijaisiksi palkataan mää-

räaikaiseen virkasuhteeseen valmistuneiden pelastajien lisäksi pelastajaopiskelijoita, ja 

sijaisten yhteismäärä on noin 60 sijaista kesä- elokuun ajan. Paloesimiesten kesäloman-

sijaiset ovat joko miehistövirassa olevia alipäällystötutkinnon suorittaneita palomiehiä tai 

ryhmänjohtamiseen perehdytettyjä palomiehiä.  

 

Kuva 5. Vuosilomalla olevien määrä kuukausittain 

0

10

20

30

40

50

60

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

H
en

k
il

ö
ä 

lo
m

al
la

 p
er

 v
u
o

ro

Vuosilomien teoreettinen jakauma kuukausittain

0

10

20

30

40

50

60

70

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

H
en

k
il

ö
ä 

lo
m

al
la

 p
er

 v
u
o

ro

Vuosilomien jakauma kuukausittain



32 

 

Paloesimiesten sijaistaminen vie noin seitsemän palomiehen vahvuuden verran henkilö-

resurssia joka työvuorosta touko- syyskuun välisenä aikana. Samoin vuorotyötä tekevän 

päällystön sijaistaminen tapahtuu osittain päällystökoulutuksen omaavan alipäällystön te-

kemänä, ja tämä tulee myös huomioida vahvuuksia heikentävänä tekijänä vuorosuunnit-

telussa. 

 Perhevapaat 

Perhevapaaoikeudet perustuvat työsopimuslakiin ja sairausvakuutuslakiin. Näillä va-

pailla tarkoitetaan erityisäitiys-, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaita sekä hoitovapaata, 

osittaista vanhempainvapaata, osittaista hoitovapaata sekä tilapäistä hoitovapaata. Lisäksi 

työntekijällä on oikeus tilapäiseen poissaoloon työstä, jos hänen välitön läsnäolonsa on 

välttämätöntä hänen perhettään kohdanneesta sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan 

ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi. (Saarinen 2015, 517 - 525.) 

Perhevapaiden määrää ja ajankohtia ei ole tässä työssä selvitetty tarkemmin, mutta vuo-

sitason henkilöresurssien arvioinnissa tulee nämä ottaa huomioon esimerkiksi edellisten 

vuosien tilastotietoihin perustuen. 

 Sairastuminen tai muu ennalta-arvaamaton tilapäinen poissaolo työstä 

Työntekijä voi joutua olemaan sairauslomalla työntekijän oman tai lapsen sairauden tai 

työtapaturman takia. Työvuorosuunnittelussa tulee varautua äkillisiin poissaoloihin jo 

etukäteen resursoimalla vuorovahvuus siten, että vuorovahvuus kestää yksittäiset äkilliset 

poissaolot ilman ylityötarvetta. Minimivahvuuden yli varattavan henkilöstön määrä riip-

puu paljon pelastuslaitoksen vuoron kokonaishenkilömäärästä ja paloasemien lukumää-

rästä. 

Vuonna 2013 tehdyn selvityksen ”Analyysi suomalaisen pelastustoimen nykytilasta” mu-

kaan sairauspoissaoloja oli pelastuslaitosten henkilöstöllä 228 henkilötyövuoden verran. 

Näistä lyhytaikaisia sairauspoissaoloja (1 – 3 vrk) oli noin 13 %. Pelastuslaitosten välinen 

vaihteluväli oli 8 – 28 %. Koko pelastuslaitosten henkilöstön sairauspoissaolot työvuotta 

kohden olivat 15,6 sairauspäivää. Tapaturmista aiheutui poissaoloja 1,7 päivää työvuotta 

kohden. 
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Sairauspoissaolojen määrissä oli suuria eroja pelastuslaitosten välillä. Vähiten sairaus-

poissaoloja oli Varsinais-Suomen (6 päivää/htv), Länsi-Uudenmaan (seitsemän päi-

vää/htv) ja Keski-Pohjanmaan (10,1 päivää/htv) pelastuslaitoksilla. Vastaavasti eniten 

sairauspoissaoloja oli Kainuun (27,6 päivää/htv), Keski-Uudenmaan (20,5 päivää/htv) ja 

Etelä-Savon 20 päivää/htv) pelastuslaitoksilla. (Mankkinen 2013, 228 – 230) 

Selvityksen mukaan Uudenmaan pelastuslaitoksilla oli sairauspoissaoloja ja työtapatur-

mia seuraavasti (Mankkinen 2013, 229): 

- Helsinki 16 pvä/htv 

- Itä-Uusimaa 18 pvä/htv 

- Keski-Uusimaa 20,5 pvä/htv 

- Länsi-Uusimaa 7 pvä/htv 

Edellä esitetyn perusteella tehty laskelma sairauspoissaolojen keskimääräisellä arvolla 

15,6 päivää henkilötyövuotta kohti tarkoittaa sairauslomaa noin neljä vuoroa per työnte-

kijä ja noin 4450 työvuoroa vuodessa pelastustoimintaan osallistuvaa henkilöstöä kohden. 

Tämä tarkoittaa keskimäärin noin 12 työntekijän vajetta joka työvuorossa jokaisena päi-

vänä. Lyhytaikaisiin sairauspoissaoloihin (1–3 vrk) on varauduttu esimerkiksi resursoi-

malla tietyille asemille suunnitteluvahvuuteen henkilöstöä, jota voidaan käyttää asema-

siirtoihin äkillisten vahvuuspuutteiden korjaamiseen. 
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3 TYÖVUOROSUUNNITTELU UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSILLA 

 Pelastuslaitosten työajan poikkeuslupapäätökset 

Pelastuslaitosten työajan poikkeuslupapäätökset perustuvat työaikalain (605/1996) poik-

keuslupaan säännöllisestä työajasta poikkeamiseen (poikkeuksellinen säännöllinen työ-

aika). 

Työaikalain perussäännön mukaan säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia 

vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Viikoittainen säännöllinen työaika voidaan järjestää 

myös keskimäärin 40 tunniksi enintään 52 viikon ajanjakson aikana. 

Jos työ on laadultaan sellaista, että sitä tehdään vain aika ajoin sen vuorokautisen työajan 

kuluessa, jona työntekijän on oltava valmiina työhön, työsuojeluviranomainen voi antaa 

luvan poiketa säännöllisestä työajasta (Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu 2019). 

Kaikilla Uudenmaan neljällä pelastuslaitoksella on voimassa Lounais-Suomen aluehal-

lintoviraston työsuojelun vastuualueen myöntämät poikkeusluvat säännöllisestä työajasta 

poikkeamiseen pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön osalta. Alipäällystön ja mie-

histön osalta vuorokautinen työaika on 24 tuntia ja keskimääräinen viikkotuntimäärä 42 

tuntia, päällystön osalta viikkotuntimäärä on pääsääntöisesti 40 tuntia ja työaikaan sisäl-

tyy myös 8 tunnin toimistotyöpäiviä. Tasoittumisjakson pituus on 52 viikkoa. 

Taulukoihin 7 ja 8 on koottu yhteenveto työaikajärjestelyistä Uusimaa 2019 -hankkeen 

yhteydessä. 
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Taulukko 7. Yhteenveto paloesimiesten ja pelastustoiminnan miehistön työaikajärjeste-

lyistä (Eskelinen ym. 2019, 6 - 7). 

 
HELSINKI ITÄ-UUSI-

MAA 

KESKI-UUSI-

MAA 

LÄNSI-UUSI-

MAA 

HENKILÖSTÖ-

RYHMÄ 

Palomiehet, ylipalo-

miehet, paloesimie-

het, asemamestarit, 

ensihoitoesimiehet ja 

palomestarit 

Palomiehet, 

ylipalomiehet, 

paloesimiehet 

Palomiehet, 

ylipalomiehet, 

paloesimiehet 

Palomiehet, 

ylipalomiehet, 

paloesimiehet, 

asemamestari, 

vuoromestari 

POIKKEUS-

LUPA/SOPI-

MUSMÄÄ-

RÄYS 

Poikkeuslupa 42 

h/vko ja 24 h/vuoro 

Poikkeuslupa 

42 h/vko ja 24 

h/vuoro 

Poikkeuslupa 

42 h/vko ja 24 

h/vuoro 

Poikkeuslupa 

42 h/vko ja 24 

h/vuoro 

TYÖRYTMI Vuorokausi töitä, 3 

vrk vapaata. 42 h 

viikkotuntimäärä 

enintään 52 viikon ta-

soittumisjaksolla 

Vuorokausi 

töitä, 3 vrk va-

paata. 42 h 

viikkotunti-

määrä enin-

tään 52 viikon 

tasoittumis-

jaksolla 

Vuorokausi 

töitä, 3 vrk va-

paata. 42 h 

viikkotunti-

määrä enintään 

52 viikon ta-

soittumisjak-

solla 

Vuorokausi 

töitä, 3 vrk va-

paata. 42 h 

viikkotunti-

määrä enintään 

52 viikon ta-

soittumisjak-

solla  
Koulutuspäivä tai 

muu toimistotyöhön 

verrattava päivätyö-

vuoro voi poikkeuk-

sellisesti olla myös 24 

tunnin työvuoroa 

edeltävä tai sen jäl-

keinen päivä, mikäli 

vuorokausilepoa kos-

kevat määräykset ei-

vät sitä estä.  

Enintään 8 h 

koulutus tai 

harjoitus voi-

daan sijoittaa 

alkamaan heti 

työvuoron jäl-

keen. Tällöin 

24 h lepoaika 

siirtyy vastaa-

vasti eteen-

päin. TS liite 8 

5. mom. 

 
0…3 vuoroa 

voi vaihtaa pi-

dettäväksi 8 

tunnin työpäi-

vinä (jousto-

työaika) koulu-

tuksen tai muun 

tarpeen niin 

edellyttäessä. 

 
Koulutuspäivistä tai 

muista säännöllisestä 

työvuoroluettelosta 

poikkeamien joh-

dosta kertyvä työaika 

tasoitetaan 52 viikon 

kuluessa antamalla 

pääsääntöisesti 24 

tunnin työvuoro va-

paaksi. 

Enintään 2 

työvuoroa ka-

lenterivuo-

dessa voidaan 

pilkkoa kou-

lutuksiin. 

Työvuoroja 

voidaan pilk-

koa koulutus-

tarpeen mukai-

sesti 

 

TYÖVUORON 

PITUUS 

24 h 24 h 24 h 24 h 
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 HELSINKI ITÄ-UUSI-

MAA 

KESKI-UUSI-

MAA 

LÄNSI-UUSI-

MAA 

LEPOAIKA Työntekijälle on an-

nettava jokaisen 24 

tunnin perustyövuo-

ron päättymisen jäl-

keen vähintään 11 

tunnin mittainen le-

poaika.  

* Huom. täydennys 

lepoajan tekstiin tau-

lukon 6 jälkeen. 

 

24 h Poikkeusluvan 

mukainen (käy-

tetty 9h) 

Poikkeusluvan 

mukainen (käy-

tetty 9h) 

 

* Työntekijän osallistuessa työhön perustyövuorojen välissä omasta suostumuksestaan tai 

vapaapäiväkoulutuksen johdosta, voidaan lepoaika tilapäisesti lyhentää 7 tunnin mit-

taiseksi. Tällöin lepoaika lasketaan alkavaksi siitä, kun yhdenjaksoinen työvuoroaika on 

päättynyt. Pelastuslaitoksen toimintavalmiuden turvaamiseksi voidaan lepoaika poik-

keuksellisesti ja tilapäisesti työntekijän suostumuksella järjestää vähintään 5 tunnin mit-

taiseksi.   

Taulukko 8. Päivystävien palomestarien työaikajärjestelyt sekä Länsi-Uudenmaan pelas-

tuslaitoksen ensihoidon kenttäjohtajien työaikajärjestelyt (Eskelinen ym. 2019, 6 - 7). 

 
HELSINKI ITÄ-UUSIMAA KESKI-UU-

SIMAA 

LÄNSI-UU-

SIMAA 

HENKILÖS-

TÖRYHMÄ 

Palomestarit Palomestarit (Pelastustoi-

minnan) pa-

lomestari 

Pelastustoi-

minnan ja 

ensihoidon 

kenttäjohta-

jat (palomes-

tari, palotar-

kastaja) 
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 HELSINKI ITÄ-UUSIMAA KESKI-UU-

SIMAA 

LÄNSI-UU-

SIMAA 

POIKKEUS-

LUPA/SOPI-

MUSMÄÄ-

RÄYS 

Työaika 40 h / vko 52 

vko tasoitus. 24 h vuorot 

perustuvat palomiesten 

poikkeuslupaan. Asema-

mestareilla päinvastai-

nen järjestely. 

Poikkeuslupa 

1.1.2019-

31.12.2020 sekä 

paikallinen sopi-

mus 

Poikkeuslupa 

40 h/vko 

vuoden ta-

soittumisjak-

solla.  

1.10.2019 al-

kaen 

Poikkeus-

lupa 40 

h/vko vuo-

den tasoittu-

misjaksolla 

TYÖRYTMI Hybridi, tekee 8 h toi-

mistopäivää ja väliin 24 

h vuoroja. 

24 h töitä, työ-

aika enintään 40 

h vko enintään 

52 vkon tasoittu-

misjaksolla. Li-

säksi 8 h toimis-

topäiviä. 

Päivystys 24 

h joka 6. vrk. 

Työvuorojen 

välissä 0-2 8 

h toimis-

topvää. 

Päivystys 24 

h joka 6. vrk. 

Työvuorojen 

välissä 0-2 8 

h toimisto-

päivää. 

TYÖVUO-

RON PITUUS 

8 h tai 24 h 24 h 24 h 24 h 

LEPOAIKA Vuoron jälkeen 11 h. 

Muuten toimistoaika.  

* Huom. täydennys le-

poajan tekstiin taulukon 

7 jälkeen. 

 

 72 h Poikkeuslu-

van mukai-

nen (käytetty 

9 h päivys-

tyksen jäl-

keen). 

Poikkeuslu-

van mukai-

nen (käytetty 

9 h päivys-

tyksen jäl-

keen). 

 

* Vuoropalveluun käytetty työaika (24 h) huomioidaan liukuvan työajan saldossa. Voi-

massa olevan työehtosopimuksen mukaan palomestaripäivystykseen osallistuvilla päivä-

vuorossa olevilla henkilöillä yksi 24 tunnin vuoro kompensoidaan antamalla kaksi vuoroa 

seuraavaa arkipäivää vapaata. Jos tämä ei ole mahdollista, on vapaat pidettävä seuraavan, 

tai poikkeuksellisesti enintään kahden seuraavan, kalenterikuukauden kuluessa. Käyttä-

mättömiä vapaita voi siten olla kertyneenä enintään yhden, ja poikkeuksellisesti kahden, 

kalenterikuukauden vuoroilta. 

Kuten yhteenvedosta voi havaita, työaikajärjestelyt ovat pääosin yhtenevät ja järjeste-

lyissä on vain pieniä eroja pelastuslaitosten kesken. Kuitenkin työvuorosuunnittelun nä-

kökulmasta katsottuna vähäisetkin eroavaisuudet tarkoittavat sitä, että työvuorosuunnit-

telua ei tehdä tällä hetkellä yhtenäisesti. 
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 Työvuorosuunnittelun käytäntöjä pelastuslaitoksilla 

Uusimaa 2019 -hankkeen yhteydessä selvitettiin pelastuslaitosten työvuorosuunnittelun 

käytäntöjä ”Pelastuslaitosten talous- ja henkilöstöhallintoon liittyvien ICT-/HR-järjestel-

mien integrointi osaksi maakuntakonsernin järjestelmiä”- selvityksessä. Olen koonnut 

käytäntöjä aihealueittain (työaikasuunnittelu, vuosilomasuunnittelu, poikkeamien hal-

linta, työvuoronvaihdot sekä vapaapäiväkoulutus) eri laitosten osalta seuraaviin lukuihin.  

3.2.1 Työaikasuunnittelu 

Helsingin pelastuslaitoksella henkilöstöhallinnosta vastaava asemamestari tekee HESU-

järjestelmään säännöllisen vuorotyörytmin. Päivittäiset työvuorot suunnittelee työvuoron 

paloesimies perusvuororytmin puitteissa. Työvuoroluettelon mukaisesta perustyöryt-

mistä voidaan poiketa ilmoittamalla uudesta työvuorosta työntekijälle viimeistään 21 päi-

vää ennen muutetun vuoron alkamista. Tämän jälkeen työvuoroa saa muuttaa vain työn-

tekijän suostumuksella tai töiden järjestelyihin liittyvästä painavasta syystä. 

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella pelastustoiminnan työvuorosuunnittelu toteutetaan 

kahdessa jaksossa (touko - syyskuu ja loka - huhtikuu). Työvuorolistan suunnittelee työ-

vuorosuunnittelusta vastaava palomestari ja se vahvistetaan noin kuukautta ennen jakson 

alkua. Työvuorosuunnittelu ja vahvuuksien hallinta toteutetaan Excelissä. 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella henkilöstöstä vastaava palopäällikkö laatii kaksi 

kertaa vuodessa (osana lomasuunnittelua) työvuorojen perussuunnitelman, joka on voi-

massa noin lomakauden, eli lokakuu - huhtikuu ja toukokuu - syyskuu. Perussuunnitte-

lussa työvuorojen henkilöstömäärä mitoitetaan siten, että suunnitteluvahvuus kestää nor-

maalit vuosilomat, kohtuulliset sairauspoissaolot ja virkavapaat. Kokonaisuutena tarvit-

tava henkilöstömäärä saadaan kertomalla minimivahvuus 5,1:llä. Perussuunnittelu toteu-

tetaan Excel-taulukossa. 

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella on käytössä vahvuustyöryhmä, joka kokoontuu 

noin kerran kuussa. Ryhmä koostuu palvelutuotannon palopäälliköstä ja eri päivystysalu-

eiden palomestareista. Vahvuustyöryhmässä tarkistetaan, että vahvuudet ovat vuoroittain 

tasaiset palomiesten ja ensihoitajien osalta, ja tarvittaessa tehdään siirtoja. Suunnittelussa 
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käytetään apuna erillistä vahvuuslaskentatietokantaa, jota käytetään Excel-ohjelmistolla 

ja jolla voidaan laskea käytettävissä olevat henkilöt ja tarvittavat yövuorot. Suunnitellut 

työvuorot merkitään Rescue Planner -ohjelmistoon, jonne merkityt vuorot ja poikkeamat 

vahvistetaan kuukausittain palkanlaskentaa varten. Ryhmän kokousten välillä tapahtuvat 

siirrot ja säädöt vuoroissa hoidetaan päivystävien palomestareiden ja paloesimiesten joh-

dolla tarvittaessa kysyvät vahvuustyöryhmän jäseniltä tai palvelutuotannon palopäälli-

költä. 

Työaikasuunnittelua tehdään perussuunnittelun osalta pelastuslaitoksilla vaihtelevasti 

päällystön ja alipäällystön voimin. Helsingissä tehtävää hoitaa henkilöstöhallinnosta vas-

taava asemamestari, Itä-Uudellamaalla työvuorosuunnittelusta vastaava palomestari, 

Keski-Uudellamaalla henkilöstöstä vastaava palopäällikkö ja Länsi-Uudellamaalla palo-

päälliköstä ja palomestareista koostuva vahvuustyöryhmä. 

3.2.2 Vuosilomasuunnittelu 

Helsingin pelastuslaitoksella pelastusasemien työvuorojen esimiehet laativat esityksen 

pelastushenkilöstön vuosilomien ajankohdasta. Asemamestari varmistaa, että työvuo-

rossa on huomioitu myös erikoiskoulutetun henkilöstön määrä vuosilomien aikana. Laa-

dintavastuussa olevan esimiehen tehtävänä on ylläpitää järjestelmää, jossa vuosilomien 

ajankohdat jaetaan tasapuolisesti ja vuorotteluperiaatetta noudattaen kaikille työvuoron 

henkilöille. 

Henkilöstöhallinnosta vastaava palopäällikkö määrittelee yhdessä asemamestarien 

kanssa erilliset lomakiintiöt ja erityiskoulutetun henkilöstön vähimmäismäärän lomakau-

delle ja lomakauden ulkopuolella pidettäville lomille. 

Alueiden asemamestarit hyväksyvät vuosilomat. Lomasuunnittelusta vastaava palopääl-

likkö hyväksyy asemamestarien vuosilomat. Palopäällikkö vastaa siitä, että vuosilomat 

on suunniteltu voimassa olevien ohjeiden mukaan. 

Hyväksytty lomasuunnitelma lähetetään henkilöstösihteereille seuraavasti: 

- lomakauden lomat viikolla 13 

- lomakauden ulkopuoliset lomat viikolla 35. 
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Vuosilomat vahvistetaan viimeistään kuukautta ennen loman alkamista. Jos tämä ei ole 

mahdollista, loman alkamisajankohdasta on ilmoitettava viimeistään 2 viikkoa ennen 

vuosiloman tai sen osan alkamista. 

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella pelastustoiminnan henkilöstön (paloesimies, ylipalo-

mies, palomies) kohdalla esitykset vuosilomien ajankohdista laatii kunkin työvuoron pa-

loesimies. Paloesimiehen tehtävänä on varmistaa, että työvuorossa on riittävä määrä eri-

koiskoulutettua henkilöstöä vuosiloman aikana, sekä ylläpitää järjestelmää, jossa vuosi-

lomien ajankohdat jaetaan tasapuolisesti ja vuorotteluperiaatetta noudattaen kaikille työ-

vuoron henkilöille. Työvuorosuunnittelusta vastaava palomestari tarkastaa, että suunni-

telma on lomaohjeen mukainen. 

Esitys lomakaudella (2.5. – 30.9.) pidettävistä vuosilomista tulee olla valmiina maalis-

kuun viimeiseen päivään mennessä. Esitys lomakauden ulkopuolella (1.10. – 30.4.) pi-

dettävistä vuosilomista tulee olla valmiina heinäkuun viimeiseen päivään mennessä. Vuo-

silomat sijoitetaan työvuorojen sisällä peräkkäin ilman katkoksia (= väliin ei jää työvuo-

roja, jossa ei ole ketään vuosilomalla). 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella vuosilomasuunnittelu toteutetaan perussuunnitel-

man pohjalta työvuoroissa, periaatteella 1 henkilö kerrallaan/asema/vuoro, osalla ase-

mista voi olla samaan aikaan kiertävässä järjestyksessä useampi samaan aikaan (määri-

tellään perussuunnitelmassa). Paloesimiehet suunnittelevat vuoronsa lomat, vuoron palo-

mestari hyväksyy koko työvuoronsa osalta ja palopäällikkö hyväksyy lopullisen lomalis-

tan. Lomasuunnittelu toteutetaan Excelissä. Lomasuunnittelu toteutetaan Excelissä, 

mutta hyväksytään HR-työpöydällä (Vantaan kaupungin ohjelma). 

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella työvuoron palomiehet ja ensihoitohenkilöstö sijoi-

tetaan neljään lomaryhmään vuosilomakaudella (2.5. – 30.9.). Tarvittaessa henkilöitä siir-

retään lomaryhmästä toiseen lukumäärän tasaamiseksi tai erikoisosaamisen riittävyyden 

varmistamiseksi. Siirrot pyritään tekemään vuoden alussa. Lomakaudella on käytettävä 

vähintään kuusi työvuoroa, ellei lomaa ole erityisen vähän, jolloin voidaan sopia poik-

keava järjestely. Ylimenevän osan voi siirtää pidettäväksi talvella. 
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Palomiesten ja ylipalomiesten lomat pidetään neljässä lomavuorossa alkaen 2.5. Loma-

vuoron pituus on yhdeksän työvuoroa. Sijoitus lomavuoroihin perustuu lomaryhmien mu-

kaiseen kiertoon. Työnantaja sijoittaa lomaryhmän mukaisesti lomat valmiiksi työvuoro-

taulukkoon. 

Paloesimiehet on sijoitettu kolmeen lomaryhmään. Lomaryhmä siirtyy vuosittain kierron 

mukaisesti. Lohjan ja Raaseporin päivystysalueella lomalla saa olla yksi paloesimies ker-

rallaan. Espoon päivystysalueella lomalla saa olla kaksi paloesimiestä kerrallaan. Paloesi-

miehet pitävät lomansa kolmessa 9 työvuoron pituisessa lomavuorossa. Toinen loma-

vuoro alkaa juhannuksen jälkeisestä ensimmäisestä arkipäivästä. Työnantaja sijoittaa lo-

maryhmän mukaisesti lomat valmiiksi työvuorotaulukkoon siten, että toisena oleva loma-

ryhmä aloittaa lomansa juhannuksen jälkeisestä ensimmäisestä arkipäivästä. 

Lomakauden ulkopuolelle jäävät lomat (talvilomat) sijoitetaan ehdotuksina työvuorotau-

lukkoon paloasemittain, sijoittamisen tekee vuoron paloesimies. Lomien tulee olla sijoi-

tettuina viimeistään elokuun loppuun mennessä. Asemien paloesimiehet sijoittavat alais-

tensa lomaehdotukset vahvuustaulukkoon määräaikaan mennessä lomakiintiöiden mu-

kaisesti. Aseman palomestari valvoo, että ehdotukset ovat ajoissa tehty. Valintaoikeuk-

sien mukaiset määräajat ilmoitetaan vuosittain. Palopäälliköiden annettua luvan paloesi-

miehet syöttävät lomat Rescue Planneriin ehdotustilaan. 

Vuosilomasuunnittelu tapahtuu pelastuslaitoksilla aikataulullisesti pääpiirteittäin samalla 

tavalla, kesälomat suunnitellaan maaliskuun loppuun mennessä ja talvilomat käytännössä 

viimeistään elokuun aikana. Paloesimiehillä on kaikissa laitoksissa vastuu oman vuoronsa 

lomien valmistelemisessa palomiesten osalta. Länsi-Uudenmaan malli eroaa muista lai-

toksista siinä, että pelastuslaitos on jakanut henkilöstön lomaryhmiin ja ennalta aikatau-

lutettuihin lomavuoroihin kesälomakauden osalta. 

3.2.3 Poikkeamien hallinta 

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella pelastustoiminnassa määriteltyä minimivahvuutta py-

ritään ylläpitämään työvuoroja tasaamalla ennakkoon. Mikäli vahvuuden alittuminen on 

ennalta tiedossa vähintään 14 vrk ennakkoon, työvuoroa siirretään työnantajan päätök-
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sellä, muussa tapauksessa siirtäminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Työvuoron siirtämi-

sestä vastaa työvuorosuunnittelusta vastaava palomestari. Vuorovahvuuksien ”reaaliai-

kainen tilanne” näkyy vain Excel-taulukossa, jota ylläpitävät palomestarit. 

Äkillisissä tilanteissa (esim. sairauspoissaolo) perusperiaatteena on, että Porvoon ase-

malle suunnitellaan ennalta ”ylivahvuus”, jota tasataan sivupaloasemille tarpeen mukaan. 

Mikäli henkilöstö ei tasausten jälkeen riitä ohjeen mukaiseen minimivalmiuteen, täyden-

netään ylityönä. Asemien välisestä tasaamisesta vastaa päivystävä palomestari. 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella perussuunnitelma sisältää laskennallisia sairaus-

poissaoloja 3 työvuoroa/vuosi/työntekijä yli minimivahvuuden, ja työnantaja ei lähtökoh-

taisesti siirrä henkilöstöä asemien välillä vahvuuksien tasaamiseksi. Tarvittaessa työvuo-

rovahvuuksien tasaamiseksi kysytään vapaaehtoisia työvuoron vaihtajia, mikä on riittänyt 

tähän asti hyvin. Vahvuuksien tasaamisesta huolehtii vuoron palomestari. 

Valmiuden ylläpitämisestä on erillinen ohje, jossa työvuorovahvuuden laskiessa otetaan 

tiettyjä yksiköitä pois valmiudesta ja lopulta tiettyä määriteltyä minimivalmiutta ylläpi-

detään tarvittaessa ylityönä. Vuorovahvuuksia hallitaan Excel-taulukossa. 

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella minimivahvuuden (pelastustoiminta, ensihoito ja 

ensihoidon painopisteyksiköt) ylläpitämiseksi siirrot suunnitellaan ja määrätään etukä-

teen edellisessä työvuorossa. Tarvittaessa minimivahvuus paikataan lyhytaikaisilla sijai-

silla, talonvaihdoilla tai ylitöillä tarpeellisen ajan. Ylitöiden määrä on kuitenkin pyrittävä 

minimoimaan. 

Minimivalmiuden ylläpitämiseksi noudatetaan seuraavia menettelyjä numeroidussa jär-

jestyksessä: 

1. Päivystävät palomestarit valvovat, että seuraavassa työvuorossa minimi-

vahvuudet toteutuvat jokaisella asemalla, ja tekevät tarvittavat siirrot enna-

koivasti. 

2. Tarkistetaan, onko puuttuva työntekijä saatavissa sijaislistalta. Kutsun 

voi tehdä edellisessä työvuorossa, jos seuraavan työvuoron minimivalmiu-

den alitus on jo silloin tiedossa 
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3. Käytetään työvuoron vaihtoa talon kanssa vahvuuden ylläpitämiseksi. 

Talonvaihdon myöntää vahvuustyöryhmän palomestari tai palopäällikkö. 

Talonvaihto tehdään takaisin vuoden sisällä, ilmoitusaika työnantajan puo-

lelta on 2 viikkoa. Seuraavassa työvuorossa tapahtuvan minimivahvuuden 

alituksen välttämiseksi talonvaihdon voi hyväksyä päivystävä palomestari. 

4. Vahvuuden pudotessa jollakin paloasemalla alle minimin siirretään sinne 

henkilö yllä olevan järjestyksen (1,2 ja 3) mukaisesti. Siirron ajaksi otetaan 

tarvittaessa henkilö ylityöhön edellisestä työvuorosta. 

5. Palkataan poissaolevan henkilöä vastaava henkilö ylityöhön. Ylityö py-

ritään rajoittamaan minimiin. 

6. Ylityökertymä tulee tasata mahdollisimman hyvin eri henkilöiden osalle 

ja henkilökohtainen ylityökertymä otetaan huomioon. 

7. Kaikilla tasoilla huolehditaan, että suoritetut toimenpiteet tulee kirjattua 

työaikakirjanpitoon (Rescue Planner) toteutuneen mukaisesti. 

Työvuorovahvuuksien tasaamiseksi ja minimivahvuuden ylläpitämiseksi pelastuslaitok-

silla on ohjeistuksiltaan toisistaan poikkeavat ohjeistukset, vaikka käytetyt menetelmät 

ovat käytännössä samat. Työvuoron siirtäminen työnantajan päätöksellä, työvuoron siir-

täminen työntekijän suostumuksella, asemasiirto, sijaisten käyttäminen tai ylityö on vaih-

toehtoina poikkeamien hallitsemiseksi. 

3.2.4 Työvuoron vaihto Helsingin pelastuslaitoksella 

Työvuoron vaihdot tai niiden osien vaihdot tulee suunnitella Helsingin pelastuslaitoksella 

siten, että operatiivinen vahvuus sekä osaaminen huomioidaan. Työvuoronvaihto ei saa 

heikentää toimintavalmiutta tai aiheuttaa ylityötarvetta. Kokonaisen tai osatyövuoron (12 

h tai 24 h) siirtoa koskeva hakemus tehdään vuoronvaihtolomakkeella (palvelusvuoron 

vaihtoilmoitus). Anomukseen tulee aina merkitä toivottu vaihtoaika ja takaisinmaksupäi-

vämäärä. Lomake toimitetaan viimeistään kaksi (2) työvuoroa ennen haluttua ajankohtaa 

esimiehelle, joka selvittää oman aseman vahvuudet ja kelpoisuudet sekä tekee vaihtoa 

koskevan päätöksen.  
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Työvuoron vaihdolla tarkoitetaan vahvistetussa työvuoroluettelossa työntekijälle määrä-

tyn työvuoron tekemistä toisessa ajankohdassa siten, että suostumuksen antanut toinen 

työntekijä tekee kyseisen työvuoron pelastuslaitoskohtaisen ohjeistuksen mukaisesti. 

Työntekijä, kenelle työvuoron vaihto on myönnetty, tekee vastavuoroisesti takaisin suos-

tumuksen antaneen työntekijän toisessa ajankohdassa olevan työvuoron. Takaisinteko-

ajankohta määrätään vuoronvaihtopäätöksessä. 

3.2.5 Vapaapäiväkoulutus Helsingin pelastuslaitoksella 

Helsingin pelastuslaitoksen osaamiskeskus (OSKE) toimittaa pelastusasemien lä-

hiesimiehille henkilön ominaisuuksien mukaisen suunnitelman (koulutuspäivien luku-

määrä ja ajankohta) vuosittain julkaistavan koulutussuunnitelman liitteenä. Koulutuspäi-

vistä tai muista säännöllisestä työvuoroluettelosta poikkeavista kertymistä (koulutus, pro-

jektityö, prosessityö) tulee sopia etukäteen lähiesimiehen kanssa. Koulutuspäivä tai muu 

toimistotyöhön verrattava päivätyövuoro voi poikkeuksellisesti olla myös 24 tunnin työ-

vuoroa jälkeinen päivä, mikäli vuorokausilepoa koskevat määräykset eivät sitä estä. 

Koulutuspäivistä tai muista säännöllisestä työvuoroluettelosta poikkeamien johdosta ker-

tyvä työaika tasoitetaan 52 viikon kuluessa antamalla pääsääntöisesti 24 tunnin työvuoro 

vapaaksi. Jos kertymä ei ole jaollinen 24 tunnilla, voidaan antaa myös osavuoro (8 h tai 

16 h) vapaaksi. Mikäli 52 viikon tasoittumisjakson päättyessä tuntimäärä on positiivinen, 

voidaan kertyneet tunnit siirtää työaikapankkiin työaikapankin säännösten mukaisesti. 

Vapaan ajankohdat pyritään sopimaan siten, että työntekijä voi saada vapaapäivänsä ha-

luamanaan ajankohtanaan edellyttäen, että se on mahdollista operatiivinen vahvuus huo-

mioiden. Mikäli sopivaa päivää ei saada sovittua, vapaan ajankohdasta päättää työnantaja. 

Vapaan ajankohdasta on ilmoitettava työntekijälle viimeistään kaksi työvuoroa ennen va-

paan ajankohtaa, ellei lyhyemmästä ajasta sovita työntekijän kanssa. 

 Työvuorosuunnittelun vuosikello 

Työvuorosuunnittelussa toistuu vuositasolla tietty rutiini työvuoroluetteloiden laatimisen 

osalta ja erityisesti vuosilomat rytmittävät suunnittelua. Kesälomat tulee olla suunnitel-



45 

 

tuna viimeistään maaliskuun loppuun mennessä ja talvilomat käytännössä elokuun lop-

puun mennessä. Kuvaan 6 on koottu työvuorosuunnitteluun vaikuttavia tehtäviä ja niiden 

ajoittumista vuositasolla. 

 

 

Kuva 6. Työvuorosuunnitteluun vaikuttavia tehtäviä ja niiden ajoittuminen. 

Lisäksi työvuorosuunnittelussa toistuu kuukausitasolla tietyt rutiinitoimenpiteet, kuten 

Länsi-Uudenmaan vahvuustyöryhmän kokouksissa tapahtuva seuraavan kuukauden vah-

vuuksien tasaaminen ja tarvittaessa asemasiirrot. 

Työvuorosuunnitteluun vaikuttaa huomattavasti myös pelastuslaitosten työvuorokoulutus 

erityisesti vuosittaisten pakollisten koulutuksien osalta. Koulutusta pidetään joko työvuo-

rossa tai tyypillisesti kahdeksan tunnin koulutuspäivänä koulutussuunnitelmien mukai-

sesti. Työvuorossa tehtävä koulutus tulee huomioida asemien henkilöstövahvuuksissa ky-

seisen päivän kohdalta, koska se voi aiheuttaa asemasiirtoja valmiuden ylläpitämiseksi. 

Koulutuspäivistä (8 h) kertyy vapaaksi joko kokonainen työnvuoro (3 koulutuspäivää) tai 

osittainen vapaa (8 tai 12 h). Koulutuspäivistä kertyy keskimäärin 1 – 3 työvuoroa vapaata 

työntekijää kohden vuodessa.  
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4 TYÖVUOROSUUNNITTELUN TYÖKALUT 

Työvuorosuunnittelu on kehittynyt käsin laadituista paperitaulukoista taulukkolaskennan 

tai tietokantapohjaisten työvuorosuunnitteluohjelmistojen avulla tehtäväksi työksi. Mitä 

suurempi henkilö- ja paloasemamäärä pelastuslaitoksella on, niin sitä suuremmat on oh-

jelmistojen tuomat hyödyt työvuorosuunnitteluun ja poikkeamien hallintaan kuluvan työ-

ajan osalta. 

 Selvitys työvuorosuunnitteluohjelmistoista pelastuslaitoksilla 

Opinnäytetyössä selvitettiin kyselyiden sekä pelastuslaitosten työvuorosuunnittelua teke-

vien henkilöiden haastatteluiden avulla kahdeksantoista eri pelastuslaitoksen työvuoro-

suunnitteluohjelmistot (taulukko 9). Pelastuslaitokset käyttävät kuuden eri yrityksen työ-

vuorosuunnitteluohjelmistoja, Excel- taulukkolaskentaan perustuvaa suunnittelua tai se-

kamallia, jossa käytetään sekä ohjelmistoa että taulukkolaskentaa. 
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Taulukko 9. Yhteenveto työvuorosuunnitteluohjelmistoista pelastuslaitoksilla. 

 

Työvuorosuunnitteluohjelmisto on osa pelastuslaitoksen henkilöstö- ja taloushallinnon 

ICT- järjestelmää. Pelkällä työvuorosuunnitteluohjelmistolla ei kokonaisuutta pystytä 

hoitamaan, vaan tietoa siirretään esimerkiksi isäntäkunnan henkilöstöhallinto-ohjelmaan 

henkilöstö- ja palvelussuhdeasioiden, kuten työaika- ja matkakorvausten osalta sekä teh-

tyjen työtuntien osalta palkanmaksujärjestelmään. 

Taulukossa 10 on yhteenveto Uusimaa2019 -hankkeen yhteydessä selvitetyistä Uuden-

maan pelastuslaitosten käytössä olevista henkilöstöhallinnon ICT-järjestelmistä. 
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Taulukko 10. Yhteenveto Uudenmaan pelastuslaitosten käytössä olevista henkilöstöhal-

linnon ICT-järjestelmistä (Eskelinen ym. 2019, 27). 

 
HELSINKI LÄNSI-UUSI-

MAA 

ITÄ-UUSI-

MAA 

KESKI-UUSI-

MAA 

HENKILÖSTÖ-

HALLINTO 

HIJAT (isän-

täkunnan) 

HIJAT (isäntä-

kunnan) 

PRIMA 

(isäntäkun-

nan) 

HIJAT (isäntä-

kunnan) 

TYÖVUORO-

SUUNNITTELU 

(vahvuussuunnit-

telu) 

HESU (pe-

lastuslaitok-

sen) 

tietokantapoh-

jainen Excel 

Excel Excel 

Titania, osa-ai-

kaiset ambu-

lanssi 

TYÖVUOROJEN 

RAPORTOINTI 

(palkanlaskentaan, 

haittalisät) 

HESU (pe-

lastuslaitok-

sen) 

Rescue Plan-

ner (poikkeus-

luvan alaiset) 

(pelastuslai-

toksen) 

HEKA (pe-

lastuslai-

toksen) 

Excel 

PALVELUSSUH-

DEASIAT lomat, 

poissaolot jne. 

HIJAT (isän-

täkunnan) 

HIJAT (isäntä-

kunnan) 

HENKKA 

(isäntäkun-

nan) 

HIJAT (isäntä-

kunnan) HR-

työpöytä lo-

mille (Vantaa) 

 

Yhteenvedosta voidaan havaita, että pelastuslaitokset tekevät täysin eri järjestelmillä työ-

vuorosuunnittelua ja työvuorojen raportointia. Helsingin HESU- henkilöstösuunnitte-

luohjelmiston ohella suunnittelu perustuu joko Excel -taulukkolaskentaan tai tietokanta-

pohjaiseen Excel-taulukkoon. Raportoinnissa on HESU:n lisäksi Länsi-Uudellamaalla 

käytössä RescuePlanner- ohjelmiston ja Itä-Uudellamaalla HEKA- henkilöstöohjelmisto. 

Isäntäkuntien osalta on Helsingissä, Keski-Uudellamaalla ja Länsi-Uudellamaalla käy-

tössä HIJAT- henkilöstö- ja palkkahallinnon informaatiojärjestelmä, Itä-Uudellamaalla 

PRIMA- palkanlaskenta- ja henkilöstöhallinto-ohjelmisto sekä HENKKA- HR-työpöytä. 

 Helsingin pelastuslaitoksen HESU 2020 -kilpailutus 

Helsingin pelastuslaitos kilpailutti kevään 2019 aikana hankintarenkaana Itä-Uuden-

maan, Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen pelastus-

laitosten kanssa pelastustoiminnan operatiivisen henkilöstösuunnittelun ja työajan hallin-

nan tietojärjestelmän käyttöoikeuden ja ylläpidon puitejärjestelyn (HESU-2020). Kilpai-
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lutuksen voitti Visma Enterprise Oy Numeron WFM -ohjelmistollaan. Helsingin kaupun-

gin pelastuslautakunnan päätöksen mukaisesti muiden pelastuslaitosten tulee päättää 

omasta hankinnastaan vuoden 2020 loppuun mennessä. (Helsingin kaupungin pelastus-

lautakunta 2019.) 

Jos kaikki hankintarenkaassa mukana olevat pelastuslaitokset ottavat ohjelman käyttöön, 

ja huomioidaan jo Visma Enterprise Oy:n Numeron WFM-ohjelmaa käyttävät Kanta-Hä-

meen ja Satakunnan pelastuslaitokset. Ollaan tilanteessa, jossa samaa työvuorosuunnitte-

luohjelmistoa käyttää kahdeksan pelastuslaitosta ja noin 55 % pelastuslaitosten henkilös-

töstä on ohjelmiston piirissä Pelastustoimen taskutilasto 2014 – 2018 mukaan laskettuna. 

Tämä avaa mahdollisuuksia pelastuslaitosten välisen tiedonvaihdon ja analyysin tekemi-

selle työvuorosuunnitteluun liittyen, koska ohjelmistosta saadaan yhtenäisin periaattein 

kerättyä vertailukelpoista tietoa käyttöön. 

 HESU 2020 -tietojärjestelmä 

Helsingin pelastuslaitos on korvaamassa nykyistä HESU-henkilöstösuunnitteluohjel-

maansa Visma Enterprise Oy:n Numeron -työvoimanhallintajärjestelmällä kevään 2020 

aikana. Lähtökohtana on järjestelmä, jonka avulla esimiehet ja työvuorosuunnittelijat voi-

vat tehdä henkilöstösuunnittelua asemien työvuoroille. Järjestelmästä tulee yhtenäinen 

kaikille Helsingin kaupungin pelastusasemille. Järjestelmässä on mahdollista tehdä myös 

lomasuunnittelua ja hallita muita poissaoloja sekä osoittaa työvuoroon kuuluvaa aikaa 

pelastustoiminnan valmiuden lisäksi samaan aikaan tapahtuvaan koulutustapahtumaan tai 

muuhun päällekkäiseen tehtävään. (Helsingin kaupungin pelastuslaitos 2019b, 6.) 
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Kuva 7. Henkilösuunnittelun prosessi (Helsingin kaupungin pelastuslaitos 2019b, 7). 

Esimiehet ja työvuorosuunnittelijat suunnittelevat ohjelmaan ennakkoon tiedettävät työn-

tekijöiden poissaolot, kuten vuosilomat, koulutukset ja muut poissaolot. Osa poissaolo-

tiedoista saadaan työntekijän ehdotuksena työntekijän työpöydän syötteestä, osa taas tuo-

daan toisista järjestelmistä, esimerkiksi suunniteltu koulutusaika tai sairauspoissaolot. 

Järjestelmä huomioi nämä suunnitellut ja hyväksytyt poissaolot päivän työvuoron suun-

nittelussa automaattisesti ohjaten esimiestä tai työvuorosuunnittelijaa tehtävien täyttämi-

sessä. Kuvassa 7 on esitetty henkilösuunnittelu prosessikaaviona. 

Järjestelmässä on myös näkymä työntekijälle, jonka kautta työntekijä pystyy tarkastele-

maan omia tietoja, koulutuksia, työvuoroja ja esittämään lomatoiveita ja tarkastelemaan 

hyväksyttyjä lomia vapaalla olleessaan (Helsingin kaupungin pelastuslaitos 2019b, 6). 
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Tulevaisuuden tavoitteena uudella järjestelmällä on (Helsingin kaupungin pelastuslaitos 

2019b. 4 - 5): 

- automatisoida ja optimoida vuorosuunnittelua ennalta määritettyjen parametrien 

avulla 

- automatisoida ja optimoida lomasuunnittelua 

- parantaa työaikaergonomiaa ja työelämän laatua automatisoimalla ja optimoi-

malla esimerkiksi kuormittavien työtehtävien ja työaikojen tasapuolista jakautu-

mista henkilöstön kesken 

- optimoida valmiudessa olevaa henkilöresurssia yli työpisterajojen muun muassa 

kustannusten ja työaikojen suhteen 

- mahdollisuus lisätä järjestelmään tekoälyä esimerkiksi koneoppimisen avulla. 

Vaikuttaisi siltä, että Visma Enterprise Oy:n Numeron- ohjelmisto on Probis Oy:n 

STORE- ohjelmiston kanssa tällä hetkellä nykyaikaisimmat pelastustoimintaan osallistu-

van henkilöstön työvuorosuunnitteluun soveltuvista ohjelmistoista ja ne tulevat todennä-

köisesti palvelemaan pelastuslaitoksia myös 5 – 10 vuoden aikajänteellä. Uudenmaan alu-

een muillakin pelastuslaitoksilla on tavoitteena ottaa kyseisen ohjelmiston käyttöön vuo-

den 2020 aikana. 
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5 TYÖVUOROSUUNNITTELUN KEHITYSNÄKYMIÄ 

 Spatiotemporaalisuuden huomioiminen 

Pelastustoimen riskianalyysiin ollaan tuomassa uutena elementtinä spatiotemporaali-

suutta, mikä tuo uuden näkökulman palvelutasopäätösten voimavarojen määrittämiseen. 

(Sisäasiainministeriö loppuraportti 2018.) Spatiotemporaalisuus tarkoittaa aikaan ja paik-

kaan sidottua havaintoa tapahtumasta, kun taas nykyinen riskianalyysimenetelmä perus-

tuu suurelta osin periaatteeseen, jossa riskit on pysyviä kaikkina vuoden- ja vuorokau-

denaikoina pelastustoimen alueella. 

Valtakunnallisesti kaikista pelastustoimen tehtävistä jopa neljännes kirjataan Uudenmaan 

maakunnan pelastustoimen alueilla, joihin kuuluvat Helsingin, Länsi-Uudenmaan, Keski-

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan pelastustoimen alueet (Puustinen 2019, 143). Suuri vuo-

sittainen tehtävämäärä antaa mahdollisuuden arvioida työvuorojen henkilöstön määrää 

eri vuorokauden aikoina tieteellisin menetelmin. Tähän aiheeseen on pureutunut Hanna 

Rekola Helsingin pelastuslaitoksen julkaisusarjassa joulukuussa 2017 julkaistussa selvi-

tyksessä pelastustoiminnan työkuorman ajallisesta vaihtelusta. 

Rekolan selvityksessä tarkasteltiin pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto PRON-

TOn aineistoilla tehtävien vaatimien henkilötyötuntien määrää erilaisista näkökulmista. 

Tarkasteluissa keskeistä oli työkuorman ajallisen vaihtelun tarkastelu. Raportin lopulli-

nen anti tarjosi uusia lähestymistapoja työkuorman ajallisen vaihtelun arvioimiseen tilas-

tollisin menetelmin. (Puustinen 2019, 129.) 

Keskeisimpinä tuloksina havaittiin, että henkilötyötuntien kokonaismäärät vaihtelevat 

pelastustoimen alueittain ja vuorokaudenajoittain pitkälti samoin kuin kokonaistehtävä-

määrät. Onnettomuustyypeittäin tarkasteltuna kuitenkin pelastustoimen tehtävien vaati-

missa henkilötyötunneissa esiintyi selkeitä eroja. Eri onnettomuustyypit vaativat resurssia 

hyvin eri mittakaavassa ja myös vaadittujen resurssien ajallisessa vaihtelussa esiintyi 

merkittäviä eroja. Esimerkiksi rakennuspalojen vaatimat henkilötyötunnit painottuivat 

enemmän ilta- ja yöaikaan, liikenneonnettomuuksien työmatkaruuhkien aikaan ja auto-

maattisen paloilmoittimen tarkastus- ja varmistustehtävien toimistoaikoihin. Lisäksi ha-
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vaittiin, että yksittäisen tehtävän todennäköisesti vaatima resurssimäärä riippui myös vuo-

rokaudenajasta. Yksittäinen yöaikaan tapahtuva rakennuspalo vaati keskimäärin kaksin-

kertaisen määrän henkilötyötunteja verrattuna päiväsaikaan tapahtuvaan rakennuspaloon. 

(Puustinen 2019, 129.) 

Tutkimuksen johtopäätöksissä todetaan, että resurssien mitoittaminen sekä sijoittaminen 

maantieteellisesti eri tavoin eri aikoina vaatisi tuekseen riskianalyysin. Se kertoisi, missä 

riskit mihinkin aikaan ovat suurimmillaan ja millaisin keinoin riskeihin voidaan parhaiten 

vastata. (Puustinen 2019, 155.) 

Käytännössä katsoen pelastustoimessa käytettävän riskimallin ja riskiarvion sopeuttami-

nen huomioimaan spatiotemporaaliset vaihtelut riskikuvassa on mahdollista, mutta haas-

tavaa. Pelastuslaitosten riskianalyysit painottuvat tällä hetkellä voimakkaasti päivittäisiin 

onnettomuuksiin ja harvinaisemmat suuria resurssimääriä vaativat tilanteet jäävät vähem-

mälle huomioille. Tärkeää olisi pystyä huomioimaan riskimallissa myös onnettomuuk-

sien potentiaaliset seuraukset eri alueilla niin pelastustoiminnan resurssivaateen kuin yh-

teiskunnalle koituvien vahinkojen osalta. (Puustinen 2019, 156.) 

On silti huomioitava, että vaikka pelastustoiminnan työkuorman ajallisen vaihtelun huo-

mioimiseen voitaisiinkin kehittää erilaisia malleja, käytännössä laitosten ja asemien val-

miustason suunnittelu on harkittava tarkkaan, ja se vaatii taustalleen myös perusteellista 

paikallista selvitys- ja pohjatyötä. (Puustinen 2019, 156.) 

Tällä hetkellä työvuorojen henkilövahvuutta korotetaan lähinnä säätilaan liittyen myrs-

kypäivinä, suuren yleisötapahtuman tai esimerkiksi valtiovierailun ajaksi pääkaupunki-

seudulla. Spatiotemporaalisuus tulee todennäköisesti otettavaksi laajemmin huomioon 

työvuorosuunnittelussa aikaisintaan silloin, kun pelastustoimen uudistushankkeen riski-

analyysityöryhmän esitys riskianalyysin prosessikuvaukseksi on huomioitu pelastuslai-

tosten riskianalyyseissä. (Sisäasiainministeriö loppuraportti 2018.) 

Uudenmaan pelastuslaitokset laativat parhaillaan Hiklu riskianalyysi -nimellä kulkevaa 

asiakirjaa, jossa kuvataan Uudenmaan maakunnan riskejä pelastustoimen palvelutason 

arvioimiseksi uudistushankkeen riskianalyysityöryhmän esityksen mukaisesti. Ensim-

mäinen versio on valmistunut 7.12.2018, ja Hiklu – riskianalyysityöryhmä on täydentänyt 
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analyysiä vuoden 2019 aikana. Alueen pelastuslaitokset tulevat käyttämään Hiklu -riski-

analyysia seuraavien palvelutasopäätösten valmistelussa joko erillisinä pelastuslaitoksina 

tai Uudenmaan maakunnan kattavan pelastulaitoksen palvelutasopäätöksen tausta-asia-

kirjana. (Hiklu riskianalyysityöryhmä 2018.) 

 Tekoälyn hyödyntäminen 

Tekoälylle ei ole olemassa yhtä täsmällistä määritelmää, mutta työ- ja elinkeinoministe-

riön julkaisussa 41/2017 Suomen tekoälyaika, Suomi tekoälyn soveltamisen kärkimaaksi, 

määritellään tekoäly seuraavasti (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017): 

”Tekoälyllä tarkoitetaan laitteita, ohjelmistoja ja järjestelmiä, jotka kykene-

vät oppimaan ja tekemään päätöksiä lähes samalla tavalla kuin ihmiset. Te-

koälyn avulla koneet, laitteet, ohjelmat, järjestelmät ja palvelut voivat toi-

mia tehtävän ja tilanteen mukaisesti järkevällä tavalla.” 

Pasi Lamminaho on käsitellyt YAMK- opinnäytetyössään vuonna 2019 tekoälyn hyödyn-

tämistä pelastuslaitoksen työvuorosuunnittelussa työhyvinvoinnin näkökulmasta. Teko-

älyllä on paljon mahdollisuuksia, mutta pelastustoimeen tekoälyn sovelluksia voisi ko-

keilla muun muassa henkilöstöresurssien hallintaan. VTT:n tutkimus riskianalyysimallin 

kehittämiseksi (2010) on varsin lähellä mainitsemaani henkilöstöresurssien hallintaa. 

Tämä tutkimus mainitsee itseohjautuvat kartat (SOM), jotka pohjautuvat neuroverkkoi-

hin. Tutkimus on todella mielenkiintoinen, sillä nykyinen regressiomalliin perustuva ris-

kianalyysi kaipaa uraauurtavia tutkimuksia ja kehittämisajatuksia, jotta saadaan mahdol-

lisimman hyvin ennustettua päivittäiset tai reaaliaikaiset riskikohteet. Niiden pohjalta voi-

taisiin rakentaa niin henkilöstöresurssien hallintaa kuin myös kalusto- ja infran resurssi-

hallintaa. (Lamminaho 2019, 20.) 

Työvoiman tarpeen määrittely perustuu pelastustoimessa ennalta sovittuihin minimihen-

kilömääriin, joilla olemassa oleva kalusto saadaan liikkeelle ja mahdollinen pelastustyö 

saadaan suoritetuksi. Kyseinen henkilömäärä on määritelty toimintavalmiuden palveluta-

sopäätöksissä. Ne perustuvat suurelta osin riskiruudukkoon, ja niin sanotussa ykkösriski-

ruudussa avun tarvitsija pyritään tavoittamaan kuuden minuutin kuluessa pelastustoimen 

hälytyksestä. Tämä riskiruudukkoon perustuva ja sen perusteella rakennettujen kiinteiden 
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paloasemien verkoston lisäksi voisi hyvin tulevaisuudessa olla satelliittiyksiköitä nor-

maaliasemien tueksi. Lisäksi kiinteiden paloasemien henkilöstömäärää voisi muokata ris-

kitarpeiden mukaisesti. Paloasemien yksiköiden miehitys ja kalusto määräytyisivät reaa-

liajassa olevan riskidatan perusteella. Reaaliaikainen data, josta riskitaso määrittyisi, voisi 

muodostua olemassa olevien onnettomuusraporttien pohjalta (Pronto), sääkarttojen, lii-

kennevirtojen ja mm. erilaisten massatapahtumien viranomaislupien pohjalta. Vastaajien 

mielestä juuri Pronton, ensihoitopuolen Codean ja ulkoistenkin vaikutteiden saaminen 

mukaan työvuorosuunnittelun perustaksi olisi perusteltua. Tutkimuksessa esitetyt valmiit 

”riskidata” lähteet ja niiden mielekkyyden arviointi on kuitenkin vain pintaraapaisu kai-

kesta siitä tiedosta joita voisi tai jopa tulisi käyttää. (Lamminaho 2019, 42 - 43.) 

Suomalainen kaupan alan yritys Stockmann Oyj Abp on optimoinut ensimmäisenä yri-

tyksenä Suomessa työvuorot algoritmin avulla vuonna 2018. Tekniikka & Talous- lehden 

mukaan työvuorosuunnittelun algoritmi tekee työvuorot Stockmannin 1500 työntekijälle 

automaattisesti, ja näin on saatu rutiininomaista tekemistä pois työvuorosuunnittelijoilta.  

Työvuorojen optimointiin Stockmann käyttää asiakasvirtaennusteita. Algoritmi käyttää 

hyväkseen ennusteita siitä, miten ihmisten liikkuvat milläkin osastolla. Ennusteet perus-

tuvat historiadataan, jota on useilta vuosilta 15 minuutin tarkkuudella. Uusi algoritmi ot-

taa huomioon myös eri työehtosopimusten vaatimukset. "Tähän valmista algoritmia ei 

ollut helppo löytää, ja siksi algoritmia on tehty monta vuotta", kertoo ohjelmiston kehit-

täneen yrityksen toimitusjohtaja (Tekniikka & Talous -lehti 2018). 

Stockmannin nykyisten työvuorosuunnittelijoiden kerrotaan keskittyvän aiempaa enem-

män työvuorojen laadun varmistamiseen ja työntekijöiden toiveiden huomioimiseen, kun 

algoritmi ryhtyy tekemään suunnittelijoiden perustyöt (Tekniikka & Talous -lehti.  2018). 

Vaikka ohjelmistossa ei vielä ole kyse varsinaisesta tekoälystä, vaan työvuorojen opti-

moinnin algoritmista, voidaan nähdä, että tekoälyn hyödyntämiseen pyrkivä teknologia 

on tulossa myös työvuorosuunnitteluun jo ihan lähivuosien aikana.  
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Suomea kohti tekoälyaikaa luotsaava AuroraAI- kansallinen teköälyohjelma on esimer-

kiksi esittänyt 20 miljoonaa euroa vuosille 2020- 2023 vuosittain ”ihmiskeskeisen, tieto-

turvallisen ja eettisesti kestävän yhteiskunnan toimeenpanoon kohti tekoälyn aikakautta”. 

(Valtiovarainministeriö 2019.) 

Helsingin kaupungin HESU 2020 -henkilöstösuunnittelujärjestelmän kilpailutuksessa on 

teköälyn käyttöönotto jo otettu huomioon tavoitetilan kuvauksessa tulevaisuuden tavoit-

teena seuraavasti (Helsingin kaupungin pelastuslaitos 2019b, 5): 

”Mahdollisuus lisätä järjestelmään tekoälyä koneoppimisen tms. avulla.” 

Jatkossa Uudenmaan alueella työvuorosuunnittelusta tulee yli 30 vakinaisen paloaseman 

ja noin tuhannen päätoimisen henkilön kokonaisuus, jossa työvuorosuunnittelua tekevien 

henkilöiden rutiininomaista tekemistä tulee pystyä vähentämään ja siirtämään uuden 

HESU 2020 -kilpailutuksen mukaisen työvuorosuunnitteluohjelmiston työksi. Suunnit-

telu tullaan tekemään joko Uudenmaan neljän pelastuslaitoksen erikseen itsenäisesti te-

kemänä tai mahdollisesti maakunnallisen pelastuslaitoksen yhteisen komentotoimiston 

tekemänä. Työvuorosuunnittelun tuottavuuden parantamiseksi rutiinityötä on jatkossa 

pystyttävä automatisoimaan ja ratkaisuja kannattaa hakea algoritmien käytöstä ja teko-

älyn hyödyntämisestä. 

 Pelastustoimen indikaattoreiden hyödyntäminen 

Ei pelkästään Uudenmaan pelastuslaitosten, vaan kaikkien Suomen pelastuslaitosten työ-

vuorosuunnitteluohjelmistojen tulisi pystyä tuottamaan yhtenäistä tietoa, jotta pelastus-

toimintaan osallistuvan henkilöstön työajankäytön analyysin tekeminen olisi mahdollista. 

Nykyiset työvuorosuunnitteluohjelmistot ja – taulukot tuottavat vaihtelevasti ja erilaista 

tietoa pelastuslaitosten ja tutkimuksen käyttöön. 

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston Pelastustoimen tuottavuus -raportissa vuodelta 

2016 esitetään työvuorosuunnittelua kehittävinä toimenpiteinä muun muassa, että pelas-

tuslaitokset laativat yhteistyössä yhteiset työaikakäytännöt ja että pelastuslaitoksiin kehi-
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tetään yhtenäiset talouden seurannan mittarit. Lisäksi esitetään paloesimiesten ja palo-

päällystön koulutuksen kehittämistä, niin että se valmistaa nykyistä paremmin työnanta-

jan rooliin. (Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 2016, 4.) 

Kumppanuusverkoston kehittämistoimenpide-esitysten jälkeen vuonna 2017 valmistui 

Heidi Huuskosen Pelastusopiston B-sarjassa julkaistu laaja tutkimusraportti ”Pelastustoi-

men indikaattorit”, jossa tuotettiin esitys kansallisesta mittaristosta pelastustoimen tulok-

sellisuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioimiseksi. Tavoitteena on ”Kansalli-

sen mittariston mukaisen tiedon tuottaminen yhdenmukaisten käyttöperiaatteiden mukai-

sesti.” (Huuskonen 2017, 47.) 

Tutkimusraportissa mittaamiskohteet luokiteltiin kuuteen mittaamispäätasoon, joista pe-

lastustoiminta ja henkilöstö päätasojen määrittelyjä tulisi jatkossa sisällyttää työvuoro-

suunnitteluohjelmistojen ominaisuuksiin siten, että päästäisiin tilanteeseen, jossa kansal-

lisesti voidaan arvioida joko yhdessä tai erikseen pelastuslaitosten työvuorosuunnittelun 

tuloksellisuutta myös pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön osalta.  

5.3.1 Työvuorosuunnittelun mittareita Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella 

Työvuorosuunnittelun onnistumisen mittarina on tyypillisesti pidetty ylitöiden vähäistä 

määrää työvuorovahvuuden tavoitetason saavuttamiseksi vuositasolla. Etelä-Karjan pe-

lastuslaitoksella palopäällikkö Sampsa Lintunen on kehittänyt työvuorosuunnittelun 

suunnitteluprosessia ja henkilöstöresurssien käyttöä jo usean vuoden ajan STORE -pelas-

tustoiminnan tietojärjestelmän kehittämisen yhteydessä. Hän on päätynyt suunnittelupro-

sessissaan määrittelemään pelastuslaitoksellaan asemien työvuorojen yhteenlasketun ta-

voitevahvuuden (4 paloasemaa, 15 henkilöä), resurssihukan ja palveluvajeen sekä arvioi-

maan näiden avulla suunnittelun tehokkuutta. (Lintunen 2018a, 4.) 

Resurssihukkaa syntyy aina, kun henkilöstön määrä ylittää tavoitevahvuuden tai tehdään 

ylitöitä. Palveluvajetta syntyy aina, kun toteutunut vahvuus alittaa tavoitevahvuuden. 

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen neljän vakituisen paloaseman: Imatran (1 + 4), Joutse-

non (0 + 2), Lappeenrannan 1 + 3) ja Lavolan (1 + 3) vuorokohtainen tavoitevahvuus on 

15 henkilöä (3 + 12) ja kyseisellä määrittelyllä resurssihukkaa ja palveluvajetta syntyy 

taulukon 11 mukaisesti. 
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Taulukko 11. Teoreettinen esimerkki Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen osalta resurssihu-

kan ja palveluvajeen syntymisestä (Lintunen 2018a, 4). 

 

Resurssihukan ja palveluvajeen yhteissumman jääminen vuositasolla alle 10 %:iin ver-

rattuna tavoitevahvuuteen on jo hyväksyttävä taso, mutta tavoite tulee asettaa siten, että 

resurssihukka ja palveluvaje yhteenlaskettuna on noin 5 %:n tasolla (Lintunen 2018c). 

Probis Oy:n verkkosivuilla kerrotaan tuottavuuden parantumisesta Etelä-Karjalan pelas-

tuslaitoksella seuraavasti: 

”STOREn pääkäyttäjä, Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen palomestari Sampsa Lintunen, 

on ollut STOREn suunnittelussa tiiviisti mukana sen alkukehitysvaiheesta lähtien ja 

STORE on ollut käytössä Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella vuodesta 2006. STOREn 

käyttöönotto on tuonut heille konkreettisia hyötyjä. 

– Miehityssuunnittelun käyttöönoton myötä mm. miehistövajauksista johtuvat ylityökus-

tannukset putosivat meillä n. 100 000 eurosta 10 000 euroon vuodessa, Lintunen kertoo.” 

Tehokkaan työvuorosuunnittelun keinot ovat Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen osalta ol-

leet (Lintunen 2018a, 12): 

- Resurssit suunnitellaan kokonaisuutena. 

- Henkilömitoitus tehdään ennakoiden – toteumaa seurataan. 

- Työvuorot tehdään silloin, kun on tarve. 

Jos Uudenmaan pelastuslaitoksilla on mahdollista parantaa samassa suhteessa tuotta-

vuutta työvuorosuunnittelussa, miehistövajauksesta johtuvat ylityökustannukset voisi 

teoreettisesti vähentyä noin miljoona euroa vuositasolla. Puhutaan erittäin merkittävästä 

summasta, jota voitaisi hyödyntää esimerkiksi työhyvinvointia parantaviin hankkeisiin, 

kuten Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella on tehty. 

Ma Ti Ke To Pe La Su

I II III IV I II III

17 hukka

16 hukka hukka

15 vaje vaje ylityö

14 ylityö

13

Tavoitevahvuus 15
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 Suorituskykyajattelun hyödyntäminen 

Hiklu -yhteistyösopimuksen perusteella Uudellemaalle perustettu paloasema ja pelastus-

yksikkö- työryhmä on työskennellyt vuodesta 2016 asti paloasemien toimintaympäristön 

mukainen suorituskykyvaatimuskuvausten ja – määrittelyjen parissa.  

Työryhmä on analysoinut Uudenmaan alueen paloasemien toimintaympäristöt pelastus-

toiminnan edellytysten näkökulmasta. Paloasemien suorituskykyvaatimusten perustana 

ovat aseman pääasiallisella toiminta-alueella sijaitsevat toimintaympäristön asettamat 

vaatimukset, ja näiden lisäksi vaatimuksia asettavat alueelliset toiminnot, jotka palvelevat 

laajempaa aluetta muun muassa vesisukellus tai nostolavavalmius. Työn lopputuloksena 

on muodostunut taulukko (liitteet 2 ja 3), jossa numeraalinen kokonaisindeksi kertoo, 

kuinka paljon toimintaympäristö kuormittaa paloasemaa. Indeksi huomioi eri onnetto-

muusriskien asettamia vaatimuksia pelastustoimen työturvallisuuden osa-alueiden, hen-

kilöturvallisuuden ja yhteiskunnallisten seurannaisvaikutusten kautta. (Hiklu paloasema 

ja pelastusyksikkö- työryhmä 2018.) 

Työryhmä on laatinut myös suorituskykymäärittelyt pelastusyksikölle (liite 4), kärkiyk-

sikölle, nostolava-autolle, raivausyksikölle sekä säiliöautolle. Yksikön suorituskykymää-

rittelyssä kuvataan yksiköltä vaadittu suorituskyky ja perustelut suorituskyvylle, osaamis-

vaatimus, toimintakykyvaatimus, kalustovaatimus ja vastuuhenkilö. Lisäksi työryhmän 

tehtäviin on kuulunut laatia pelastusyksikön jäsenten suorituskykyvaatimukset. Suoritus-

kykyvaatimukset johtavat osaamisen varmentamiseen henkilöstön osalta ja edelleen tar-

peellisen koulutuksen järjestämiseen. Koulutusta järjestetään joko työvuoroissa tai erilli-

sinä koulutuspäivinä. Tämä näkyy erityisesti vuositason työvuorosuunnittelussa koulu-

tuksen vuosikellon huomioimisen ja koulutuspäivistä kertyvien koulutusvapaiden suun-

nittelun kautta. 

Suorituskyvyn huomioiminen työvuorosuunnittelussa on rajoittunut tällä hetkellä pää-

sääntöisesti savusukelluskelpoisuuden huomiointiin sekä asemakohtaisiin erikoistumi-

siin, kuten vesisukeltaja, nostolavan kuljettaja ja veneen kuljettaja. Työvuorosuunnittelua 

ohjaa henkilöstön määrään pohjautuva ohjeistus, ”minimiä ei aliteta ja erikoisosaamisista 
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tulee huolehtia”- periaate. Tietoa siitä, onko kaikilla paloasemilla joka työvuorossa suo-

rituskyvyltään toimintaympäristön riskien vaatimuksiin vastaava henkilöstö, ei ole tällä 

hetkellä kovinkaan helppoa selvittää käytössä olevia työvuorotaulukoita tarkastelemalla. 

 Väestönkasvun haasteet 

Uudenmaan maakunnan alueen kuntien kokonaisväestö vuonna 2017 oli 1 655 624 hen-

kilöä. Helsingin kaupungin pelastustoimen alue kattoi väestöstä 39 %, Länsi-Uusimaa 28 

%, Keski-Uusimaa 27 % ja Itä-Uusimaa 6 %. Väestö on keskittynyt Uudellamaalla eri-

tyisesti pääkaupunkiseudulle, jossa asuu 70 % Uudenmaan asukkaista. (Hiklu riskiana-

lyysityöryhmä 2018, 10.) 

Tilastokeskuksen väestöennusteiden mukaan Uudenmaan väestö olisi vuonna 2040 noin 

1,9 miljoonaa, mikä tarkoittaisi noin 260 000 asukkaan ja 16 % lisäystä nykyiseen noin 

1,65 miljoonaan henkeen (Hiklu riskianalyysityöryhmä 2018, 13). Arvioitu 260 000 asuk-

kaan kasvu on suurempi kuin väestöltään 14 pienimmän pelastustoimen alueen asukas-

luku Uudenmaan maakunnan ulkopuolella vuonna 2017 eli kyseessä tulee olemaan erit-

täin huomattava muutos, mihin tulee varautua. (Ketola ja Kokki 2019, 3.) 

Väestön ennustetaan lisääntyvän suhteellisesti eniten pääkaupunkiseudulla ja KUUMA-

seudulla. Määrällisesti pääkaupunkiseudulle ennustetaan reilun 200 000 asukkaan li-

säystä ja KUUMA-seudulle noin 40 000 asukkaan lisäystä. Tämä vastaa valtaosaa Uu-

dellemaalle ennustetusta väestönkasvusta. (Hiklu riskianalyysityöryhmä 2018, 13.) 

Väestönkasvu tulee ottaa huomioon tulevina vuosina työvuorosuunnittelun resurssien 

suunnittelussa ja ohjelmistojen ominaisuuksissa, koska paloasemien määrä tulee lisään-

tymään erityisesti pääkaupunkiseudulla ja pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön 

määrä tulee kasvamaan. HESU 2020 -henkilöstösuunnittelujärjestelmän tavoitetilan ku-

vauksessa on asia jo otettu huomioon siten, että ohjelmiston tulee soveltua mahdollisen 

Uudenmaan pelastuslaitosten fuusion mukaiseen noin 1500 työntekijän ja yli 30 paloase-

man kokonaisuuteen ja lisäksi vaatimuksena on, että ” Järjestelmään voidaan luoda ra-

jaton työpiste-, henkilö-, osaamis-, yksikkö- ja tehtäväavaruus.” (Helsingin kaupungin 

pelastuslaitos 2019b, 4.)  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Pelastustoimen toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Toimintakykyisenä pysy-

minen ja pelastustoimen toteuttamien palvelujen turvaaminen vaativat pelastuslaitoksilta 

mukautumista ja kehittymistä. Pelastustoimelle on viime aikoina asetettu tehokkuus- ja 

tuottavuusvaatimuksia, joiden mukaan toimintaa tulee pystyä tehostamaan tulevaisuu-

dessa kaikilla osa-alueilla.  

Kuten Kumppanuusverkoston Pelastustoimen tuottavuus –raportissa vuonna 2016 tode-

taan, henkilöstökulut ovat ylivoimaisesti suurin yksittäinen kustannus pelastuslaitoksilla 

eli noin 67 % käyttötalouden menoista. Pelastustoimintaan osallistuvalla henkilöstöllä on 

laskennallisesti noin 102 000 työvuoroa vuodessa ja niistä aiheutuu noin 72,5 miljoonan 

euron kustannukset vuonna 2020 Uudenmaan pelastuslaitosten fuusion esiselvityksen ar-

violaskelman mukaan. 

Miksi, miten, millä periaatteilla ja miten kehittää, ovat kysymyksiä, joita tulee esittää 

myös työvuorosuunnittelun osalta. Henkilöstöhallinnossa saavutettu tehostaminen on jär-

kevää, koska saavutetut hyödyt voidaan hyödyntää perustehtävien kehittämisessä ja tur-

vaamisessa. Omien havaintojeni mukaan työvuorosuunnittelua, ja henkilöstöhallintoa ko-

konaisuudessaan, voidaan ja tulee tehostaa nykytilanteeseen verrattuna. 

Työvuorosuunnittelu perustuu pelastuslaitoksilla pelastuslakiin palvelutasopäätöksen 

henkilöstövoimavarojen määrittämisen kautta ja pelastuslaitosta työnantajana velvoitta-

vaan työsuhdelainsäädäntöön, valtakunnallisiin ja paikallisiin sopimuksiin sekä pelastus-

laitoskohtaisiin ohjeisiin. Pelastuslaitokset ovat tähän asti tehneet työvuorosuunnittelua 

Uudellamaalla hyvin itsenäisesti omista lähtökohdistaan ja omilla ohjeistuksillaan, 

vaikka yhteistyö on monilta muilta osin kehittynyt paljon pelastustoiminnan vastuualu-

eella 2010 -luvun aikana. 

Havaitsin myös, että historialla on suuri merkitys siihen, miten pelastuslaitoksilla tehdään 

työvuorosuunnittelua. Vuonna 2004 tapahtuneen alueellistamisen jäljet on edelleen näh-

tävissä, eli kuntakohtainen perusrakenne on säilynyt yllättävän voimakkaana taustalla. 
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Maakunnan kasvu on selvimmin nähtävissä Länsi-Uudellamaalla ja Keski-Uudella-

maalla, joissa paloasemaverkko ja henkilöstön sijoittuminen on kokenut eniten muutok-

sia. 

Pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön määrä on määritelty laitosten asiakirjoissa, 

kuten palvelutasopäätös ja vahvuusohjeet. Keski-Uudenmaalla on laitoksen perustamisen 

alkuvaiheessa tehty poikkeama-analyysi, jossa päädyttiin henkilöstömitoituksessa kertoi-

meen 5,1. Kerroin tarkoittaa sitä, että jotta työvuoroissa saavutetaan minimivahvuus, tu-

lee henkilöstöä olla varattuna 5,1 henkilötyövuotta. Mitoituksesta on vuosien kokemus, 

ja palopäällikkö Selinin kanssa käymieni keskusteluiden kautta vahvistui, että kyseisellä 

mitoituksella pääsee henkilöresurssien osalta kohtuullisen tarkkaan lopputulokseen ilman 

suurta palveluvajetta tai resurssihukkaa vuositasolla. Näin yksinkertaiseen perusmitoituk-

sen määritykseen on vaikea päästä monessa muussa alan toiminnossa. Tietysti mitoitus 

vaatii lisäksi suorituskykyajattelun noudattamista, pelkällä lukumäärällä ei vielä tule hy-

väksyttävää lopputulosta. 

Työvuorosuunnittelun tuottaman tiedon analysointi ja hyödyntäminen tuottavuuden ja te-

hokkuuden parantamiseksi on yksi isoimpia huomioita työni aikana. Suunnittelua on 

tehty pelastuslaitoksilla kaavamaisesti ja kohtuullisen perinteisin menetelmin ainakin 

kahden viimeisen vuosikymmenen ajan. Käsin täytetyt työvuorotaulukot ilmoitustaululla 

on korvattu taulukkolaskentaohjelmiston tulosteella tai työvuorosuunnitteluohjelmiston 

vastaavalla näkymällä pelastuslaitoksen intranetissä. Käsin tehtyä laskentaa ja työtä on 

siirretty tietokoneen tehtäväksi, mutta suurta kehitysloikkaa eivät ohjelmistot ole suun-

nittelun tuottavuuteen tuoneet. 

Uudenmaan maakunnan alueella voi tulla eteen tilanne, jossa noin 10 km etäisyydellä 

toisistaan olevilla paloasemilla toisella on palveluvajetta ja toisella asemalla on resurssi-

hukkaa yliresursoinnin vuoksi. Jos asemat ovat saman pelastuslaitoksen alueella, palve-

luvaje voidaan poistaa henkilöstön asemasiirrolla. Jos paloasemat ovat eri pelastuslaitos-

ten alueella, työnantajan direktio-oikeus ei anna mahdollisuutta siirtää henkilöstöä toisen 

työnantajan työpaikalle, vaan vaje joudutaan paikkaamaan ylityöllä. Kyseisen työvuoron 

aikana hätäkeskus hälyttää paloasemien pelastusyksiköt samalle onnettomuustehtävälle, 
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koska pelastuslain mukaisesti pelastuslaitoksen tulee antaa apua toiselle pelastuslaitok-

selle. Apua antanut pelastuslaitos laskuttaa vuosittain avustetulta pelastuslaitokselta lai-

tosten välisen laskutussopimuksen mukaisesti pelastusyksikön kustannukset. 

Edellä kuvatusta esimerkistä jäisi yhteisen pelastuslaitoksen keskitetyllä työvuorosuun-

nittelulla tehtynä jäljelle vain paloasemien välinen asemasiirto. Ylityötä ja resurssihukkaa 

ei syntyisi, joten muutos toisi tuottavuutta työvuorosuunnitteluun, lisäksi yhteistoiminta-

laskutus hallintomenettelyineen jäisi pois. 

Nykyisin laitokset tekevät eri työvuorosuunnitteluohjelmistoilla ja omilla ohjeistuksillaan 

työvuorosuunnittelua alueella, jossa muutoin ollaan jo pitkällä pelastustoiminnan yhte-

näistämisessä Hiklu- yhteistyön kautta. Tämä ei ole järkevää eikä todennäköisesti kaik-

kein tehokkainta. 

Helsingin pelastuslaitoksen kilpailutus HESU 2020 -henkilöstösuunnittelujärjestelmästä 

on parantamassa huomattavasti mahdollisuuksia kehittää yhdessä työvuorosuunnittelua, 

koska kaikki alueen pelastuslaitokset ovat todennäköisesti ottamassa käyttöön kilpailu-

tuksen voittaneen ohjelmiston vuoden 2020 aikana. On kuitenkin huomattava, että pai-

kallisten sopimusten ja laitoskohtaisten tulkintojen yksityiskohtien osalta käyttöönotetta-

vat ohjelmistot ovat lopputulokseltaan hieman erilaisia. 

Yhteisen virtuaalisen komentotoimiston perustaminen uutta suunnitteluohjelmistoa hyö-

dyntäen olisi kokeiluna harkitsemisen arvoinen. Komentotoimistoon linkitettäisi laitosten 

erillisten ohjelmistojen suunnittelu- ja toteumatiedot poikkeamineen ja näin kertyisi yh-

teinen tietokanta analysoinnin perustaksi. Todennäköisesti jo vuodelta 2021 kertyvästä 

tilastoaineistosta pystyisi analysoimalla löytämään resurssienkäyttöä tehostavia havain-

toja seuraavan vuoden suunnittelun avuksi. 

Rinteen hallituksen päätöstä maakuntien hallinnon pääkaupunkiseudun erillisratkaisusta 

ei ole tätä kirjoittaessa vielä käytettävissä, joten näen tärkeänä, että Uudenmaan pelastus-

laitokset aloittavat hankkeen työajan poikkeuslupien, paikallisten sopimusten ja laitos-

kohtaisten ohjeiden pienten eroavaisuuksien poistamiseksi. Tämä mahdollistaisi kum-

massakin vaihtoehdossa - itsenäiset pelastuslaitokset tai maakunnallinen pelastustoimi – 

työvuorosuunnittelun resurssien tehokkaamman hyödyntämisen. 
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Pelastuslaitokset kilpailevat valtakunnallisesti tällä hetkellä työvoimasta, etenkin kesälo-

masijaisten osalta. Uudenmaan alueelle palkataan yhteensä noin 60 palomiessijaista ke-

sälomakaudelle, ja pelastuslaitokset voidaan nähdä tältä osin myös osittain kilpailijoina 

toisilleen. Yhteistyössä tehty kesäsijaisten rekrytointi voisi johtaa ratkaisuun, jossa pys-

tytään paremmin optimoimaan henkilöstöresurssien kohdentaminen kaikkien yli 30 palo-

aseman osalta pelastusaluerajoista riippumatta. 
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7 POHDINTA 

 Tavoitteet ja niiden saavuttaminen 

Selvitin opinnäytetyössäni työvuorosuunnittelun nykytilaa sekä tulevaisuuden näkymiä 

Uudenmaan pelastuslaitoksilla, jotta nykyisten neljän pelastuslaitoksen tai mahdollisen 

Uudenmaan pelastuslaitoksen olisi helpompi vastata tulevina vuosina myös työvuoro-

suunnittelulle asetettaviin tavoitteisiin - kustannustehokkuus, yhtenäisyys ja laadukkuus. 

Työtä tehdessäni perehdyin aihetta koskevaan lainsäädäntöön, valtakunnallisiin sopimuk-

siin, poikkeuslupapäätöksiin ja pelastuslaitosten ohjeistuksiin ja havaitsin, että itsensä 

ajan tasalla pitäminen vaatii todella paljon työaikaa ja aktiivista tietojen päivittämistä 

koko ajan. Osiosta tuli varsin laaja, ja vei huomattavan pitkän ajan löytää ratkaisu, missä 

laajuudessa käsittelen normeja, sopimuksia ja ohjeita, etenkin kun työaikalaki ja valta-

kunnalliset sopimukset tulevat muuttumaan ensi vuoden alkupuolella. 

Nykytilan selvittämisen osalta sain materiaalia Uusimaa 2019 -hankkeen Uudenmaan pe-

lastuslaitoksen fuusion esiselvityksestä sekä nykyisten pelastuslaitosten talous- ja henki-

löstöhallintoon liittyvien järjestelmien selvityksestä. Tämä helpotti huomattavasti tavoit-

teenani olleen nykytilan selvittämistä. Myös HESU 2020 -kilpailutuksen osalta minulla 

oli käytössäni hyvät ja ajankohtaiset dokumentit. 

Työvuorosuunnittelun tulevaisuudennäkymät ja pelastuslaitoksilla käyttöön otettava uusi 

työvuorosuunnitteluohjelmisto olivat selvästi itseäni eniten kiinnostavat osiot. Pystyin 

löytämään jo käytössä olevia hyviä käytänteitä sekä mahdollisia tutkimus- ja kehitystyön 

kautta käyttöönotettavia ratkaisuja työvuorosuunnittelun kehittämiseksi. Opinnäytetyön 

aikana tapahtunut pelastuslaitosten ratkaisu saman ohjelmiston käyttöönotosta vahvisti 

näkemystäni yhteistyön tärkeydestä myös henkilöstösuunnittelun osalta. 

Opinnäytetyösuunnitelman valmistumisen aikaan vuonna 2016 oli alkanut Pelastustoi-

men uudistushanke maakuntien ylläpitämän pelastustoimen valmistelemiseksi vuoden 

2019 alusta alkaen. Tarkoituksena oli perustaa myös Uudellemaalle yksi pelastuslaitos. 

Hanke viivästyi ja lopulta kaatui Sipilän hallituksen eron myötä keväällä 2019, ja tällä 

hetkellä odotetaan Rinteen hallituksen päätöstä Uudenmaan sote-erillisratkaisusta. Tämä 
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vaikuttaa huomattavasti myös pelastuslaitosten tulevaisuuteen, koska ratkaisu voisi kos-

kea koko Uuttamaata, pääkaupunkiseutua tai Helsinkiä. Selvitys Uudenmaan sote-erillis-

ratkaisusta valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä, ja tältä osin ei ollut mahdollista 

päästä tavoitteeseen Uudenmaan pelastuslaitoksen työvuorosuunnittelun näkymien sel-

vittämisessä ja pohdinnassa. 

 Jatkotutkimusaiheita 

Todennäköisesti pelastuslaitoksilla ympäri Suomea työskennellään työvuorosuunnittelun 

kehittämisen parissa tällä hetkelläkin päivittäin, mutta julkisuudessa ei kehitystyön tulok-

sia kovinkaan paljoa ole saatavilla. Jokainen pelastuslaitos jalostaa itsenäisesti omaa toi-

mintaansa, ei ehkä koeta, että kehitystyö voisi hyödyttää myös muita pelastuslaitoksia. 

Tärkeimpinä asioina, joita tulisi jatkossa työvuorosuunnittelun osalta mielestäni tutkia, 

ovat kansallisen mittariston luominen työvuorosuunnitteluun ja sitä kautta työvuorosuun-

nittelun tehokkuuden arviointi sekä tekoälyn käyttöönotto ja hyödyntäminen. 

Hyvänä esimerkkinä koko alaa hyödyttävästä työvuorosuunnittelun ideoiden jakamisesta 

oli Etelä- Karjalan pelastuslaitoksen palopäällikkö Sampsa Lintusen vuonna 2018 toteut-

tama verkkoluentosarja, johon osallistui useiden pelastuslaitosten työvuorosuunnittelua 

tekeviä työntekijöitä. Resurssihukka ja palveluvaje- ajattelu sekä työvuorosuunnittelun 

tehokkuuslaskennan hyödyntäminen on todennäköisesti otettu soveltuvin osin usealla pe-

lastuslaitoksella käyttöön. 

Aikaan ja paikkaan sidottujen havaintojen hyödyntäminen riskianalyysissä ja lopulta pe-

lastustoimintaan osallistuvan henkilöstön työajansuunnittelussa tulee ehdottomasti pys-

tyä tutkimaan lisää ja tuoda soveltuvin osin osaksi ohjelmistojen kykyä reagoida riskien 

spatiotemporaalisten vaihtelun mukaisiin muutoksiin. 

Pelastustoimen indikaattorit hankkeessa on tehty pohjatyötä pelastustoimen kansallisen 

mittariston laatimiseksi sekä Kumppanuusverkoston Pelastustoimen tuottavuus- rapor-

tissa on esitetty aloitettavaksi pelastuslaitosten välistä yhteistyötä yhtenäisten työaikakäy-

täntöjen kehittämiseksi. Yhteiset mittarit ja yhteistyö on myös työvuorosuunnittelussa pe-



67 

 

rusta toiminnan kehittämiselle laitosten välillä valtakunnallisesti. Vuoden lopussa valmis-

tuva Pelastustoimen mittarit- hankkeessa tuotettavat tuloskortit antavat todennäköisesti 

apua jatkossa myös työvuorosuunnittelun seurantaan, arviointiin ja kehittämiseen. 

Paloaseman toimintaympäristön riskien tunnistaminen ja henkilöstön suorituskyvyn var-

mistaminen vastaamaan riskien vaatimuksia tulisi selvittää työvuorosuunnittelun näkö-

kulmasta. Jos työvuorosuunnitteluohjelmisto pystyisi yhdistämään ja vertaamaan pelas-

tustoimintaan osallistuvan henkilöstön suorituskyky-tiedot ja paloasemakohtaiset suori-

tuskykyvaatimuksia, saataisi uutta tietoa suorituskyvyn toteutumisesta. 

Uudenmaan maakunnan väestö kasvaa arvion mukaan noin 260 000 asukkaan verran 

vuoteen 2040 mennessä. Väestönkasvu lisää sekä paloasemien että pelastustoimintaan 

osallistuvan henkilöstön määrää pelastuslaitoksilla. Marraskuussa 2013 valmistunut 

Hiklu -alueen paloasemaverkon tuottama saavutettavuus -selvitys arvioi tilanteen kehit-

tymistä vuoteen 2035 asti ja on tähän asti toiminut hyvänä asiakirjana tulevaisuuden ar-

vioinnin osalta. Kuten selvityksen toimenpide-ehdotuksissa todetaan, kehittämistyön tu-

lee olla jatkuvaa ja suunnittelusta tulee muodostua säännönmukainen yhteistyöprosessi 

myös työvuorosuunnittelun osalta. (Hiklu pelastustoiminta 2013, 75.) 

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella käytössä olevien työvuorosuunnittelun tehokkuuden 

mittarien - resurssihukan ja palveluvajeen - hyödyntäminen ja kehittäminen valtakunnal-

liseen käyttöön olisi todennäköisesti kohtuullisen helppoa. Kehittäminen ei vaadi edes 

samaa työvuorosuunnitteluohjelmistoa taustalle, vaan pelastuslaitokset voisivat olla mu-

kana yhteistyössä, koska käytetyt mittarit ovat sellaisia, että tieto on saatavissa pelastus-

laitosten nykyisistä järjestelmistä. 

Tekoälyn soveltamista tulisi kokeilla myös pelastustoiminnan henkilöstöresurssien hal-

lintaan, koska toimiva esimerkki löytyy jo jopa kotimaisen yrityksen noin 1500 työnteki-

jän työvuorojen optimoinnin osalta. Suomella on maana tavoitteena tulla tekoälyn sovel-

tamisen kärkimaaksi ja alan tutkimukseen ja kehittämiseen on osoitettu kymmenien mil-

joonien rahoitusta tuleville vuosille. Näkisin tekoälyn soveltamisen pelastustoimen osa-

alueilla Pelastusopiston tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalveluiden lähivuosien tut-

kimushankkeena. 
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 Oma oppiminen 

Minulla on jo yli kahdenkymmenen vuoden työura päällystötehtävissä takana, ja olen ol-

lut vuosien aikana useiden eri raporttien ja selvitysten laadinnassa mukana. Havaitsin kui-

tenkin, että opinnäytetyön kirjoittaminen on samalla oppimisprosessi laajan kirjallisen 

tuotoksen aikaansaamiseksi itsenäisesti. Tein matkan varrella useasti havaintoja siitä, mi-

ten olisin päätynyt samaan lopputulokseen paljon pienemmällä ajankäytöllä ja vaivalla. 

Havaitsin myös sen, että kun käsittelee omiin työtehtäviin liittyvää aihetta, yksityiskoh-

tiin tuli pureuduttua ehkä turhankin syvällisesti ja kokonaiskuva ei aina ollut kirkkaana 

mielessä. 

Opinnäytetyön suunnitelman esittelystä työn valmistumiseen kului aikaa yli kolme vuotta 

eikä se ole tarkoituksenmukaista opinnäytetyöprosessin kannalta, vaan työ tulisi valmis-

tua noin kuuden kuukauden kuluessa prosessin aloittamisesta. Omalta osaltani pitkä aika 

suunnitelmasta valmiiseen työhön aiheutti sen, että esimerkiksi Sipilän hallituksen ajama 

pelastustoimen uudistus ei toteutunut eikä sitä näin ollen voinut työssä käsitellä.  

Eräänä lähtökohtana työssäni vuonna 2016 oli se, että vuoden 2019 alusta alkaen viittä 

yliopistollista keskussairaalaa ylläpitävät maakunnat järjestävät pelastustoimen Suo-

messa, eli pelastuslaitoksia olisi ollut jatkossa myös viisi. Pelastuslaitosten yhdistyminen 

olisi todennäköisesti yhtenäistänyt työvuorosuunnittelun, ja opinnäytetyöni olisi samalla 

osaltaan ollut yksi esiselvitys asiasta. Kyseisestä suunnitelmasta siirryttiin edelleen maa-

kuntamallin valmisteluun ja maaliskuussa 2019 Sipilän hallituksen eron jälkeen valmis-

telu keskeytyi.  

Uudistuksen kariutumisen jälkeen päädyin muuttamaan suunnitelmaani siten, että selvitin 

Uudenmaan pelastuslaitosten työvuorosuunnittelun nykytilan ja arvioin Hiklu- yhteistyön 

kautta tulevia mahdollisuuksia pelastuslaitoskohtaisesti käyttöönotettavan uuden työvuo-

rosuunnitteluohjelmiston kautta ilman maakunnallista näkökulmaa ja lisäksi otin mukaan 

työvuorosuunnittelun kehittämisajatuksia. 

Aloitin tausta-aineiston keräämisen hyvissä ajoin ja havaitsin, että pelastustoiminnan työ-

vuorosuunnitteluun liittyvää ammattikirjallisuutta ei ollut Pelastusopiston opintomateri-

aalien lisäksi käytännössä saatavilla. Alakohtainen aineisto kerääntyi lähinnä laitosten 
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työvuorosuunnitteluun laatimista ohjeista ja kunnallisen alan työehtosopimuksista. Tästä 

syystä perehdyin useisiin terveydenhuoltoalan opinnäytetöihin saadakseni taustatietoa 

työvuorosuunnitteluun liittyvistä normeista ja trendeistä, kuten autonominen työvuoro-

suunnittelu. 

Lopulta aineistoa kertyi kuitenkin hyvinkin paljon, ja jouduin rajaamaan käytettävien läh-

teiden käyttöä. Ulkomaalaisia lähteitä tutkiessani oli mielenkiintoista havaita, että etenkin 

työvuorosuunnitteluohjelmistot ovat niin Euroopassa kuin USA:kin todella samankaltai-

sia ja samoja toimintoja sisältäviä. Todennäköisesti nykyinen tiedon nopea leviäminen 

selittää tämän. 

Opinnäytetyöprosessi antoi minulle myös uutta ajateltavaa työvuorosuunnitteluun liittyen 

ja havaitsin, että aihetta voi ja tulee lähestyä monelta eri suunnalta, ei pelkästään normien 

ja sopimusten velvoittavan puolen kautta. Tehokkuuden mittarit, lyhyen ja pitkän ajan 

suunnittelu ja poikkeama-analyysit ovat esimerkiksi asioita, joita tulee huomioida suun-

nittelussa. 

Keskustelin tietoja kerätessäni työvuorosuunnittelun ammattilaisten kanssa myös mui-

denkin kuin Uudenmaan pelastuslaitosten osalta. Suhtautuminen aiheeseeni oli kaikilla 

kollegoillani todella innostunut ja motivoitunut, ja kävimme syvällisiä keskusteluja ai-

heeseen liittyen. Oli hienoa huomata heidän kiinnostuksensa työni aihetta kohtaan. Tämä 

auttoi myös itseäni motivoitumaan työn loppuun asti saattamiseen ja antoi näkemystä sii-

hen, että työvuorosuunnittelu kehittyy voimakkaasti tulevina vuosina. 

Onnistuin mielestäni hyvin löytämään työvuorosuunnittelun tulevaisuuden näkymiä ja 

kehittämiskohteita muiden alojen jo toteutuneiden innovaatioiden hyödyntämisen ja tule-

vaisuusselvitysten kautta. Toivon, että työni lisää pelastuslaitosten henkilöstösuunnittelua 

tekevien viranhaltijoiden kiinnostusta työvuorosuunnittelun kehittämiseen ja yhteistyön 

tekemiseen pelastuslaitosten välillä, koska sitä kautta päästään parhaaseen lopputulok-

seen. Toivottavasti saan myös jatkossa olla mukana kehittämässä parempaa työvuoro-

suunnittelua pelastustoimessa.  
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LIITTEET 

LIITE 1: Vuosilomaoikeustulkki (Itä-Uudenmaan pelastuslaitos. 2012.) 

 

  

1,75

VUOSILOMA-

OIKEUS

TYÖ-

VUOROT
TYÖVUOROT

KALENTERI-

PÄIVÄT

38 13,3000 13 52

33 11,5500 12 45

32 11,2000 11 44

31 10,8500 11 43

30 10,5000 11 42

29 10,1500 10 40

28 9,8000 10 38

27 9,4500 9 37

26 9,1000 9 35

25 8,7500 9 34

24 8,4000 8 32

23 8,0500 8 31

22 7,7000 8 30

21 7,3500 7 29

20 7,0000 7 28

19 6,6500 7 27

18 6,3000 6 24

17 5,9500 6 23

16 5,6000 6 22

15 5,2500 5 21

14 4,9000 5 20

13 4,5500 5 17

12 4,2000 4 16

11 3,8500 4 15

10 3,5000 4 14

9 3,1500 3 11

8 2,8000 3 10

7 2,4500 2 9

6 2,1000 2 8

5 1,7500 2 7

4 1,4000 1 4

3 1,0500 1 3

VUOSILOMAOIKEUSTULKKI



75 

 

LIITE 2: Paloasemien toimintaympäristön ja nykytilan kartoitus, kuvakaappaus (Hiklu paloasema ja pelastusyksikkö- työryhmä. 2018.) 

Paloasemien toimintaympäristön ja nykytilan kartoitus Suorituskyvyssä vajausta

Paloaseman suorituskykyvaatimuksien määriteltäessä on huomioitava paloaseman toimintaympäristö. Suorituskyky puuttuu
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Länsi 1 70 Karjaa 1,0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 64

Länsi 1 51 Karkkila 1,0 x x x x x x x x x x x x x x x x 40

Länsi 1 10 Keskuspaloasema 1,0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 53

Länsi 1 31 Kirkkonummi 1,0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 68

Länsi 1 11 Leppävaara 1,0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 68

Länsi 1 60 Lohja 1,0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 61

Länsi 1 40 Mikkelä 1,0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 56

Länsi 1 20 Niittykumpu 1,0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 63

Länsi 1 50 Nummela 1,0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 58

Länsi 1 80 Tammisaari 1,0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 51

Länsi 2 92 Hanko sivutoiminen0,8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 47

Länsi 2 82 Tenhola sivutoiminen0,8 x x x x x x x x x x x x x x x x x 31

KUP 1 10 Havukoski 1,0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 67

KUP 1 20 Vantaankoski 1,0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 64

KUP 1 30 Pelastuskeskus 1,0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 68

KUP 1 40 Nurmijärvi 1,0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 52

KUP 1 41 Klaukkala 1,0 x x x x x x x x x x x x x x x 36

KUP 1 50 Tuusula 1,0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 58

KUP 1 11 Mittatie KU1115 1,0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 66

KUP 1 70 Järvenpää 1,0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 60

KUP 1 80 Hyvinkää 1,0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 58

KUP 1 90 Mäntsälä 1,0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 54

Suorituskykyindeksi

Työturvallisuus ja toimintakyky

Henkilöriski

Seurannaisvaikutukset

Vajausta

Tavoitetasossa

Ylimitoitettu

Tyhjä

Puuttuu
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LIITE 3: Paloasemien alueellinen valmius, kuvakaappaus (Hiklu paloasema ja pelastus-

yksikkö- työryhmä. 2018.) 

 

  

Suorituskykyvaatimus käsitelty ja tavoitetasossa
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LIITE 4: Sammutusyksikkö, päätoiminen, suorituskyky, ihmisen pelastaminen, kuvaleike (Hiklu paloasema ja pelastusyksikkö- työryhmä. 2018.) 

 

SAMMUTUSYKSIKKÖ, päätoiminen

Tehtävä Suorituskyky Osaamisvaatimus Toimintakykyvaatimus Kalustovaatimukset Vastuuhenkilö
Ihmisten 

pelastaminen

- ihmisten pelastaminen 

savusta tai savuisen 

tilan läpi

Pelastusyksikkö kykenee tuomaan kaksi kävelevää sekä yhden ei-

kävelevän ihmisen savun seasta pois.

Yksikön henkilöstöstä pystytään muodostamaan vaativaan 

pelastussukeltamiseen kykenevä sammutuspari yksikön esimiehen ja 

kuljettajan lisäksi.

Suojapari on kyettävä muodostamaan omasta yksiköstä, mikäli 

suojaparia ei saada muodostettua 15 minuutin kuluessa muista 

tehtävään liitetyistä päätoimisista yksiköistä.

Yksikön esimiehen tulee kyetä johtamaan yksikkönsä henkilöstöä 

toimintapaikoissa, joihin yksikkö voidaan määrätä (esim. vaativa 

savusukellustaso).

- pelastussukellusohje

- savutuuletus suihkuputkella

- vesiselvitysmallit

- Automaattikohteessa paloilmoitinkeskuksen, 

paikantamiskaavioiden ja kohdekortin tulkitseminen

- murtautumismenetelmät

- tiedustelu ja varmistaminen

- lämpökameran käyttö

- palon leviämisen estäminen

- rakennuksen rakenteiden perustuntemus (kantavat rakenteet, 

kattomateriaalit, osastointi)

- paloteknisten laitteiden tuntemus (mm. kiinteät savunpoisto- ja 

sammutuslaitteistot)

- henkeä pelastava ensihoito

- vaativan savusukelluksen taktiikka

- sukellusvalvonta

- läpikäytyjen tilojen merkitsemistavat

2 x 2 + 2 x 3 tai 4 x 3 - perusselvityskalusto

- alkusammutuskalusto

- murtautumisvälineet

- lämpökamera

- savusukellusvarustus

- hätäevakuointivälineet

- henkeä pelastavan ensihoidon välineistö

- sukellusvalvontataulu

- sukellusvalvoja -liivi (löydyttävä kohteesta jostain 

yksiköstä)

- merkitsemisvälineet

Paloesimies

- ihmisten pelastaminen 

vedestä (pinnalta)

Pelastusyksikkö kykenee pelastamaan yhden ihmisen vedestä 

200 metrin etäisyydestä rannasta vuodenajasta riippumatta. 

- Vesipelastuksen perusselvitysmalli

- Lautan käyttö

- Merkkien hallinta (myös valo-)

- Lämpökameran käyttö

- Kylmettyneen potilaan käsittely ja hoito

2 x 3 + 2 x 1 - Pintapelastuslautta

- Pintapelastusvarusteet

- Liukuesteet (nastat jalkineen pohjiin)

- Pintapelastusköysi (200m)

- Lämpökamera pimeällä

- Kiikarit

- Välineet potilaan suojaamiseksi ja lämpimänä 

pitämiseksi

Paloesimies

- ihmisten pelastaminen 

palavasta tilasta

Pelastusyksikkö kykynee tuomaan yhden ei kävelevän ihmisen ulos 

palavasta tilasta.

Yksikön henkilöstöstä pystytään muodostamaan vaativaan 

pelastussukeltamiseen kykenevä sammutuspari yksikön esimiehen ja 

kuljettajan lisäksi.

Suojapari on kyettävä muodostamaan omasta yksiköstä, mikäli 

suojaparia ei saada muodostettua 15 minuutin kuluessa muista 

tehtävään liitetyistä päätoimisista yksiköistä.

Yksikön esimiehen tulee kyetä johtamaan yksikkönsä henkilöstöä 

toimintapaikoissa, joihin yksikkö voidaan määrätä (esim. vaativa 

savusukellustaso).

- pelastussukellusohje

- savutuuletus suihkuputkella

- vesiselvitysmallit

- Automaattikohteessa paloilmoitinkeskuksen, 

paikantamiskaavioiden ja kohdekortin tulkitseminen

- murtautumismenetelmät

- tiedustelu ja varmistaminen

- lämpökameran käyttö

- palon leviämisen estäminen

- rakennuksen rakenteiden perustuntemus (kantavat rakenteet, 

kattomateriaalit, osastointi)

- paloteknisten laitteiden tuntemus (mm. kiinteät savunpoisto- ja 

sammutuslaitteistot)

- hätäpoistuminen

- henkeä pelastava ensihoito

- vaativan savusukelluksen taktiikka

- sukellusvalvonta

2 x 2 + 2 x 3 tai 4 x 3 - savusukellusvarustus

- perusselvityskalusto

- murtautumisvälineet

- lämpökamera

- henkeä pelastavan ensihoidon välineistö

- sukellusvalvontataulu

- sukellusvalvoja -liivi (löydyttävä kohteesta jostain 

yksiköstä)

Paloesimies


