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Taustaa
• Pelastustoimella tulosvelvollisuus
• Tavoiteltua tuloksellisuutta on mitattava

• Miten onnistuttu, mitä korjattava?
• Pelastustoimella ei poliisin tai rajan kaltaista mittaristoa

• Vain muutamia valtakunnallisia mittareita
• Käytetyt mittarit taaksepäin suuntautuneita
• Pelastustoimi tarvitsee mittareita, joihin voi vaikuttaa
• Ei ole yhden tekevää mitä mitataan, sillä se ohjaa toimintaa
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Taustaa
• RVL (2015): ”Sisäisen turvallisuudenstrategian

yhteiskunnallinen vaikutus ja siihen liittyvät indikaattorit”
• Sisäisen turvallisuuden indikaattori

• lakisääteisiin ydintehtävät
• tuottavuus
• taloudellisuus
• palvelukyky ja laatu

• VTT (2015): ”Pelastustoimen kansainväliset mittarit”
• mm. Viron mittaristo

• Hankkeen rahoitus: Palosuojelurahasto (75 %)
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Hankkeen tavoitteet
• Lakisääteisten tehtävien, tuottavuuden, taloudellisuuden sekä

palvelukyvyn ja laadun mittaamiseen
• Pelastustoimen indeksoidut mittarit
• Vertailukelpoiset indikaattorit

• Toimintaa ohjaava mittarointi ja indeksointi
• Kaikki pelastustoimen tahot sitouttava yhteistyö
• Mekanismi ja vastuut mittariston ylläpitämiseen, päivittämiseen ja

hyödyntämiseen
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Henkilöstö
• Projektiryhmä

• Tutkija (14 htk)
• Tutkimusapulainen (4 htk)
• Esa Kokki, Pelastusopisto
• Tiina Männikkö, sisäministeriö
• Maria Murtola, Kanta-Hämeen pelastuslaitos
• Tiina Salminen, Pirkanmaan pelastuslaitos
• Sami Kerman, SPPL

• Ohjausryhmään edustajat
• Pelastusopisto, Rajavartiolaitos, sisäministeriö, avit,

pelastusjohtajat, pelastusalan järjestöt, Kuntaliitto
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Menetelmät
• Pohjatietoa

• RVL:n ja VTT:n hankkeista
• Kumppanuusverkoston palvelualuekohtaisista mittareista
• Pelastuslaitosten mittareista
• Viron mittaroinnista

• Mittariston pohjaesitys käsitellään isossa työpajassa
• Mittareiden indeksointi toisessa isossa työpajassa

• Mitattavien asioiden indeksointi asteikolla: 1-5
• Sovitaan mittareiden painotus indikaattorin laskentaan
• Valitulle vertailuvuodelle arvo 100

• Mittariston ja indikaattorin viimeistely kommenttikierroksen jälkeen
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Tulokset
• Toimialan hyväksymät pelastustoimen indeksoidut mittarit ja

vertailukelpoiset indikaattorit
• lakisääteisten tehtävien,
• tuottavuuden ja taloudellisuuden,
• palvelukyvyn ja laadun,
• yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaamiseen.

• Mittariston vahvuus on sen dynaamisuus
• Laskennan kehittäminen mahdollista
• Vertailtavuus säilyy
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Aikataulu
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Tehtävä 04
2016

05-08
2016

09
2016

10-12
2016

01-02
2017

03
2017

04-06
2017

07-08
2017

09
2017

Ryhmien kokoaminen
Pohjatiedon kokoaminen ja
mittariston pohjaesitys
Laaja työpaja 1
Mittariston indeksointi ja
indikaattorin pohjaesitys
Laaja työpaja 2
Indeksoitujen mittareiden ja
indikaattorin viimeistely ja laskenta
Loppuseminaari
Ohjausryhmäkokous OR1 OR2 OR3 OR4 OR5
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Kysymyksiä?


