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Väestön ikääntyminen ja  
monimuotoistuminen sekä sosiaalisen  
ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden  
kasvu haastavat palvelutuotantoa.

Teknologian kehitys muuttaa  
turvallisuusympäristöä ja vaatii 
pelastuslaitokselta uudenlaista  

osaamista.

Ilmastonmuutoksen hidastaminen  
ja siihen sopeutuminen vaativat 

välittömiä toimia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen uudistus tarjoaa 
mahdollisuuksia ja kannustaa meitä 
uudistumaan.

Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus 
on haaste, joka koskettaa vahvasti myös 
Helsingin kaupungin pelastuslaitosta.

Yhteiskunta  
ympärillämme muuttuu

- ja pelastuslaitos sen mukana
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Tavoitteenamme on, että 
Helsinki on maailman 
turvallisin kaupunki
Helsingin kaupungin pelastuslaitos vastaa 
kasvavan, väestöltään ikääntyvän ja moni-
naistuvan kaupungin tarpeisiin. 

Ennakoimme ja varaudumme ilmaston- 
muutoksen ja muiden merkittävien  
muutosvoimien aiheuttamiin vaikutuksiin. 

Olemme pääkaupungin paras ensihoidon  
palveluntuottaja. Toimintamme on asiakas- 
lähtöistä, kaupunkilaisille näkyvää ja yhteis-
kunnallisesti vaikuttavaa.

Tehtävämme on tuottaa 
turvallisuutta ja auttaa 
hädän hetkellä
Tehtävämme on tuottaa turvallisuutta 
vähentämällä onnettomuuksia ja niiden 
vaikutuksia. Välitämme ihmisistä, 
vahvistamme turvallisuuden tunnetta ja 
autamme hädän hetkellä. 

Opastamme ihmisiä, yrityksiä ja yhteisöjä 
omatoimiseen varautumiseen. Turvaamme 
kaupungin toimintaa kaikissa tilanteissa.
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Strategiset tavoitteet
• Kehitämme pelastustoiminnan ja ensihoitopalvelun 

saatavuutta siten, että kasvavan ja kehittyvän 
pääkaupungin tarpeet ja palvelutasolle asetetut 
vaatimukset täyttyvät. 

• Vähennämme ensihoitopalvelulle kuulumattomia 
tehtäviä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. 

• Ehkäisemme onnettomuuksia asiakaslähtöisesti ja  
teemme onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvistä  
palveluistamme sujuvampia. 

• Päivitämme kaupunkitasoisen väestönsuojeluun 
varautumisen vastaamaan tunnistettuihin 
uhkakuviin ja tarpeisiin. 

• Kehitämme rooliamme Suomen pelastustoimen 
alueellisena keskuksena. 

• Kehitämme tiedolla johtamista ja analytiikkaa 
vastaamaan uudistuvan pelastustoimen ja 
pelastuslaitoksen vaatimuksia. 

• Kehitämme henkilöstön osaamista pitkäjänteisesti ja 
suunnitelmallisesti, jotta voimme vastata muuttuviin 
asiakastarpeisiin ja toimintaympäristössä tapahtuviin 
muutoksiin. 

• Vahvistamme työnantajakuvaamme varmistaaksemme 
henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden. 

• Hyödynnämme digitalisaatiota ja uusia teknologioita 
tehdäksemme palveluistamme entistäkin vaikuttavampia 
ja asiakaslähtöisempiä. 

• Kehitämme ruotsin- ja muunkielisiä palvelujamme 
edistääksemme yhdenvertaisia palveluja Helsingin 
monikulttuurisessa toimintaympäristössä. 

• Olemme aktiivisia luodaksemme Helsingissä ratkaisuja 
sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen 
uudistuksessa asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi. 

• Nostamme tuottavuutta yksilöllistä suoritusta ja 
ryhmäsuoritusta palkitsemalla.
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Pelastuslaitoksen arvot

Yhteishenki 

Hyvä yhteishenki on kaiken toimintam-
me perusta. Tiivis työyhteisömme on 
yksi tärkeimmistä voimavaroistamme. 
Ratkaisemme ongelmat yhdessä, koh- 
taamme arjen yhdessä. Toinen toistam- 
me tukien, asiakkaidemme ja sidos- 
ryhmiemme kanssa yhteistyössä teem- 
me Helsingistä turvallisen paikan elää.

Luotettavuus

Olemme rautaisia ammattilaisia. 
Luotamme toisiimme ja meihin 
luotetaan. Helsingin pelastuslaitoksen 
työntekijän tunnistaa osaamisesta. 
Kehitämme ammattitaitoamme 
ja olemme pelastusalan ylpeä 
edelläkävijä. Me olemme luottamuksen 
arvoisia nyt ja tulevaisuudessa.

Yhdenvertaisuus

Kohtaamme toisemme ja asiak- 
kaamme yhdenvertaisesti ja arvos-
taen. Olemme rehtejä, reiluja ja 
avoimia. Kaikki toimintamme perus-
tuu aina yhdenvertaisuudelle ja 
arvostukselle.  Meille erilaisuus on 
voimavara.

Merkityksellisyys

Teemme yhteiskunnallisesti tärkeää 
ja merkityksellistä työtä ihmisten 
hyväksi. Työllämme turvaamme 
kaupunkilaisten elämää ja luomme 
yhteiskuntaan turvallisuutta. 
Auttaminen on tehtävämme ja 
teemme työtämme vaikeissakin 
tilanteissa täydellä sydämellä.


