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POHJANMAAN PELASTUSLAITOS
Pelastusjohtajan katsaus
Hyvinvointialuetta koskeva lainsäädäntö tuli lausunnolle aikataulussa.
Annettujen lausuntojen perusteella on tarkennettu lainsäädäntöä, joka
joulukuussa

jätettiin eduskunnan ja

asiaa

käsittelevien

puntaroitavaksi. Edellisen maakuntavalmistelun oppeja

on

tahojen

hyödynnetty

valmistelussa.
Pelastuslaitoksessa tapahtui merkittäviä muutoksia. Turvapuhelinpalvelun
alasajo tapahtui toukokuun loppuun mennessä. Kahdesta (2) toimesta
luovuttiin ja palvelu koko alueella päättyi vuoden lopussa. Ensihoitohenkilöstöä koskeva siirtyminen
hyvinvointikuntayhtymään

2022

alkaen

vahvistettiin

sairaanhoitopiirin

päätöksellä

marraskuussa. Isokyrön kunnan pelastustoimen siirto Etelän Pohjanmaan pelastuslaitoksen (Seinäjoen
kaupungin) hoidettavaksi, jonka yhteydessä siirtyi yksi vakituinen palomies, n 30 sopimushenkilöä ja
paloaseman irtain omaisuus sekä ajoneuvot.
Lähes koko vuoden 2020 ajan pelastuslaitoksen toimintaa ohjasivat erilaiset rajoitteet, joilla pyrittiin
lieventämään Covid-19 vaikutuksia toimintaan. Karanteeneista tuli arkipäiväisiä eri puolilla
pelastuslaitoksen aluetta. Loppuvuodesta jouduttiin Uudenkaarlepyyn asema sulkemaan pariksi
päivää ja henkilöstöä asettamaan karanteeniin kahden vuoron verran. Näistä haasteista huolimatta
riittävä valmius pystyttiin säilyttämään läpi vuoden. Huolellisuus ja toimenpiteet niin paloasemilla kuin
omassa toiminnassa on ollut tärkeässä osassa siinä, että olemme onnistuneet välttämään rajuimmat
vaikutukset työyhteisössämme.

Tero Mäki
Pelastusjohtaja
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Pohjanmaan pelastuslaitos
Pohjanmaan pelastuslaitos perustettiin vuonna 2004 ja siihen kuuluu nykyään yksitoista kuntaa 220
kilometriä pitkällä alueella. Alueella asuu noin 150 000 henkilöä. Vuonna 2019 oli 47%:lla
äidinkielenä suomi, 46 %:lla ruotsi ja 7%:lla oli joku muu äidinkieli. Tavoitteenamme on tarjota hyvä
palvelu molemmilla kotimaisilla kielillä.
Alueellamme on nykyään 38 paloasemaa ja –
varikkoa jaettuna seuraavasti:


Yksi asema on miehitettynä ympäri
vuorokauden (Vaasan paloasema).



21 kappaletta asemaa, jossa on
puolivakinainen miehitys



16 kappaletta asemaa
vapaaehtoismiehityksellä

Vuonna 2019 Valtioneuvosto teki päätöksen
siirtää Isonkyrön kunta Etelä-Pohjanmaan
maakuntaan 1.1.2021 alkaen. Vuonna 20202
valtioneuvosto päätti siirtää Isonkyrön kunnan
Etelä-Pohjanmaan pelastustoimen alueeseen
1.1.2021 alkaen. Tätä muutosta valmisteltiin
yhdessä Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen
kanssa hyvässä yhteishengessä vuoden 2020
lopussa.

Pohjanmaan pelastuslaitoksella on työssä yhteensä noin 220 päätoimista henkilöä ja noin 880
sivutoimista henkilöä. Vaasan kaupunki toimii Pohjanmaan pelastuslaitoksen isäntäkuntana.
Pelastuslaitosta johtaa pelastusjohtaja tukenaan pelastuslaitoksen johtoryhmä. Pelastusjohtaja
esittää talousarvion ja toiminnan tavoitteet johtokunnalle, joka hyväksyy ne osaltaan ja vie ne
edelleen Vaasan kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Sivu 2

POHJANMAAN PELASTUSLAITOS
Pelastuslaitos pitää huolen siitä, että ylläpidetään korkeatasoisia ja monipuolisia pelastus- ja
ensihoidollisia palveluita joustavasti ja kustannustehokkaasti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
– mereltä lakeuksille ja maaseudulta kaupunkeihin.

Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunta
Vaasan kaupungin organisaatiossa pelastuslaitos on sijoitettu konsernihallintoon, kaupunginjohtaja
Tomas Häyryn alaisuuteen. Vuonna 2020 pelastuslaitoksen johtokunta kokoontui viiteen kokoukseen.
Kuntakierrosta ei vuonna 2020 voitu toteuttaa Covid -19 pandemian vuoksi ja osa kokouksistakin
järjestettiin etäyhteyksillä. Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut May-Gret Axell Vaasasta sekä
varapuheenjohtajana Tapio Nyysti/Hannele Viianen Laihialta. Johtokunnan pitkäikäinen jäsen ja
varapuheenjohtaja Tapio Nyysti menehtyi vuoden aikana vakavan sairauden johdosta.
Kaupunginhallituksen edustajana on toiminut Johan Kullas, Lars-Erik Wägar hänen varallaan.
Esittelijänä on toiminut pelastusjohtaja Tero Mäki ja sihteerinä Peter Dahlström.
Johtokunnan jäseninä ovat:

Kunta

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Pedersöre:
Uusikaarlepyy:
Vöyri:
Vaasa:

Joakim Lasén
Gunnar Backlund
Karita Ohlis
May-Gret Axell
Karita Blom
Juha Dahlbo
Dick Jungerstam
Tapio Nyysti/Hannele Viianen
Rolf Sund
Petri Tapio
Meri Markkanen
Carola Bengs-Lattunen
Lars-Erik Nylund
Anette Snickars
Nicklas Pärus

Christine Sten
Marlene Lindgren
Sigfrid Hannus
Ville Jussila
Marko Kuusilehto
Leena Tulimaa
Ulla Salmenheimo-West
Samuli Vainionpää
Alf-Martin Haagensen
Mauno Hölsö
Kirsi Mertala
Sture Skinnar
Katarina Holmkvist
Kenneth Högback
Sebastian Ingves

Laihia:
Mustasaari:
Isokyrö:
Kaskinen:
Maalahti:
Korsnäs:
Närpiö:
Kristiinankaupunki:
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Henkilöstö
Poikkeuksellinen vuosi 2020 muutti pelastuslaitoksen henkilöstön työn tekemistä ja organisointia
monella tapaa. Operatiivinen henkilöstö joutui tottumaan suojavarusteiden säännölliseen käyttöön
tehtävillä ja koneen ääressä työskentelevät siirtyivät osittain etätöihin.
Vakinaisia viran- ja toimen haltijoita oli 2020 loppuvuonna 195 henkilöä ja määräaikaisia 32 henkilöä.
Työsopimussuhteisia sivuvirkaa tekeviä palokuntalaisia oli 511 ja vapaapalokunnan jäseniä jotka
osallistuvat toimintaan palokuntasopimuksen välityksellä oli 400. Pelastustoiminnan päätoiminen
henkilöstö osallistuu toiminta-alueen ensihoitopalveluiden välittömän ensihoidon toteuttamiseen n. 13
henkilötyövuoden panoksella.

Koulutus
Koulutussuunnittelu perustetaan toiminnan tarpeisiin.
Lisäksi on huomioitava laitteiden tai erikoistoimintojen
vaativa osaaminen, esimerkiksi hätämaadoitustaitojen
ylläpito, kuljettajakirjat sekä työsuojeluohjelman mukaiset
hankkeet. Henkilöstön osaamisen kehittämisestä tehdään
jokaiselle vuodelle suunnitelma.
Pelastuslaitoksella on toistaiseksi voimassa oleva sopimus
palvelua tuottavan SPEK:n kanssa
Vapaaehtoisten ja sivutoimisten koulutusten osalta
palveluhankintasopimuksen koulutuspäivien suunniteltu
määrä oli 851 pvä, mutta pääosin koronan johdosta,
toteutuma vuonna 2020 jäin alle tavoitellun, ollen 574 pvä.
Toimintakykytestaukset
Alkuvuodesta toimintakykytestejä rajoitettiin Covid -19 tilanteen johdosta. Työturvallisuuden
varmistamiseksi

toimintakykytestit

palautettiin

kesän

aikana

ennalleen,

huomioiden

suojautumistoimenpiteet. Vuonna 2020 on pelastuslaitoksen toimesta suoritettu 468 erityyppistä
pelastustoimikelpoisuusteen liittyvää testiä. Tämän lisäksi työterveyden taholta on suoritettu n. 50
henkilön liikkuvuuteen ja tasapainoon liittyvää testiä.
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Pelastussukelluskelpoisten määrä 31.12.2020:
Koko alue Keskinen alue Pohjoinen alue Eteläinen alue
219

98

63

57

Pelastuslaitoksen ainoalla välittömän 24/7 valmiuden
asemalla Vaasassa, on 54 toimintakyvyltään
pelastussukelluskelpoista henkilöä.
Tietoturva
Pelastusopiston Tietoturva –kurssin läpäiseminen asetettiin vuoden 2020 alusta pakolliseksi kaikille
vakituisille pelastuslaitoksen työntekijöille. Vaatimuksena on, että kaikki laitoksen uudet työntekijät
myös läpäisevät tentin ja kaikki vakituiset työntekijät uusivat sen vähintään kahden vuoden välein.

Työhyvinvointi
Pelastuslaitos seuraa työyhteisössä tapahtuvia ilmiöitä ja läheltä piti tapahtumia valtakunnallisen PERA
–sivuston kautta. Pelastuslaitokselle on laadittu Vaasan kaupungin työsuojelun toimintaohjelman lisäksi
oma ohjelma, joka on henkilöstön saatavilla sisäisillä sivuillamme. Työtapaturmia ja vahinkoja ilmenee
toiminnan luonne huomioiden vähän, mutta viime vuosina olemme saaneet muistutuksia siitä, miten
toimintaympäristömme ja toimintamme aiheuttaa vakavia uhkia työturvallisuudelle.
Osa työtehtävistä luokitellaan erityistä vaaraa aiheuttavaksi työksi, jonka johdosta työn suorittamisen
valvonnasta on annettu erillinen sisäinen ohje ministeriön antamaa yleistä ohjeistusta seuraamalla.
Vuoden 2020 alusta lukien pelastusalan työmenetelmät on liitetty työterveyslaitoksen ylläpitämään ASA
–rekisteriin. Päätös velvoittaa työnantajaa seuraamaan syöpävaaraa aiheuttavan altistumisen
vuosittaista

kertymää

henkilötasolla.

Kertymätiedot

toimitetaan

ohjeiden

mukaisesti

työterveyslaitokselle vuosittain.
Henkilöstön yleistä työkykyä ja hyvinvointia seurataan yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojelun
kanssa. Operatiivisen toimintakyvyn lisäksi seurataan mm. ikääntyvän pelastushenkilöstön jaksamista
ja siinä esiintyviä mahdollisia muutoksia. Työhyvinvointia ja työkykyisyyttä tuetaan tarjoamalla erilaisia
mahdollisuuksia virkistäytyä myös työajan ulkopuolella, esim. tukemalla liikuntaa.
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Pelastuslaitos ja pelastuslaitoksen henkilöstökerho tekevät yhteistyötä, jonka avulla pelastuslaitoksella
on mahdollisuus osaltaan tukea henkilöstökerhon toimintaa, mm. heidän osallistuessaan pelastusalan
valtakunnallisiin tilaisuuksiin.
Vuosittain 40-50-55 ja 60 vuotta täyttävillä on mahdollisuus hakeutua pelastuslaitoksen omaan
kuntoremonttiin, mikäli osallistujia saadaan riittävästi. Covid-19 pandemia kuitenkin siirsi vuoden 2020
kuntoremonttikurssin vuodelle 2021.
Sisäilmaan liittyvät ongelmat erityisesti Vaasan paloasemalla ovat olleet vahvasti esillä vuoden 20192020 aikana. Asiaan liittyen Pelastuslaitokselle perustettiin sisäilmatyöryhmän, johon kutsuttiin mukaan
työsuojelu, työterveys sekä kiinteistön omistajan edustajat. Rakennuksessa suoritettiin alkuvuodesta
kuntokartoitus. Tulosten perusteella ja terveysviranomaisen lausuntoa mukaillen Vaasan paloaseman
toimisto-ja hallintopalvelut siirrettiin henkilöstöineen toiseen toimipisteeseen. Työ sisäilma-asian
parissa Vaasan paloasemalla jatkuu silti edelleen.
Työtapaturmaksi luokiteltavia tapaturmia oli vuoden 2020 aikana kolme. Poikkeama- ilmoituksia
erityyppisistä turvallisuushavainnoista jätettiin 25. Poikkeamaseuranta on avuksi työsuojelun
toimintaohjelmaa laadittaessa.
Voimassa olevan toimintaohjelman kehittämiskohteita olivat vuonna 2020:
- ensihoitohenkilöstöön kohdistuvan ulkoisen väkivallan uhka ja sen hallinta
- operatiivisen henkilöstön haitallisille aineille altistumisen seuranta sekä hallinta
- epäasiallinen käyttäytyminen sekä huono tiedonkulku.

Vuoden Tsemppari
Vuoden Tsemppari -palkinto jaetaan edellisen vuoden toiminnan perusteella 1-3 laitoksen henkilölle.
Henkilö tai henkilöt voivat olla vakinaisia tai pelastustoimen vapaaehtoissektorilta. Kriteereinä
palkinnon saamiselle on, että henkilö on työskennellyt pelastuslaitoksen organisaation yhteydessä
vähintään 5 vuoden ajan, hän on osoittanut poikkeuksellista aktiivisuutta oman työn sisällön ja
työyhteisön toimintatapojen kehittämisessä tai muita vastaavia syitä. Vuoden Tsempparin valinnan
lisäksi koko laitoksen henkilökuntaa kiitetään tsemppaamisesta hyvin poikkeuksellisena vuonna 2020.
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Onnettomuuksien ehkäisy
Pelastuslaitos
turvallisuuden

on

aktiivisesti

keskiössä

mukana
valvonnalla,

turvallisuusviestinnällä, yhteistyöllä ja tukemalla
ja ohjaamalla omatoimista varautumista niin, että
turvallisuuskulttuuri kehittyy ja jokainen ottaa
vastuunsa turvallisuudesta.
Vuosittain päivitettävällä valvontasuunnitelmalla ja turvallisuusviestintäsuunnitelmalla ohjataan
tarvittavien onnettomuuksien ehkäisyn toimenpiteiden lisäksi, myös onnettomuuksien ehkäisyn
kehittämistoimenpiteitä huomioiden valtakunnalliset tavoitteet ja suuntaviivat.

Valvontatoiminta
Valvontasuunnitelmassa yhtenä tärkeänä
painopisteenä

vuonna

poistumisturvallisuuden

2020

oli

valvonta.

Tavoitteena oli, että alueemme kaikissa
hoitolaitoksissa poistumisturvallisuus olisi
lain

edellyttämällä

tasolla

ja

poistumisturvallisuusselvitykset ovat ajan
tasalla.
Toisena osa-alueena olemme painottaneet paloteknisten laitteistojen toimintakunnon sekä huolto- ja
tarkastustoimenpiteiden toteutumisen valvontaa. Tavoitteena oli laitteiden asianmukainen toiminta ja
erhe-hälytysten väheneminen edelleen.
Valtakunnallisessa hankkeessa on kehitetty yhteistä toimintamallia ja materiaalia pientalojen
paloturvallisuuden itsearviointiin, aiemmalta nimeltään omavalvontaan.

Turvallisuusviestintä
Vuoden 2020 turvallisuusviestinnän kohderyhmä oli lapset ja nuoret. Alueella ei voitu järjestää
yleisötilaisuuksia Covid –19 tilanteen vuoksi ja niiden sijaan oli keksittävä vaihtoehtoisia menetelmiä
tavoittaa kohderyhmiä. Pelastuslaitoksella perustettiin helmikuussa “SOME-tiimi”, joka hallitsee
laitoksen Facebook- ja Instagram-tiliä.
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Keväällä 2020 korona pandemian yllättäessä,
julkaistiin paljon kehotuksia kansalaisille pysyä
kotona, jotta tauti ei pääsisi hallitsemattomasti
leviämään. Suurena huolena olivat pelastustoimen
ja terveydenhuollon kapasiteettien riittävyys, mikäli
tartunnat olisivat levinneet hallitsemattomasti
nopealla aikavälillä.

”Eletään vaikeita ja raskaita aikoja, mutta me
pystytään tähän, yhdessä ollaan vahvoja! 😊💪🏻
Ollaan töissä teitä varten, olkaa te kotona meitä
varten.” Pohjanmaan pelastuslaitos
Pelastuslaitos osallistui 112-kampanjaan sekä NouHätä-kampanjaan. Jälkimmäinen kohdistuu
erityisesti Suomen kahdeksasluokkalaisille. Koronarajoitukset huomioiden ollaan isojen
yleisötilaisuuksien sijaan pidetty pienempiä turvallisuusviestintätilaisuuksia mm. Päiväkodeissa.
Turvallisuusviestinnän tavoittavuus oli vuonna 2020 matalampi kuin edeltävinä vuosina.
Prosentuaalisen tavoitettavuuden tavoitteen sijaan keskityttiin enemmän laatuun ja tarpeeseen. Yksi
tavoite vuonna 2021 on hyödyntää digitaalisia ratkaisuja tehokkaammin turvallisuusviestinnässä.
Tapahtumat
Koronatilanteen takia paloasemilla vietettävät Päivä Paloasemalla –tapahtumat jouduttiin perumaan
vuonna 2020. Paloturvallisuusviikko tuotti kuitenkin tähän tilanteeseen sopivamman virtuaalisen
paloaseman. Paloasemilla järjestettiin turvallisuusviestintää ja jaettiin tietoa palokuntatoiminnasta.
Näin pyrittiin poikkeavanakin vuonna lisäämään kotien paloturvallisuutta sekä rekrytoimaan uusia
jäseniä palokuntiin.
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Ohjaus- neuvonta- ja asiantuntijatehtävät
Koronaviruksen aiheuttamilla poikkeusoloilla oli merkittäviä vaikutuksia onnettomuuksien ehkäisyyn,
jossa toiminta normaalioloissa perustuu pitkälti fyysisiin tapaamisiin asiakkaiden tiloissa. Määräaikainen
valvontatoiminta

jouduttiin

keväällä

suurimmaksi

osaksi

keskeyttämään

eikä

turvallisuusviestintätilaisuuksia pystytty järjestämään. Työrukkaset eivät kuitenkaan pudonneet käsistä,
vaan ryhdyimme ideoimaan uusia tapoja
olla yhteydessä asiakkaisiin ja hoitaa
meille kuuluvaa lakisääteistä tehtävää.
Tähän saimme myös Sisäministeriöltä
vahvan suosituksen.
Osana toimenpiteitä otettiin käyttöön jo
pitempään harkinnassa ollut päivystävän
palotarkastajan palvelu.
Palvelu toimii arkisin klo 9-11 ja 12-15. Onnettomuuksien ehkäisyn asiantuntijat hoitavat päivystystä
ja he vastaavat yhteydenottoihin puhelimen, sähköpostin ja kotisivuilla olevan live-chatin kautta.
Tavoitteena on, että turvallisuuteen liittyvä perustieto on saatavilla yhden luukun periaatteella.
Haastavimmat kysymykset ja pelastuslaitoksen muita toimialoja koskevat asiat ohjataan toki edelleen
kyseisten aiheiden asiantuntijoille.

Koronatilanne tuotti myös aivan uusia haasteita, joihin ei normaalioloissa juurikaan törmätä. Pinnalle
nousi esimerkiksi tilapäisten hoitolaitosten paloturvallisuus. Voimme kuitenkin toivoa, että pitkällä
aikavälillä koronatilanne tuottaisi myös joitakin positiivisia vaikutuksia. Ainakin monet organisaatiot
ovat nyt heränneet miettimään varautumistaan aivan uudella tavalla.
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Pelastustoiminta
Pelastuslaitos

vastaa

pelastustoimeen

kuuluvien

tehtävien

hoitamisesta, kun tulipalo, muu onnettomuus tai niiden uhka vaatii
kiireellisiä toimenpiteitä ihmisen hengen tai terveyden, omaisuuden
tai ympäristön suojaamiseksi tai pelastamiseksi eivätkä toimenpiteet
ole onnettomuuden tai sen uhan kohteeksi joutuneen omin toimin
hoidettavissa tai kuulu muun viranomaisen tai organisaation
hoidettavaksi.

Muutokset toiminnassa vuonna 2020
2020 kevään aikana aloitettiin Pohjanmaan pelastuslaitoksella Drone
-koulutukset ja toimintaan liittyvät harjoitukset. Nämä lentävät laitteistot sijoitettiin neljälle
asemapaikalle, Vöyrille, Maalahteen, Kristiinankaupunkiin ja
Vaasaan. Käytämme toiminnassa ainoastaan viranomaisten
omistamia lentäviä laitteistoja ja tätä päätöstä ohjaavat
ilmailusäännökset. Dronet auttavat pelastustoiminnassa
muun muassa tilannekuvan ylläpitämiseen, metsäpalojen
paikallistamiseen ja etsintätehtäviin. Drone -lennokkien
soveltuvuus tehtäviin vaan laajenee, mitä enemmän asiaan
yhteistyössä perehdytään.

Pelastustehtävien määrä
Pelastustehtävien kokonaismäärä oli vuonna 2020 seitsemän prosenttia enemmän verrattuna neljän
edellisen vuoden keskiarvoon (2016-2019). Rakennuspaloja oli noin 29% vähemmän kuin neljän
edellisen vuoden keskiarvo. Liikenneväline - ja maastopalojen määrä on n. 10% vähemmän kuin
vuosien 2016-2019 keskiarvo. Rakennuspalovaarat ovat n. 15% ja muut tulipalot 9% enemmän kuin
neljän (4) vuoden keskiarvo. Pelastustehtävien kokonaismäärä oli kuitenkin samalla tasolla kuin
vuonna 2019. Toimintavalmiusajat ovat hyvällä tasolla. Ensimmäisenä kohteessa olevan yksikön
toimintavalmiusajan mediaani oli 7:39 (vuonna 2019 8:04).
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Harjoitukset
Covid-19 pandemia aiheutti rajoituksia palokuntien
säännölliselle harjoittelulle koko vuoden 2020. Harjoituksia
pyrittiin kuitenkin toteuttamaan vallitsevien rajoitusten
mukaisesti ja keskittymällä harjoituksissa välttämättömiin osaalueisiin.
Pohjanmaan pelastuslaitos osallistui 24.9.2020 Vaasan
Lentoaseman, Finavian Pelastuspalvelun
yhteistoimintaharjoitukseen aiheena pelastuslaitoksen osalta oli vesihuolto lentoaseman yksiköille.

Vaarallisten aineiden tehtäviä sattuu aniharvoin,
tästä syystä harjoittelu on erityisen tärkeää.
5.5.2020 asema 10 harjoitus koostui vaarallisten
aineiden onnettomuudesta, jossa osallisena oli
yksi säiliön alle jäänyt henkilö. Säiliöstä maahan
valui kuvitteellisesti 85% muurahaishappoa.
Miehistö suoritti tiedustelun ja pelastamisen
lisäksi alueen eristämisen, huuhtelupaikan
järjestämisen sekä säiliön tukkimisen ja aineen
neutraloinnin. -Jarkko, 1 Ryhmä, Vaasa
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Myrskyt
Pelastuslaitoksella oli paljon työtä Aila-myrskyn
iskiessä 17.9, jolloin se hoiti 48:n tunnin aikana
yhteensä 403 tehtävää. Suurin osa tehtävistä oli
myrskyn

aiheuttamia.

vahingontorjuntatehtävää,
palohälytystä,

4

Meillä
12

oli

374

automaattista

rakennuspaloa,

4

liikenneonnettomuutta ja 9 muuta onnettomuutta.
Pelastuslaitoksen johtokeskuksessa ja kentällä
toiminut operatiivinen johto, vakituinen henkilöstö
ja sopimushenkilöstö tekivät kovasti töitä myrskyn
aikana.

Lisäksi

alueen

asukkaat

varautuivat

kiitettävästi myrskyyn ennalta, mikä osaltaan
minimoi vahinkojen syntymistä.
Toinen puita kaatanut ja pihakalusteita lennättänyt oli Lisa myrsky 19.11. Tuhoja pyrittiin
ennaltaehkäisemään tiedottamalla asukkaille Facebookissa ja Instagramissa sekä suomeksi, ruotsiksi
että Närpiön murteella.

Om itt et ha spika fast hande plåtin som ha
fladdra åp veradän än ska e no ha vuri bra ti
haft a jort furi vedre var värr. E bruk ga bra ti
hald se fö ti skratt tå e räinar vågrätt, åp
samma gang som et star där ut å haldär i
plåtin rak lang me båod hendrän å håxar att
du glömd ti lägg hängslår i båxor fö di haldär
åop ti fall nier ti kniedän. Å komihiog ni sku ha
ga ut å kast in täide sist plaststolan i föråde så
itt grannin får nain extra men gar ni ut nu var
ni våt ienda in ti kalisen å tå je stor risk
snåran buri hieng!
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Helgan onnettomuus
Pohjanmaan pelastuslaitoksen vene Helga ajoi karille lauantai-iltana 24.10.2020 Vaasan saaristossa.
Neljä veneessä ollutta pelastuslaitoksen työntekijää saatiin pelastettua Vallgrundin merivartioaseman
ilmatyynyalukseen, joka saapui onnettomuuspaikalle noin 20 minuutissa. Merihätään joutuneet
pelastajat ja ensihoitajat odottivat
apua Helgan keulassa, joka oli
vielä pelastushetkellä pinnalla. He
eivät loukkaantuneet
onnettomuudessa fyysisesti.
Onnettomuustutkintakeskus otti
onnettomuuden tutkintaansa ja
lisäksi Pohjanmaan pelastuslaitos
on itse selvittänyt tapahtunutta
sekä suorittanut ohjeiden ja niiden
jalkauttamisen tarkistamista.
Kuva: Merivartiosto (yle.fi/uutiset 30.10.2020)
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Ensihoito
Pelastuslaitos ylläpitää ja kehittää
ensihoidon palvelukonseptia
laadukkaasti, potilasturvallisesti ja
suorituskykyisesti VSHP:n
ensihoidon palvelutasopäätöksen
mukaisesti.

Alkuvuodesta 2020 Valtakunnan
tason Sote uudistus alkoi edetä
vauhdilla. Samanaikaisesti rinnalla
eteni sosiaali- ja terveydenhuollon
vapaehtoinen
Pohjanmaan

integraatio
hyvinvointialueen

kuntayhtymän alueelle. Ensihoito kuuluu osaksi tätä organisaatiomuutosta. Ensihoidon järjestämiseen
liittyvä selvitys valmistui keväällä pohjaksi poliittiselle jatkosuunnittelulle. Syksyllä keskustelut
kohdistuivat

jo

pelastuslaitoksen

hoitohenkilöstön

(noin

90

HTV)

siirtymiseen

uuteen

hyvinvointikuntayhtymään sen aloittaessa toimintansa vuoden 2022 alussa.
VSHP valtuusto päätti 30.11.2020, että 1.1.2022
alkaen

ensihoito

siirtyy

Pohjanmaan

Hyvinvointikuntayhtymän tuotettavaksi. Vuodelle 2021
tehtiin

määräaikainen

sairaanhoitopiirin

kanssa

yhteistoimintasopimus
ja

muutosjohtamisen

alkuvaiheen toimenpiteet käynnistettiin.
Merkittäviä toiminnallisia poikkeamia, pois lukien
pandemia, ei ensihoitopalvelussa toteutunut vuoden
2020 aikana. Yhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa on
ollut

tiivistä

ja

hyvää.

Ensihoidon

uudelleenjärjestämisen arviointi ja valmistelu 2022
ajatellen on ollut rakentavaa.
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Pandemian hallinta on ollut hyvää pelastuslaitoksessa ja sen
vaikutukset

ensihoitoon

ovat

olleet

onneksi

rajalliset.

Ensihoitajien kuormitus ja jaksaminen ovat asioita, joita tulee
seurata. Ensihoitotehtävien kasvu jatkuu vuodesta toiseen.
Vuoden 2020 tehtävien kokonaislukumäärä oli 16136.

Ensivaste
Ensivastetoimintaa on jokaisessa kunnassa, Kaskista lukuun
ottamatta. Ponnistelut toiminnan aloittamiselle Kaskisessa
ovat olleet työn alla yhdessä kaupungin kanssa. Pandemia
keskeytti ja siirsi toiminnan aloittamisen ensiaskeleita. Päätös
oli yhteisesti sovittu, mutta ensivastekurssi ei koskaan ehtinyt
alkaa, vaan oli suunnitteluvaiheessa. Tavoite on seuraavan kerran keväällä 2021 arvioida kurssin
järjestämisen edellytyksiä.
Ensivastetehtävät laskivat voimakkaasti vuodesta 2019 (517) ollen vuonna 2020 282 kpl (-45%). Syy
tähän oli pandemia ja sairaanhoitopiirin päivitys hälytysohjeeseen. Ensivastetehtävät ovat yleisestikin
laskeneet voimakkaasti sitten vuoden 2013, kun nykyinen organisointi käynnistettiin. Pääsääntöisesti
ensivasteen suorituskyky on ollut riittävää huomioiden, että toiminta pohjautuu vapaaehtoisiin.
Ensivasteella on keskeinen rooli maaseudulla lyhentää potilaan tavoittamisviivettä. Eteläisellä
ensihoitoalueella on haasteita enemmän kuin muualla. Kaskisten oma yksikkö olisi selkeä parannus
tähän.
Vuonna 2020 turvapuhelinasiakkaita oli Vaasassa, Mustasaaressa, Maalahdessa ja Närpiössä.
Toiminnan uudelleenjärjestelyt olivat käynnissä yhteisesti palvelunjärjestäjien kanssa ja tämä tavoite
oli tiedossa heti 2020 alussa. Muutokseen vaikuttivat sairaanhoitopiirin kanta toimintaa kohtaan
ensihoidossa ja meneillään oleva Hyky-rakennemuutos. Pelastuslaitos irtaantui turvapuhelintoimintojen
tuottamisesta Vaasassa 1.6.2020, Närpiössä 1.7.2020 ja Mustasaaressa sekä Maalahdessa 1.1.2021
alkaen. Toiminta oli selkeästi suurinta Vaasassa. Toiminnan päättymisen johdosta kaksi henkilöä
siirtyivät muihin tehtäviin toiseen organisaatioon.
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Varautuminen
Pelastustoimi varautuu toimimaan myös poikkeusoloissa. Keskeisiä tehtäviä ovat uhkien havaitseminen
ja niistä varoittaminen, väestön suojaamismahdollisuuksien ylläpito sekä pelastustoiminnasta ja siinä
tarvittavista lisäresursseja huolehtiminen siten, että toiminta poikkeusolojen onnettomuus- ja
tuhotilanteissa on tehokasta.
Pelastuslaitos johtaa ja sovittaa yhteen pelastustoimintaan varautumista sekä siihen kuuluvien
sidosryhmien toimintavalmiutta vakaviin turvallisuutta uhkaaviin tilanteisiin.
Pelastuslaitos tukee asiantuntijana alueensa kuntien varautumista ja valmiussuunnittelua. Kunnat ovat
nimenneet säännöllistä yhteydenpitoa varten varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteyshenkilöt.
Pelastuslaitoksen

valmiuspäällikkö

toimii

yhteyshenkilönä

ja

asiantuntijana

valmius‐

ja

väestönsuojelusuunnittelussa kuntien, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Pelastuslaitos on nimennyt
kunkin kunnan johtokeskukseen yhden henkilön ja yhden varahenkilön toimimaan pelastuslaitoksen
yhteyshenkilönä.
Pelastuslaitos pyrkii tukemaan ja opastamaan kuntia valmiussuunnittelussa erityisesti yleisten asioiden
osalta. Tukeminen toteutetaan kuntien tarpeiden mukaisesti, järjestämällä mm. suunnittelukokouksia
ja työseminaareja. Vuoden 2020 aikana Koronan takia kokouksia ei ole pidetty. Kuntien varautumisen
ja valmiussuunnittelun kehittämiseksi kuntia
tuetaan mm. niiden sisäisissä harjoituksissa,
kriisijohtamiskoulutuksissa
häiriötilanteisiin

ja

kohdennetuissa
Valmiuden

ja

muissa

poikkeusoloihin

koulutustilaisuuksissa.

ja

varautumisen

yhteistyötä

kehitetään kuntien, yritysten ja yhteisöjen
kanssa

muodostamalla

esim.

yhteistyöfoorumi.
Pelastuslaitoksen valmiussuunnittelun, huoltovarmuuden ja jatkuvuudenhallinnan prosessissa ollaan
edetty suunnitelman mukaisesti. Kartoituksia on ja kehityssuunnitelmia on tehty tai on ne ovat
tekeillä.
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Pelastuslaitos huolehtii alueellaan väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä
siihen

tarvittavasta

järjestelmästä.

Tätä

tehtävää

varten

pelastuslaitos

ylläpitää

kiinteisiin

väestöhälyttimiin perustuvaa väestöhälytinjärjestelmää. Väestöhälytinjärjestelmää hyödynnetään
väestön varoittamiseen sellaisissa onnettomuuksissa ja uhkatilanteissa, jotka edellyttävät väestön
sisälle suojautumista. Tämän kaltaisia tilanteita voivat olla esim. vaarallisten aineiden onnettomuudet,
tai suuret tulipalot, joista aiheutuu sankkaa savunmuodostusta. Kiinteitä elektronisia väestöhälyttimiä
käytetään I ja II luokan riskialueilla, joilla pystytään äänimerkin lisäksi välittämään puheviestejä.
Kiinteiden hälyttimien lisäksi hyödynnetään harvaan asutuilla alueilla sekä kiinteän järjestelmän
katvealueilla ajoneuvoihin helposti asennettavia hälyttimiä.
Väestönsuojien tarkoituksena on antaa suojaa ionisoivalta säteilyltä, myrkyllisiltä aineilta, rakennus
sortumilta sekä asevaikutuksilta. Suojien rakentamista ja tarkastamista koskevat säädökset sisältyvät
pelastuslakiin sekä valtioneuvoston asetukseen väestönsuojista.
Pelastuslaitos

ylläpitää

väestönsuojarekisteriä,

antaa

lausuntoja

väestönsuojien

rakentamissuunnitelmista, suorittaa suojien käyttöönottotarkastuksia sekä osallistuu muuhunkin
rakenteellisen väestönsuojelun ohjaukseen ja valvontaan. Pelastuslaitos on osallistunut asiantuntijana
kaavoituksen valmisteluun sekä suojarakennus- ja perusparannushankkeiden suunnitteluun ja
toteuttamiseen koko alueella. Valmiuspäällikkö on toiminut laitoksen edustajana pelastuslaitosten
kumppanuusverkoston varautumistyöryhmässä.
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Hankinnat
Vuonna 2020 hankittiin kaksi uutta säiliösammutusautoa, jotka vastaanotettiin loppusyksystä ja
niiden sijoituspaikat olivat Jepua ja Vöyri. Tämän lisäksi hankittiin pelastuslaitokselle toinen
hydrokopteri, joka sijoitettiin Korsnäsiin maaliskuussa. Vuoden aikana hankittiin myös kaksi EDluokan venettä, jotka sijoitettiin Vaasaan ja Kristiinankaupunkiin sekä lisäksi kolme uutta
tarkastusautoa sijoituspaikkoina Vaasa ja Närpiö.
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Tukipalvelut ja talous
Tukipalvelut
Vaasa

kaupungin

uudelleenorganisointi

loppuvuodesta 2019 vaikutti siten, että
pelastuslaitos sai oman toimistotiimin,
johon

kuuluvat

hallintosihteeri

Mira,

laskutussihteeri Riitta ja taloussihteeri
Tiina

sekä

talousasiantuntija

Peter

hallinnollisena esimiehenä.
Vuoden viimeiset viikot olivat toimiston
osalta

poikkeavia.

henkilöstö

sai

Tukipalvelujen
14

päivän

lomautuspäätöksen lokakuussa.

Pelastuslaitoksen henkilöstö ja muut liikelaitokset välttyivät

lomautuksilta, mutta koska tukipalveluiden henkilöstö kuuluu Vaasan kaupungin konsernihallintoon,
joutui toimiston väki kahden viikon lomautukselle vielä ennen vuodenvaihdetta.
Toisena haasteena oli se, että toimisto joutui samaan aikaan muuttamaan paloaseman toimistosiivestä
siinä ilmenneiden vikojen takia. Toimistosiipi tyhjennettiin lokakuun aikana ja toiminta siirrettiin
väistötiloihin Vaasan Palosaarelle marraskuun alusta. Muutto aiheutti paljon lisätöitä, mutta sen
ansiosta saamme työskennellä jatkossa sisäilmaltaan terveissä tiloissa.
Ensimmäinen vuosi omana tiiminä sujui hyvin ulkopuolisista haasteista huolimatta. Työtä tehtiin
tosissaan, muttei liian vakavissaan, hyvällä huumorilla ja yhteishengellä.

Talous
Vuodelle

2020

voidaan

Maakuntamuutosten

takia

kirjata

useita

Isonkyrön

talouteen
kunta

siirtyi

ja

toimintaan

vaikuttavia

vuodenvaihteessa

tapahtumia.

Etelä-Pohjanmaan

pelastuslaitokseen. Näin Pohjanmaan pelastuslaitokseen kuuluu enää 11 kuntaa. Isonkyrön kunta
vastasi 3 % kuntaosuuksista vuonna 2020. Osalla näistä tuloista katettiin myös yhteisten toimintojen
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menoja, joiden rahoittamiseen on jatkossa löydettävä muita ratkaisuja. Lisäksi Öljysuojarahasto on
ilmoittanut, että se ei pysty enää korvaamaan öljyntorjunnan aiheuttamia menoja pelastuslaitoksille.
Ensihoidon osalta saatiin myös varmaa tietoa siitä, että ensihoito siirtyy suoraan sairaanhoitopiirin
alaisuuteen vuoden 2022 alusta. Todennäköisesti yhteistoiminta tulee jollain tasolla jatkumaan, mutta
tämän laajuudesta ei ole vielä tietoa, vaan se selviää vuoden 2021 aikana. Turvapuhelinpalvelu
jouduttiin lopettamaan, ja siirtämään muille toimijoille, johtuen EU:n kilpailuttamisvaatimuksesta. Tämä
tulee jatkossa kiristämään hieman taloutta, koska turvapuhelintoiminnan tuloilla on voitu osittain kattaa
muidenkin toimintojen kustannuksia.
Koronapandemia

aiheutti

lisätyötä

ja

-järjestelyitä

vuoden

2020

aikana.

Sairaslomat

ja

lisäkustannukset pysyivät kuitenkin maltillisella tasolla, ja esim. sairaslomia oli osittain jopa vähemmän
kuin normaalin vuoden aikana. Suojausvälinehankintoja piti kuitenkin tehdä ja ylimääräisiä
henkilöstökustannuksia, koronapandemiasta johtuen, oli jonkun verran, n. 75-80.000 €. Sisäministeriö
tuki pelastustoimintaa ylimääräisellä koronatuella, mikä oli Pohjanmaan pelastuslaitokselle vajaa
20.000 €.

Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2020
Pohjanmaan pelastuslaitoksen jäsenkunnat maksoivat 10.796.055 €:a vuonna 2020
pelastustoiminnan hoitamisesta, mikä on 72,13 €/asukas, kun asukkaita on 149.667 henkilöä koko
alueella. Kuntaosuudet muodostavat tuloista 93,95% ja muut tulot yhteensä 6,05%.

Maksuosuuden kehitys
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Pohjanmaan pelastuslaitos huolehtii sairaanhoitopiirin kanssa tehdyn yhteistoimintasopimuksen
mukaan ensihoidosta alueellaan. Sairaanhoitopiiri maksaa nettokustannuksen, mikä toiminnasta
aiheutuu, joka oli 4.023.766 € vuonna 2020. Tämä vastaa 57,73% ensihoidon tuloista.

Sairaanhoitopiirin maksuosuus on pysynyt melko samalla tasolla ja alkuvuosista jopa vähentynyt.

Pelastustoiminta
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Ensihoito
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Pelastuslaitosten valtakunnallinen talousvertailu
Pelastuslaitosten nettokustannusten vertailu, missä Pohjanmaan pelastuslaitos sijoittuu
pelastuslaitosten vertailussa keskitason alemmalle tasolle, €/asukas.
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Pelastuslaitosten bruttoinvestointien vertailu, €/asukas.
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