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1. Yleistä
Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueeseen kuuluvat seuraavat kaupungit ja kunnat:
Isokyrö, Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Laihia, Maalahti, Mustasaari, När‐
piö, Pedersöre, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri

Kuva: Pohjanmaan pelastuslaitoksen toiminta‐alue

Pohjanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaan edellä mainitut
kunnat sopineet, että Vaasan kaupunki on isäntäkunta ja että Liikelaitos Pohjan‐
maan pelastuslaitoksen johtokunta vastaa Pelastuslain ja sopimusten mukaisten
tehtävien hoitamisesta yhteistoimintasopimuksen mukaisella alueella.
Pelastuslaitoksen palvelut toteutetaan alueellisesti lainsäädännön, sisäministeriön
päätösten ja ohjeiden, kuntien erityisolosuhteiden sekä johtokunnan päättämän
palvelutason mukaisesti. Vuosittain hyväksytään toimintasuunnitelma tarkemmin.
Pelastustoimen hallinto palvelee asiakkaitaan ruotsin ja suomen kielellä, jonka
vuoksi pelastuslaitoksessa on oltava riittävä määrä kielitaitosta henkilöstöä.
Sopijakunnat maksavat pelastuslaitokselle päätetyn nettomenon kuntien asukaslu‐
vun suhteessa. Nettomeno sisältää käyttömenot ja kalustohankinnoista aiheutu‐
neet kustannukset. Mikäli jollakin sopijakunnalla on erityisvelvoitteita palvelu‐
tasoon tai muihin pelastustoimen hoitoon liittyvissä asioissa, näistä aiheutuvat
kustannukset maksaa asianomainen sopijakunta erikseen. [ TA toteuma 2009–12
sivumarginaaliin ]
Pohjanmaan pelastuslaitoksen alue on jaettu hallinnollisesti kahteen toiminta‐
alueeseen.
Toiminta‐alue 1: Isokyrö, Laihia, Mustasaari, Vaasa
Toiminta‐alue 2: Pedersöre, Uusikaarlepyy, Vöyri, Maalahti, Korsnäs, Närpiö, Kas‐
kinen ja Kristiinankaupunki.
Pelastusalueen pääasema sijaitsee Vaasassa.
Toiminta‐alueista on muodostettu asemaryhmiä, joiden kehittämisessä ja määrit‐
tämisessä perustana ovat asemien toiminnalliset resurssit ja niiden valmiudet sekä
sisäisen valvonnan toteutuminen. Pelastusalueella on asemia ja varikoita yhteensä
39.
Henkilöstö muodostuu päätoimisesta ja sopimushenkilöstöstä.
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Päätoimisia on yhteensä 198, joista pelastustoimen 92 ja onnettomuuksien ehkäi‐
syn tehtävissä 9, ensihoidossa 86 sekä tukitoiminnoissa 11 henkilöä. Sopimushen‐
kilöstöstä sivutoimisia noin 530 ja sopimuspalokuntalaisia 360 henkilöä.
Pelastuslaitosta johtaa pelastusjohtaja, jonka tukena on pelastuslaitoksen johto‐
ryhmä. Pelastusjohtaja tekee esityksen talousarvioksi ja toiminnan tavoitteiksi joh‐
tokunnalle, joka hyväksyy nämä omalta osaltaan ja esittää ne edelleen Vaasan
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Pelastuslaitoksen pääprosessit muodostuvat neljästä tehtäväkokonaisuudesta:


pelastustoiminta ja varautuminen



onnettomuuksien ehkäisy



ensihoito

Pelastuslaitoksen tarkempi kuvaus organisaatiosta, viranhaltijoiden toimivallasta,
tehtävistä ja niihin liittyvistä velvoitteista kuten sisäinen valvonta kirjoitetaan erik‐
seen laadittavaan toimintasääntöön, jonka pelastusjohtaja vahvistaa päätöksel‐
lään. Toiminnan ohjaus ja johtaminen perustuu prosessijohtamiseen.

1.1 Lainsäädäntö

Pelastuslain 29§:n perusteella Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella on laadittava
palvelutasopäätös (jäljempänä PTP), jonka vahvistaa alueen pelastustoimi (johto‐
kunta) kuntia kuultua. Palvelutasopäätöksestä selviää alueen uhat, joiden perus‐
teella arvioidaan aiheutuvat riskit, toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat
sekä palveluiden taso ja sen kehittämissuunnitelma. Pohjanmaan pelastuslaitoksen
palvelutasopäätös on valtuustokauden mittainen ja se vahvistetaan vuosille 2014 –
2017.
Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävistä säädetään Pelastuslain
379/2011 27§:ssä. Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta, pe‐
lastuslaitoksen toiminnan ja nuohouspalvelujen asianmukaisesta järjestämisestä
sekä muista tässä laissa sille säädetyistä tehtävistä.
Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan:


pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta,
jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisemi‐
nen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen
toiminta onnettomuus‐ ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten
rajoittamisessa;



pelastustoimen valvontatehtävistä;



väestön varoittamisesta vaara‐ ja onnettomuustilanteessa sekä siihen tar‐
vittavasta hälytysjärjestelmästä;



pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä.

Edellä 2 momentissa säädetyn lisäksi pelastuslaitos:


voi suorittaa ensihoitopalveluun kuuluvia tehtäviä



tukee pelastustoimen alueeseen kuuluvan kunnan valmiussuunnittelua, jos
siitä on kunnan kanssa sovittu;
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huolehtii öljyntorjunnasta ja muistakin muussa laissa alueen pelastustoi‐
melle säädetyistä tehtävistä.

Pelastuslaitokselle säädetyt tehtävät on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne
voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja et‐
tä onnettomuus‐ ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa vii‐
vytyksettä ja tehokkaasti. Toiminta poikkeusoloissa on myös huomioitava. Olosuh‐
teiden mukaan tehtävät on asetettava tärkeysjärjestykseen.
Palvelutasopäätöksessä on lainsäädännön lisäksi huomioitava yhteiskunnan turval‐
lisuutta ohjaavien asiakirjojen ja ohjelmien tavoitteiden yhteensovittamista alueen
tarpeiden mukaan. Seuraavat asiakirjat sisältävät yhteiskunnan turvallisuuden
kannalta tärkeitä linjauksia:


Pelastustoimen Strategia 2025 (2012)



Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja toimenpano (2012–15)



Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (2010)



Suomen turvallisuus‐ ja puolustuspoliittinen selonteko (2012)

Pelastuslaitos seuraa teknologian kehitystä ja hyödyntämismahdollisuudet ja tar‐
vittaessa tekevät tarpeelliset muutokset toiminnoissa.
Pelastuslaitos osallistuu aktiivisesti sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteisiin ja
toimenpiteisiin yhteistyössä eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa jolloin yhteen
sovitut toimenpiteet ovat kustannuksiltaan edullisia ja eri sektorit sekä hallintota‐
sot toimivat samojen asioiden edistämisessä.
Pelastuslain mukaan PTP:n sisällöstä ja rakenteesta voidaan antaa tarkempia sään‐
nöksiä. PTP ohje on ollut valmisteilla ja sen luonnoksesta on pyydetty lausuntoja
huhtikuun loppuun mennessä. Ohjeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa PTP ‐
prosessia, sen sisältöä ja rakennetta.

1.2 Toiminnan painopisteet ja strategiset päämäärät

Toiminta‐ajatus
Pelastuslaitos huolehtii laadukkaista ja monipuolisista pelastus‐ ja ensihoitopalve‐
luista joustavasti ja kustannustehokkaasti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
– mereltä lakeuksille ja maaseudulta kaupunkeihin.
Pelastuslaitos edistää yksilöiden ja yhteisöjen omatoimista valmiutta ennalta eh‐
käistä onnettomuuksia ja toimia oikein onnettomuustilanteissa.
Pelastuslaitos ylläpitää motivoitunutta ja osaavaa henkilöstöä sekä alueen riskiku‐
viin mitoitettuja palveluita, lähellä ihmistä ympäri vuorokauden.

Visio 2025

”Turvallinen hyvä elämä”

Pelastuslaitoksen vision tavoitteena on hyvä turvallisuuskulttuuri, jossa jokainen
ottaa vastuuta toimintaympäristön turvallisuudesta ja ennalta ehkäisee vahinko‐
jen syntymistä.
Pelastuslaitos osallistuu yhteistyöhön poliisin, sosiaali‐ ja terveystoimen, hätäkes‐
kuksen, rajavartiolaitoksen, kuntien ja muiden tahojen kanssa, jotka kehittävät ja
tukevat erityisesti alueellista turvallisuutta ja sen suunnittelua sekä yhteistyötä.
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Toiminnalliset painopistealueet ja päämäärät
Pelastuslaitos on aktiivisesti mukana turvallisuuden keskiössä.
 keskittyy valvonnan ja tarkastusten vaikuttavuuden kehittämiseen valvon‐
tasuunnitelmalla.
 turvallisuusviestinnällä edistetään ihmisten ja yhteisöjen omatoimista val‐
miutta ennalta ehkäistä onnettomuuksia ja toimia onnettomuustilanteissa.
 toimii turvallisuuden kehittäjänä yhteistyössä kuntien, muiden viranomais‐
ten ja yhteisöjen kanssa.
 tukee kuntien turvallisuus‐ ja valmiussuunnittelua.

Toimintaa ja valmiutta kehitetään kustannustehokkaasti uhkakuvien ja riskien
hallinnan mukaisesti. Arvioidaan toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaiku‐
tuksia toiminnan järjestelyihin.
 Pelastustoiminnan valmiutta ja resursseja ohjataan asemaluokituksella.
 Kehitetään toimintatapoja hyödyntämällä teknologiaa ja tietojohtamista.
 Laajennetaan yhteistoimintaa naapuri pelastusalueiden kanssa.
 Turvallisuusviranomaisten operatiivista yhteistoimintaa kehitetään yhdessä
kuntien ja muiden pelastusalalla toimivien tahojen kanssa alueellista turval‐
lisuussuunnittelua hyödyntäen.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja toimintakyvyn tukeminen.
Kehittämisen lähtökohtana ovat pelastushenkilöstön toimintakykyhankkeet ja nii‐
hin liittyvät toimenpide‐ehdotukset.
Henkilöstön toimintakykyä ylläpidetään kehittämällä koulutusta, työmenetelmiä
ja toimintaperiaatteita.
Osaavan ja toimintakykyisen henkilöstön määrä on tehtäviin nähden riittävä.

1.3 Palvelutasopäätösprosessi

Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia
kuultuaan. Päätös on voimassa määräajan. Palvelutasopäätös toimitetaan aluehal‐
lintovirastolle arvioitavaksi, jonka tehtävänä on valvoa ja raportoida sisäasianmi‐
nisteriölle pelastuslaitoksen palvelutaso on riittävä. Mikäli PTP:ssä on huomattavia
epäkohtia, aluehallintovirasto voi palauttaa asiakirjan täydennettäväksi, että palve‐
lut saatetaan lain vaatimalle tasolle.
Seuraavasta kuvasta ilmenee, miten pelastuslaitoksen palvelutason valmistelu ete‐
nee.
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Aloitus

Valmistelu

Palvelutasopäätös‐
luonnoksen hyväksymi‐
nen 22.8.2013

Palvelutasopäätök‐
sen hyväksyminen
13.11.2013

Jatkovalmistelu

Kuntien kuuleminen ja
AVI:lle esittely ja palaute
28.8 ‐ 11.10.2013

Aluehallintoviraston
palaute palvelutaso‐
päätöksestä

Palvelutasopäätöksen
käyttöönotto 1.1.2014

Kuva: PTP valmistelun eteneminen

2. Palvelutasopäätöksen perusteet
2.1 Meneillään olevan palvelutasopäätöksen arviointi

Voimassa olevan palvelutasopäätöksen painopisteiden osalta voidaan todeta, että
onnettomuuksien ennaltaehkäisevän työn vaikuttavuuden parantaminen on
edennyt monella eri tavalla.
Erheellisten palohälytysten vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet on otettu käyt‐
töön.
Valvontasuunnitelma, joka perustuu kohteiden riskiperusteisesti määritettyihin
tarkastusväleihin, on käytössä. Valvontasuunnitelma tarkistetaan vuosittain pelas‐
tuslain 79§ mukaan ja muutoinkin, jos siihen on erityinen syy. Valvontasuunnitel‐
ma ja sen päivitykset lähetetään aluehallintovirastolle vuosittain pelastuslain mu‐
kaan.
Valmistellaan omatoimisen varautumisen auditointimallin määräaikaisten palotar‐
kastusten suoritusmallina ja oman valvonnnan pientalojen valvontamallina käyt‐
töönottoa. Tavoitteena parantaa tarkastusten asiakaslähtöisyyttä ja laadullista si‐
sältöä.
Henkilöstön kouluttamisen lisääminen edistää laadullisten ja määrällisten vuosita‐
voitteiden saavuttamista. Päätoimisten palotarkastajien rekrytointi kohdentaa re‐
sursseja valvontatyöhön. Kemikaalilainsäädännön mukaisiin tarkastuksiin on rekry‐
toitu kemikaalitarkastaja. Palotarkastusten määrällisiä tavoitteita ei ole kyetty saa‐
vuttamaan.
Turvallisuusviestinnän eri keinoin on pyritty turvallisuuden tunteen lisäämiseen,
asumisturvallisuutta edistävään valistukseen ja ihmisten toimintavalmiuksien pa‐
rantaminen erilaisissa onnettomuustilanteissa. Turvallisuusviestinnän vuosikellolla
ohjataan eri vuodenaikoina tapahtuvaa tiedottamista ja valistustoimintaa. Sosiaali‐
seen median hyödyntämisessä olimme ensimmäisten viranomaisten joukossa.
Pelastuslaitos on osallistunut alueen kuntien turvallisuussuunnitelmien kehittämi‐
seen yhteistyössä muiden vastuuviranomaisten ja ‐tahojen kanssa.
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Pelastusvalmiuden ja henkilöstön toimintakyvyn parantaminen
Paloasemaluokituksen ensimmäinen versio saatiin valmiiksi, jonka tarkoituksena
on ohjata osaltaan pelastusresurssien määrää ja laatua tulevilla päätöskausilla.
Pelastusvalmiuden osalta kalusto ja varusteiden osalta on edetty suunnitelmien
mukaan. Raskaampaa ajoneuvokalustoa on uusittu 2‐3 auton tahtiin vuosittain.
Muun kaluston osalta on edetty talouden ehdoilla kutakuinkin suunnitelmien mu‐
kaan. Valtionosuuksien poistuminen ja kuntien tiukentunut taloustilanne aiheut‐
taa haasteita investointien toteutumiseen lähivuosina.
Ennenaikaisten eläkkeellä jääneiden määrä huolestuttavasti lisääntyy. Nopeita
keinoja ei ole tämän pysäyttämiseksi ei ole pystytty löytämään. Valtakunnallisia
hankkeita seurataan ja pyritään hyödyntämään oman henkilöstön kohdalla. Työ‐
kykyä ylläpitävään toimintaan on kuitenkin panostettu mm. ikäohjelmiin 40‐60v
kohdistuvalla TYKY toiminnalla.
Toimintakyvyn testaukseen ollaan ottamassa käyttöön uusi Fire Fit testausjärjes‐
telmä.

Pelastuslaitoksen aseman ja yhteistoiminnan varmistaminen kuntien ja muiden vi‐
ranomaisten keskuudessa muuttuvassa toimintaympäristössä
Kuntien valmiussuunnittelun tukemista on jatkettu ja yhteistyö kuntien varautu‐
misessa on edennyt askeleen eteenpäin. Kuntien valmiussuunnitelmat ovat kehit‐
tyneet tämän PTP kauden aikana.
Aluehallintoviraston alueellisessa valmiustoimikuntatyössä olemme olleet aktiivi‐
sesti mukana.
Kaksikielisen pelastushenkilöstön koulutusta edistettiin järjestämällä yhteystyössä
pelastusopiston kanssa alueellinen pelastajakurssi, joiden oppilaat valmistuivat
toukokuussa 2013.

Syventää yrityskuvaa luotettavasta yhteistyökumppanista ja monipuolisesta turvalli‐
suuden tekijästä pelastusalueellaan
Ensihoidon järjestämisvastuun siirtyessä vuoden 2013 alusta alueen kunnilta Vaa‐
san sairaanhoitopiirille pelastuslaitos jatkaa edelleen yhteistoimintasopimuksen
pohjalta ensihoitopalvelun tuottamista. Turvapuhelinpalvelua jatketaan kuntien
kanssa, joilla on sopimus palveluntuottamisesta.

2.2 Uhkien ja riskien arviointi

Pelastuslain 29 §:n mukaan palvelutasopäätöksessä on selvitettävä alueella esiin‐
tyvät uhat ja arvioitava niistä aiheutuvat riskit. Pelastuslaitoksen alueen riskikuva
on koottu erilliseen perustelumuistioon, joka liitetään palvelutasopäätösasiakirjan
oheen.
Riskit on arvioitu päivittäisten tilanteiden, häiriötilanteiden, poikkeusolojen ja vä‐
estönsuojelutilanteiden näkökulmasta. Päivittäisten tilanteiden osalta riskien arvi‐
ointi perustuu pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen kolmesta
osasta.
Meneillä olevan palvelutasopäätöskauden aikana on vanhoja sähkökäyttöisiä väes‐
tönhälyttimiä vaihdettu nykyaikaisiin elektronisiin väestönhälyttimiin joilla on
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mahdollisuus antaa puheviestiä, näiden lisäksi on asennettu uusia väestönhälytti‐
miä että kaikki I‐ ja II‐luokan riskiruudut ovat peitetty.
Menneen (2009 – 2013) palvelutasopäätös kauden aikana ei ole tapahtunut mer‐
kittäviä muutoksia alueemme riskikuvassa.

2.3 Toiminnan tarpeiden ja tavoitteiden arviointi

Pelastushenkilöstön resursseista merkittävä osuus koostuu vapaaehtoisista palo‐
kunnista ja sopimushenkilöstöstä. Pelastushenkilöstön määrä, toimintakyky osaa‐
misen ylläpito ovat suuria haasteita toiminnan järjestämisen kannalta tulevilla pal‐
velutasopäätöskausilla. Työpaikkojen keskittyminen kasvukeskuksiin voi vaikuttaa
valmiuksien heikkenemiseen. Valmistelussa olevien yhteiskunnallisten rakenne‐
muutosten vaikutuksia arvioidaan vapaaehtoissektorin hyödyntämisessä pelastus‐
toimen valmiudessa.
Valtakunnalliset hankkeet turvallisuusviranomaisverkon (TUVI) ja kenttäjohtamis‐
järjestelmän (KEJO) kehittyminen aiheuttavat taloudellisia haasteita. Hätäkes‐
kusuudistus vaikuttaa hätäkeskuksesta saatavan palveluun, joka lisää pelastuslai‐
tosten tehtäviä. Alueen riskikuvan, valtion ja kuntatalouden, kuntarakenteiden se‐
kä sosiaali‐ ja terveysalan muutokset aiheuttavat toiminnan uudelleen arviointia.
Pohjanmaan, Keski‐Pohjanmaan ja Etelä‐Pohjanmaan pelastuslaitosten yhteistoi‐
mintaa tulisi tehostaa pelastustoiminnan johtamisessa (päivystysjärjestelyt), koulu‐
tuksessa ja resurssien käytössä sekä erityisosaamista vaativissa suunnittelu‐ ja val‐
vontatehtävissä.
Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston hyödyntäminen yhtenäisempien toimin‐
tamallien luomisessa ja pelastustoimen kehittämisessä on välttämätöntä Pohjan‐
maan pelastuslaitoksen kannalta.

2.4 Palvelutasopäätöksen toteutumisen seuranta ja arviointi

Palvelutasopäätöksen toteutumista ja toimintaa arvioidaan riskianalyysin, tilastolli‐
sen seurannan ja taloudellisten muutosten pohjalta. Ennalta arvaamattomat muu‐
tokset saattavat aiheuttaa jopa kuluvan palvelutasopäätöksen muuttamista. Pelas‐
tusjohtaja arvioi tarpeen tehtyjen selvitysten perusteella ja tekee esityksen johto‐
kunnalle PTP muuttamiseksi kesken palvelutasopäätöskauden.
Palvelutasopäätöksen toteutuminen huomioidaan vuosittain toimintasuunnitel‐
massa ja talousarvion laadinnassa. Johtokunta seuraa päätösten toteutumista 3‐4
vuodessa toiminnallisten raporttien perusteella, joilla kuvataan palvelujen toteu‐
tumaa ja toimintasuunnitelmaan kirjattujen kehittämiskohteiden tilannetta.
Kuluvana (2009 – 2013) palvelutasopäätöskauden aikana keskimääräiset toiminta‐
valmiusajat riskialueittain pelastuslaitoksen alueella on kaikissa riskialueilla alle
toimintavalmiusohjeen asetetut arvot [(arvot annettu mm:ss) I‐alue 5:23, II‐alue
7:34, III‐alue 9:15 sekä IV‐alue 14:01]
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2.5 Johtopäätös

Organisaatiorakenteen muutostarvetta tarkastellaan pelastustoimen osaamis‐
resurssien kohdentamisen näkökulmasta. Tarkastelun kohteena on organisaation
johtaminen, reagointikyky ja resurssien osaamisen uudelleen kohdentaminen.
Henkilöstön ikääntyminen ja ennenaikainen eläkkeelle jääminen tuottavat haastei‐
ta valmiuksien ylläpitämiseen, parantamiseen ja talouteen. Haasteeseen on osin
vastattu aiemmalla palvelutasopäätöskaudella, mutta osaamisen kehittämistä jat‐
ketaan suunnitelmallisesti tarvekartoituksen pohjalta.
Valvonnan lainsäädännölliset muutokset ja valvonnan laadun ja määrän lisääntyvät
vaatimukset aiheuttavat resurssien uudelleen kohdentamista. Kohdentamisessa
pyritään lisäksi huomioimaan ikääntyvän pelastushenkilöstön urapolut.
Pelastustoimintaa kehitetään uhkien arvioinnin ja riskiruutujen/kohteiden tavoitet‐
tavuuden pohjalta. Pelastushenkilöstön toimintakykyyn (perustaidot ja kunto) pi‐
tää kiinnittää huomio. Mm. vaativien pelastussukellustehtävien hoitaminen vaatii
asemaryhmän asemien/varikoiden resurssien käytön periaatteiden uudelleen arvi‐
oimista. Asemaluokitus ohjaa investointeja, koulutusta ja rekrytointia pelastustoi‐
minnan valmiuden rakentamisessa sekä motivoidaan pelastushenkilöstöä ylläpitä‐
mään omaa toimintakykyä.
Kuntien varautumisen kehittämisen tukeminen ja yhteistyön lisääntyminen aiheut‐
taa resurssien lisäämistä.
Muiden viranomaisten (poliisi, rajavartiolaitos, hätäkeskukset) resurssien uudel‐
leen kohdentaminen ja muusta lainsäädännöstä tulevien velvoitteiden lisääntymi‐
nen tulevat aiheuttamaan pelastustoimelle lisää tehtäviä ja kustannuksia.
Vaasan sairaanhoitopiirin palvelutasopäätös ja sen pohjalta tehty ensihoidon yh‐
teistyösopimus määrittelee tuotettavan palvelutason ja sen kustannukset.

3. Palvelutasopäätös
3.1 Lakisääteiset tehtävät

Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta, pelastuslaitoksen toi‐
minnan ja nuohouspalvelujen asianmukaisesta järjestämisestä sekä muista tässä
laissa sille säädetyistä tehtävistä, (pelastuslaki 379/2011 § 27).
Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan:
1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta, jonka ta‐
voitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautumi‐
nen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuus‐ ja
vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa;
2) pelastustoimen valvontatehtävistä;
3) väestön varoittamisesta vaara‐ ja onnettomuustilanteessa sekä siihen tarvitta‐
vasta hälytysjärjestelmästä;
4) pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä.
Edellä 2 momentissa säädetyn lisäksi pelastuslaitos:
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1) voi suorittaa ensihoitopalveluun kuuluvia tehtäviä, jos ensihoitopalvelun järjes‐
tämisestä yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin kuntayh‐
tymän kesken on sovittu terveydenhuoltolain (1326/2010) 39 §:n 2 momentin pe‐
rusteella;
2) tukee pelastustoimen alueeseen kuuluvan kunnan valmiussuunnittelua, jos siitä
on kunnan kanssa sovittu;
3) huolehtii öljyntorjunnasta ja muistakin muussa laissa alueen pelastustoimelle
säädetyistä tehtävistä.
Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävistä voidaan antaa tarkempia
säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

3.1.1

Pelastustoimelle kuuluva ohjaus

Pelastuslain 27 § velvoittaa pelastuslaitosta huolehtimaan alueellaan pelastustoi‐
melle kuuluvasta ohjauksesta, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnet‐
tomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä
asianmukainen toiminta onnettomuus‐ ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seu‐
rausten rajoittamisessa.
Pelastustoimen ohjauksella tarkoitetaan toimia, jolla pelastuslaitos edistää, tukee
ja seuraa pelastuslain velvoitteiden toteutumista. Ohjausvelvoite kattaa ihmisten,
yritysten sekä muiden yhteisöjen ja oikeushenkilöiden ohjaamisen pelastuslaissa
säädettyjen velvoitteiden täyttämisestä.
Omatoimista varautumista koskevien säädösten tavoitteena on ihmisten oman
toiminnan sekä viranomaistoiminnan menetelmin vähentää tulipalojen, tapatur‐
mien ja muiden onnettomuus‐ ja vaaratilanteiden määrää siten, että väestön ter‐
veys, omaisuus, työpaikat, toimentulo, tuotannon jatkuvuus ja puhdas ympäristö
kyetään turvaamaan kaikissa olosuhteissa sekä normaali‐ että poikkeusoloissa.
Tuloksellisen omatoimisen varautumisen perusta on hyvä suunnittelu jota pelas‐
tuslaitoksen tulee ohjata ja arvioida.

Nykytila
Pelastuslaitos toteuttaa pelastustoimelle kuluvaa ohjausta osana valvontatoimen‐
piteitä, valistuksen ja neuvonnan‐ sekä koulutuksen keinoin sekä asiakirjavalvon‐
nassa. Ohjaus käsittää myös kemikaalivalvonnan.
Pelastussuunnitelmien, yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelmien, poistumistur‐
vallisuusselvitysten, tilapäismajoitusilmoitusten tekemiseen sekä paloilmoittimien
toteutuspöytäkirjojen, automaattisten sammutuslaitteistojen ja savunpoistolait‐
teistojen suunnitteluperusteiden laatimiseen on yleisen sääntelyn ja ohjauksen li‐
säksi saatavissa ohjausta ja ohjeistusta mm. olemalla yhteydessä pelastuslaitok‐
seen sekä laitoksen verkkosivuilta. Valvontasuunnitelmaan on määritelty / määri‐
tellään päivityksissä pelastuslaitoksen toimenpiteet em. suunnitelmien käsittele‐
miseksi.

Tavoite
Pelastuslaitoksen suorittaman ohjauksen tavoitteena on pelastuslain ja kemikaali‐
lainsäädännön vaatimusten pohjalta ohjata yrityksiä, laitoksia muita yhteisöjä ja
yksityisiä henkilöitä korkeatasoiseen turvallisuuskulttuurin saavuttamiseksi niin,
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että tulipalot ja muut onnettomuudet ehkäistään ja varaudutaan onnettomuuksi‐
en torjuntaan sekä asianmukaiseen toimintaan onnettomuus‐ ja vaaratilanteissa
ja onnettomuuksien seurausten rajoittamista.

Päätös keskeisistä toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi
Pelastuslaitos toteuttaa pelastustoimelle kuuluvaa ohjausta valistuksen ja neu‐
vonnan keinoin, pelastuslaitoksen koulutustarjonnassa sekä valvontasuunnitel‐
man mukaisten valvontatoimenpiteiden yhteydessä.
Ohjauksessa pelastuslaitos painottaa erityisesti, pelastussuunnittelua, yleisötilai‐
suuksien pelastussuunnittelua, poistumisturvallisuusselvityksiä, tilapäismajoitusta
ja pelastustoimen laitteisiin sekä kemikaalivalvontaan liittyvien asiakirjojen laa‐
tuun siten, että ne ohjaavat kiinteistön omistajia ja toiminnan harjoittajia turvalli‐
suuskulttuurin kehittämiseen.
Pelastustoimen ohjaukseen liittyvät toimenpiteet suunnitellaan turvallisuusvies‐
tintään vuosisuunnitelmassa sekä vuosittain päivitettävässä valvontasuunnitel‐
massa.
Päätös ohjaukseen käytettävistä voimavaroista
Pelastustoimelle kuuluvaa ohjausta antavat pelastuslaitoksen päällystö, alipäällys‐
tö ja erikseen nimetyt ja koulutetut henkilöt. Pelastuslaitoksen työpanos ohjauk‐
seen on huomioitu turvallisuusviestinnän ja valvonnan kohdissa.

Kehittäminen
Turvallisuusviestinnän ja valvonnan vuosisuunnittelussa tarkennetaan nykyistä
selkeämmin ja tavoitteellisimmin pelastuslaitoksen ohjauksen toteuttaminen.
Huolehditaan, että asiakkailla on saatavilla omatoimiseen varautumiseen, pelas‐
tussuunnitteluun, yleisötilaisuuksien pelastussuunnitteluun, poistumisturvalli‐
suusselvityksiin, tilapäismajoituksen turvallisuuteen ja pelastustoimen laitteisiin
liittyvää ohjeistusta, molemmilla kotimaisilla kielillä, mm. pelastuslaitoksen inter‐
net‐sivuilla ja yhteydenotoissa pelastuslaitokseen.
Ohjauksen kehittäminen tavoitteen mukaiseksi edellyttää lisäresurssien ohjaamis‐
ta toimintaan. Pelastuslaitoksen organisaatiota, toimintatapoja ja ‐prosesseja sekä
johtamista on edelleen kehitettävä ja tehostettava.

3.1.2

Pelastustoimelle kuuluva valistus ja neuvonta (Turvallisuusviestintä)

Turvallisuuden tunne on jokaisen ihmisen oikeus. Jokaisella ihmisellä on velvolli‐
suus ja vastuu olla omalla toiminnallaan vaarantamatta muiden ja omaa turvalli‐
suutta. Asenne, käsitys, tieto, taito ja tahto ohjaavat ihmisen turvallisuusajattelua
ja toimintaa.
Pelastuslain 379/2011 mukaan alueen pelastustoimen tulee huolehtia alueellaan
pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta. Tavoittee‐
na on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen omatoimisen varau‐
tumisen kouluttamisen ja valistamisen keinoin. Pyrkimyksenä opastaa asianmu‐
kainen toiminta onnettomuus‐ ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten
rajoittamisessa
Sisäasiainministeriön 22.5.2012 hyväksymän Pelastustoimen turvallisuusviestin‐
nän strategian ohjaa Pohjanmaan pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän suun‐
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nittelua, arviointia ja kehittämistä. Tavoitteena on pelastustoimen vision, hyvän
turvallisuuskulttuurin saavuttaminen. Painopisteinä ovat toimintaprosessien uu‐
distaminen, palvelujen tuottaminen, kohderyhmien valinta ja verkostoituminen ja
henkilöstöresurssien kehittäminen.
Pohjanmaan pelastuslaitos järjestää turvallisuusviestintään liittyen yritysten, lai‐
tosten ja asuinyhteisöjen omatoimista varautumiskoulutusta ja neuvontaa. Koulu‐
tuksessa ohjataan muun muassa pelastussuunnitelmien laadintaa.

Nykytila
Turvallisuusviestinnästä on tehty vuosisuunnitelma, jossa on huomioitu painopis‐
tealueet ja kohderyhmät. Vuosisuunnittelussa on otettu huomioon myös se, mi‐
ten valistustyö käytännössä toteutetaan ja resursoidaan ja kuinka tavoitteiden to‐
teutumista seurataan.
Valistuskeinoina on käytetty valtakunnallisia kampanjoita, koulutus‐ ja valistusti‐
laisuuksia, neuvontaa valvontatilaisuuksissa, tiedotusvälineitä ja sosiaalista medi‐
aa.
Vuonna 2012 saavutettiin valistuksella 17.5 % alueen väestöstä. Mikäli median
kautta annettu laskennallinen tulos huomioidaan, tavoittamisprosentti on 30.
Yritys‐, laitos‐ ja talosuojeluhenkilöstön koulutusta järjestetään kysynnän mukaan
yhteistyössä mm. SPEK Pohjanmaan ja Pelastusopiston kanssa. Järjestettyihin tilai‐
suuksiin ei ole aina saatu tarpeeksi osanottajia.
Pelastuslaitos on vastannut koulutuspalveluiden kysyntään ja osallistunut suunni‐
tellusti valtakunnallisiin kampanjoihin sekä messuille. Suunnitelmallisen toiminnan
kehittämisen ja ohjaamisen kautta laadukas toteuttaminen edellyttää enemmän
resursseja.
Resurssien ollessa niukat, tilaisuuksien järjestäminen hälytysvalmiudessa olevalla
henkilöstöllä on epävarmaa. Tarjottavia koulutuksia ei tällöin voida taata, sillä hä‐
lytyksen tullessa ne saattavat keskeytyä kouluttajien lähtiessä hälytystehtävään.
Nykyisiä resursseja on uudelleen arvioitava tavoitteiden saavuttamisen osalta.
Kemikaalivalvonnassa on uuden kemikaalitarkastajan myötä kehitetty erityisesti
laitoksen kotisivuja ja sisäisiä Extranet sivuja kemikaaliturvallisuuteen liittyvällä
ohjeistuksella siten, että sekä asiakkaiden että valvontatyötä tekevien työ tehos‐
tuu. Ulkoisessa viestinnässä on huolehdittu kaksikielisen materiaalin saatavuudes‐
ta.

Tavoite
Turvallisuusviestinnän tavoitteena on saavuttaa ihmisille ja yhteisöille hyvä turval‐
lisuuskulttuuri ja sitä kautta turvallisuuden tunne. He myös osaavat ehkäistä tuli‐
paloja ja muita onnettomuuksia sekä varautua että toimia mahdollisissa onnetto‐
muustilanteissa. Pelastuslaitoksen tuottama palvelu vastaa asukkaiden tarpeita,
eli suunnittelu on riskiperusteista ja asiakaslähtöistä.
Ihmisiä neuvotaan tunnistamaan erilaisia vaaran aiheuttajia ja sen, kuinka niistä
aiheutuvia onnettomuuksia voi ennalta estää. Heille kerrotaan kuinka toimitaan
onnettomuustilanteissa ja miten varaudutaan poikkeusoloihin.
Pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän työprosesseja ja toimintatapoja kehite‐
tään siten, että valtakunnallinen turvallisuusviestinnän strategia toteutuu vuosit‐
tain. Pohjanmaan pelastuslaitos on yksi valtakunnallisen turvallisuusviestintäver‐
koston aktiivinen jäsen.
Palvelutasopäätös 2014 ‐ 2017
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Valistusta ja neuvontaa kohdennetaan valtakunnallisen turvallisuusviestinnän
kohdeajattelun mukaisesti huomioiden erityisesti erityisryhmät.
Tavoitteeksi on asetettu että onnettomuudet ja niiden seuraukset pienenevät pe‐
lastusalueella suhteessa asukaslukuun.
Yritysten, laitosten ja taloyhtiöiden turvallisuushenkilöt on koulutettu. Tehtäviin
nimetyt turvallisuushenkilöt ovat motivoituneita ja toimintakykyisiä normaalina
aikana ja poikkeusoloissa.

Päätös valistuksen ja neuvonnan tavoitteista
Turvallisuusviestintätyötä kehitetään ja kohdennetaan valtakunnallisen turvalli‐
suusviestintästrategian ja sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaisesti, huomioi‐
malla valtakunnalliset tavoitteet ja ohjeistukset sekä pelastuslaitoksen riskienhal‐
lintatyö sisältäen mm. asuinalueiden paloriskin arviointiin kehitettyä karttapohjai‐
sen aineiston hyödyntäminen.
Valistuksen ja neuvonnan kohderyhmien valinta tehdään valistustoiminnan vai‐
kuttavuuden, riskinarvioinnin sekä valtakunnallisten teemojen ja painotusten pe‐
rusteella.
Valistusta ja neuvontaa kohdennetaan yksittäisiin kohteisiin, joissa pelastuslaitok‐
sen toimintavalmiusaika on pidempi kuin alueen tai kohteen riskit edellyttäisi.
Kemikaalivalvonnassa pelastuslaitos on aloitteellinen ja antaa valistuksen ja neu‐
vonnan keinoin asukkaille ja toiminnanharjoittajille kemikaaliturvallisuuteen liitty‐
vää tietoa. Vuosittaiset painotustarpeet ja toetutustapa huomioidaan laitoksen
valistussuunnitelmassa.
Turvallisuusviestinnästä laaditaan vuosisuunnitelma.

Päätös turvallisuusviestintäsuunnitelman laatimisesta ja toteutuksen arvioinnista
Pelastuslaitoksen johtoryhmä arvioi osana pelastuslaitoksen riskienhallintatyötä
valistuksen ja neuvonnan toteutuminen onnettomuustietojärjestelmä PRONTO:on
kerättyjen tietojen pohjalta käsiteltäessä vuosittain valvontasuunnitelman päivi‐
tystarpeita ja turvallisuusviestinnän vuosisuunnittelua ja muita riskienhallintakei‐
noja.

Päätös omatoimisen varautumisen koulutuksesta
Pelastuslaitos järjestää joko itse tai yhdessä yhteistyökumppanin kanssa omatoi‐
misen varautumisen koulutusta yrityksille, yhteisöille ja taloyhtiöille. Koulutusta
järjestetään molemmilla kotimaisilla kielillä erikseen laaditun koulutussuunnitel‐
man mukaan alueen tarve huomioiden.

Päätös turvallisuusviestintään käytettävistä voimavaroista
Pelastustoimelle kuuluvaa turvallisuusviestintää toteuttaa pelastuslaitoksen hen‐
kilöstö turvallisuusviestinnän vuosisuunnitelman mukaisesti. Työpanos on vähin‐
tään 2 htv.
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Kehittämissuunnitelma
Turvallisuusviestintätyötä kehitetään huomioiden organisaation ja henkilöstön re‐
surssit ja valmiudet suoriutua neuvonta‐ ja valistustyöstä.
Päivitetään turvallisuusviestinnän välineenä käytettävää materiaalia ja lisätään yh‐
teistyötä naapurialueiden pelastuslaitosten ja alueen kuntien kanssa muun muas‐
sa mediatiedottamisessa.
Sähköisten viestimien, erityisesti sosiaalisen median hyödyntämistä tehostetaan.
Tuetaan erityiskohteiden riskienhallintatyötä edistääksemme kohteiden henkilö‐
turvallisuutta. Tuetaan turvallisuusviestinnän keinoin omatoimista varautumista.
Asuinalueiden paloriskin arviointi aineiston hyödyntäminen valistuksessa ja neu‐
vonnassa tehostetaan.

3.1.3

Yhteistyö onnettomuuksien ehkäisemiseksi

Asianomainen vastuuviranomainen huolehtii yleensä toimialaansa liittyvien on‐
nettomuusriskien ennaltaehkäisystä. Onnettomuuksien tehokas ennalta ehkäise‐
minen vaatii kuitenkin usein monen eri viranomaisen yhteistyötä. Viranomaisyh‐
teistyön koordinointivastuusta ei kuitenkaan ole selkeästi lainsäädännössä säädel‐
ty.
Pelastuslaitoksen tulee toimia yhteistyössä onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja
turvallisuuden ylläpitämiseksi muiden viranomaisten, alueella olevien yhteisöjen
ja asukkaiden kanssa sekä osallistua paikalliseen ja alueelliseen turvallisuussuun‐
nittelutyöhön (PL 42§).
Alueellinen ja paikallinen turvallisuussuunnittelu perustuu pääministeri Matti
Vanhasen ensimmäisen hallituksen aikana laadittuun sisäisen turvallisuuden oh‐
jelmaan (Arjen Turvaa). Turvallisuussuunnittelun kehittämistä on jatkettu Valtio‐
neuvoston 14.6.2012 hyväksymässä kolmannessa sisäisen turvallisuuden ohjel‐
massa ”Turvallisempi huominen”.

Nykytila
Pelastuslaitos osallistuu sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanoon erilaisis‐
sa työryhmissä kunta‐ ja pelastusaluetasolla.
Pelastuslaitoksen yhteistyökäytännöt onnettomuuksien ehkäisyssä, sisältäen
myös kemikaalivalvonnan, eri viranomaisten ja muiden tahojen kanssa on kuvattu
valvontasuunnitelmassa. Tärkeimmät yhteisyötahot ovat vuoden 2013 suunnitel‐
man mukaan Turvallisuus‐ ja kemikaalivirasto Tukes, Etelä‐Pohjanmaan ELY‐
keskus, Länsi‐ ja Sisä‐Suomen aluehallintovirasto, Pohjanmaan hätäkeskus, Poliisi,
Terveyden‐ ja hyvinvoinnin laitos THL, kuntien maankäytön ja rakentamisen viran‐
omaiset, kuntien ympäristö‐, terveys‐ ja sosiaaliviranomaiset, pelastusalan keskei‐
set järjestät, maanpuolustus sekä eri tarkastuslaitokset,

Tavoite
Yhteistyön keskeisenä tavoitteena on, että onnettomuuksien määrä ja seuraukset
suhteessa asukaslukuun vähenevät Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella. Yhteis‐
työssä huomioidaan erityisesti tuloksellisuus ja tehokkuus.
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Päätös viranomaisyhteistyön tavoitteista ja toteutumisen arvioinnista
 Pelastuslaitos osallistuu pelastustoimen kannalta tarkoituksenmukaisiin ko‐
konaisturvallisuutta edistäviin työryhmiin nimeämällä edustajansa niihin.
 Turvallisuussuunnittelussa pelastuslaitoksen painopisteenä on erityisesti
asumisen paloturvallisuuden parantamiseen ja tuhotöiden torjuntaan liitty‐
vä yhteistyö.
 Pelastuslaitoksen valvonnan suunnittelussa ja toimeenpanossa sekä turval‐
lisuusviestinnässä huomioidaan alueellisen ja paikallisen turvallisuussuun‐
nittelun turvallisuushaasteet ja yhteistyötarpeet.
 Pelastuslaitos seuraa Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen tuottaman tapa‐
turmien ja onnettomuusmäärien ja ‐tyyppien kehitystä oman alueen riski‐
kuvan kehittymisen tarkastelussa.
 Maankäytön‐ ja rakentamisen valvontaan liittyen pelastuslaitos antaa tar‐
vittaessa pelastuslakiin liittyen asiantuntijalausuntoja, joilla vaikutetaan
esimerkiksi rakenteelliseen paloturvallisuuteen, pelastuslaitoksen toiminta‐
edellytysten toteutumiseen sekä erityisten riskikohteiden huomioimiseen
kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa
 Pelastuslaitos osallistuu asiantuntijana rakenteellisen paloturvallisuuden ja
rakenteellisen väestönsuojelun valvontaan rakennuslupamenettelyn yhtey‐
dessä
o

pelastuslaitos suorittaa väestönsuojien käyttöönottotarkastuksen

 Pelastuslaitoksen yhteistyökäytännöt ja – painotukset suunnitellaan onnet‐
tomuuksien ehkäisyn osalta pelastuslaitoksen vuosittain päivitettävässä
valvontasuunnitelmassa.
 Pelastuslaitoksen johtoryhmä arvioi viranomaisyhteistyön toteutuminen
onnettomuustietojärjestelmä PRONTOon kerättyjen tietojen pohjalta käsi‐
teltäessä vuosittain valvontasuunnitelman päivitystarpeita ja turvallisuus‐
viestinnän vuosisuunnittelua

Päätös viranomaisyhteistyöhön käytettävistä voimavaroista
 Pelastuslaitoksen päällystö‐ alipäällystö tai erikseen nimetyt henkilöt osal‐
listuvat yhteistyöhön suunnitellusti.
 Pelastuslaitoksen kaikki henkilöryhmät sisällytetään tarvittaessa suunnitel‐
lusti yhteistyöhön ja – verkostoihin. Työpanos on vähintään 3,2 htv.

Kehittäminen
Pelastuslaitos jatkaa yhteistyön tekemistä eri viranomaisten ja yhteisöjen kanssa.
Yhteistyössä pyritään tehokkaisiin prosesseihin ja tuloksellisuuteen.
Erityisesti on kehitettävä yhteistyömuotoja mm. sosiaali‐ ja terveysviranomaisten
kanssa kotona asuvien alentuneen toimintakyvyn omaavien paloturvallisuuden
varmistamiseksi.
Maahanmuuttajien turvallisuuskulttuurin kehittämiseen haetaan yhteistyömuoto‐
ja.
Öljysäiliöiden valvontaan tähtäävää yhteistyötä ympäristöviranomaisten kanssa
kehitetään erityisesti tärkeillä pohjavesialueilla olevien säiliöiden osalta.
15
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Yhteistyön kehittäminen tavoitteen mukaiseksi edellyttää lisäresurssien ohjaamis‐
ta toimintaan. Pelastuslaitoksen organisaatiota, toimintatapoja ja ‐prosesseja sekä
johtamista on edelleen kehitettävä ja tehostettava.

3.1.4

Palotutkinta

Palontutkinnan järjestämisvelvoite on kirjattu pelastuslakiin. Pelastuslain 41 §.n
mukaan pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta. Palontutkinnan tavoit‐
teena on vastaavien onnettomuuksien ehkäisy ja vahinkojen rajoittaminen sekä
pelastustoiminnan ja toimintavalmiuksien kehittäminen. Palontutkinnassa arvioi‐
daan tulipalon syttymissyy ja selvitetään tarvittavassa laajuudessa palon syttymi‐
seen ja leviämiseen vaikuttaneet tekijät sekä pelastustoiminnan kulku. Selvityksen
laajuuteen vaikuttaa erityisesti palon seurausten vakavuus. Tiedot palontutkinnas‐
ta tallennetaan pelastustoimen toimenpiderekisteriin.
Jos on aihetta epäillä, että tulipalo tai muu onnettomuus on aiheutettu tahallisesti
tai tuottamuksellisesti, pelastusviranomaisen on ilmoitettava asiasta poliisille. Po‐
liisille on ilmoitettava myös palontutkinnan yhteydessä havaituista palo‐ ja henki‐
löturvallisuusrikkomuksista.
Poliisin on toimitettava poliisilain (493/1995) 37 §:n mukainen poliisitutkinta pa‐
lonsyyn selvittämiseksi sellaisissa tulipaloissa, joista seurauksena on ollut henkilön
kuolema, vakava henkilövahinko tai huomattava omaisuusvahinko. ( poliisilaki
493/1995 voimassa 31.12.2013 saakka)
Laissa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390 /
2005 99 § 3 mom.) on tutkinnasta todettu, että pelastusviranomainen voi vastaa‐
vasti tutkia valvontaansa kuuluvassa tuotantolaitoksessa sattuneen onnettomuu‐
den.
Turvatekniikan keskus voi tarvittaessa tutkia tällaisessa tuotantolaitoksessa sattu‐
neen onnettomuuden

Nykytila
Pohjanmaan pelastuslaitoksella on laadittu erillinen palontutkintaohje ja yhteis‐
työsopimus palon‐ ja palonsyyntutkinnasta poliisilaitoksien kanssa. Palontutkin‐
nan ohjeessa on sanottu palontutkintaryhmän kokoonpanosta, määritetty tutkin‐
takynnykset sekä tutkintaan osallistuvien roolit, tehtävät sekä varusteet. Tällä
hetkellä pelastuslaitoksella on neljä palontutkintakoulutuksen saaneita henkilöä
palontutkintaryhmässä. Lähtökohtana on, että pelastustoiminnan johtajana toimi‐
va arvioi tulipalon syttymissyyn. Jos se ei ole arvioitavissa riittävän luotettavasti,
voidaan suorittaa erillinen palontutkinta pelastusviranomaisen toimesta.
Ohjeen mukaisesti pelastuslaitoksen palontutkija suorittaa tarkemman palontut‐
kinnan palotilanteissa, joissa:
 On syytä epäillä / on todettu että ihminen / ihmisiä on menehtynyt tai louk‐
kaantunut vakavasti ja palon syy on epäselvä ja jos onnettomuustapahtuma
herättää poikkeuksellista huomiota
 Tulipalo on johtanut palokuolemaan / palokuolemiin
 Pelastushenkilö / ‐henkilöitä on menehtynyt tai vakavasti loukkaantunut.
 Palo on aiheutunut tai palosta aiheutuu huomattavia ympäristövahinkoja
tai aineellisia vahinkoja (kynnys vähintään 300 000 €)
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 Virka‐apupyynnön johdosta.

Tavoite
Parannetaan palontutkintaryhmän varusteita ja kalustoa. Lisäksi parannetaan yh‐
teistyötä ja koulutusta Etelä‐Pohjanmaan ja Keski‐Pohjanmaan ja Pietarsaaren
alueen pelastuslaitosten palontutkintaryhmien kanssa. Pyritään lisäämään palon‐
tutkijoiden osaamista kouluttamalla heitä Pelastusopiston ja Poliisiammattikor‐
keakoulun kursseilla.
Luodaan uusi hälytysryhmä palontutkintaryhmälle hätäkeskukseen ja hyödynne‐
tään palontutkintaryhmän jäseniä paremmin tulevaisuudessa palontutkinnassa.
Yhteistyötä poliisien kanssa kehitetään. Palontutkintaohjeessa käytetty vahinko‐
kynnys 300 000 €:a pienennetään 200 000 €:oon vastaamaan valtakunnallista ta‐
soa sekä vakuutusyhtiöiden käyttämä vahinkorajaa.

Päätös
Pelastuslaitos suorittaa palontutkintaa siitä antamansa ohjeistuksen mukaisesti.
Kaikkien rakennus‐ ja maastopalojen syttymissyy pyritään selvittämään.
Työpanos pelastuslaitokselle kuuluvaa palotutkinnalle on noin 0,1 htv johon on si‐
sälletty tutkinnat säkä koulutukset.

Kehittäminen
Palontutkintaa kehitetään pelastuslaitoksen alueella palontutkintaryhmän toimes‐
ta. Seurataan valtakunnallisesti annettuja ohjeita ja teematutkintoja.

3.1.5

Valvontatehtävät

Uudessa pelastuslaissa on kahteen lukuun kätevästi koottu sekä yksittäisiä henki‐
löitä että yrityksiä ja yhteisöjä koskevia velvoitteita. Lain 2. luku sisältää kaikkia
kansalaisia koskevia yleisiä velvollisuuksia ehkäistä onnettomuuksia ja toimia hä‐
tätilanteissa. Lain 3. luku taas sisältää toiminnanharjoittajan sekä rakennuksen
omistajan ja haltijan velvollisuuksia huolehtia rakennusten ja kiinteistöjen palo‐ ja
henkilöturvallisuudesta sekä varautumaan onnettomuuksien ehkäisyyn ja toimi‐
maan mahdollisessa onnettomuus‐ ja vaaratilanteessa.
Pelastuslaitoksen on pelastuslain mukaan alueellaan valvottava lain 2. ja 3. luku‐
jen noudattamista. Valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitoksen on tehtävä palo‐
tarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimia. Valvonnan on perus‐
tuttava riskien arviointiin ja sen tulee olla laadukasta säännöllistä ja tehokasta.
Valvontatehtävän toteuttamiseksi pelastuslaitoksen on laadittava alueen pelas‐
tustoimen palvelutasopäätökseen perustuva valvontasuunnitelma jota vuosittain
päivitetään. Valvontatyötä voi tehdä vain pelastusviranomaisiksi nimetyt henkilöt.
Pelastuslain mukaan pelastustoimen viranomaisten tehtävä on myös ohjata, neu‐
voa, valistaa ihmisiä, yrityksiä sekä muita yhteisöjä ja oikeushenkilöitä pelastus‐
laissa säädetystä velvoitteista.
Pelastustoimen viranomaisille voi kuulua tehtäviä sen mukaan kun muussa laissa
säädetään. Tällaisia velvoitteita on muun muassa kemikaaliturvallisuuslainsäädän‐
töön sekä maankäyttöön ja rakentamiseen liittyen.
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Nykytila
Uusi pelastuslaki astui voimaan 1.7.2011 ja pelastuslaitoksen ensimmäinen val‐
vontasuunnitelma hyväksyttiin Pohjanmaan pelastustoimen johtokunnassa
13.6.2012. Pelastusjohtaja on hyväksynyt päivitetyn valvontasuunnitelman
7.1.2013. Valvontasuunnitelma määrittelee kohteet joissa on suoritettava määrä‐
välein yleinen palotarkastus, epäsäännöllisesti suoritettavat tarkastukset ja val‐
vonta sekä muut valvontatoimenpiteet. Myös kemikaalilainsäädännön edellyttä‐
mät pelastuslaitoksen valvontatoimenpiteet on sisällytetty valvontasuunnitel‐
maan. Epäsäännöllisesti suoritettavia palotarkastuksia ovat erityinen palotarkas‐
tus, ylimääräinen palotarkastus ja jälkipalotarkastus sekä kemikaaleihin että ra‐
kennusvalvontaan liittyvät tarkastukset. Muuna valvontatoimenpiteenä pelastus‐
laitoksella on käytössä asiakirjavalvonta, joka liittyy hoitolaitosten sekä palvelu‐ ja
tukiasumiseen poistumisturvallisuusselvityksiin, yleisötilaisuuksien pelastussuun‐
nitelmiin, tilapäismajoitusilmoituksiin, nuohouksen järjestämiseen, rakennusten
huoltoon ja kunnossapitoon liittyviin tarkastusasiakirjoihin, pelastustoimen lait‐
teiden tarkastusasiakirjoihin ja kemikaalikohteiden valvontaan. Pelastuslaitoksen
valvontasuunnittelussa huomioidaan pelastuslaitosten verkostoyhteistyönä tuo‐
tettu valvontasuunnitteluohje. Valvontasuunnitelma tarkistetaan pelastuslain mu‐
kaisesti vuosittain ja toimitetaan tiedoksi aluehallintoviranomaiselle.
Valvonnan laatuun on kiinnitetty huomioita kouluttamalla vuonna 2013 henkilös‐
tölle yritys– ja laitoskohteiden määräaikaisten palotarkastusten suoritusmalliksi
omatoimisen varautumisen auditointimallin.
Omavalvonnan kehittäminen uutena valvontatoimintamuotona on noussut esille
pelastuslaitosten verkostoyhteistyössä. Pelastuslaitos on vuonna 2013 valmistellut
omavalvonnan käyttöönottoa pientalojen valvontamuodoksi vuodeksi 2014.
Vuosi 2012 on ensimmäinen kokonainen vuosi kun 1.7.2011 voimaan tulleen pe‐
lastuslain mukaisista valvontatoimenpiteistä raportoidaan pelastustoimen resurs‐
si‐ ja onnettomuustilasto PRONTOon. Tilaston mukaan pelastuslaitos on vuonna
2012 suorittanut 2931 palotarkastusta, 285 asiakirjavalvontatoimenpidettä, teh‐
nyt 108 kemikaalilainsäädännön nojalla tehtävää tarkastusta ja päätöstä, antanut
290 asiantuntijapalveluihin liittyvää lausuntoja tms, sekä käsitellyt 4 poistumistur‐
vallisuusselvitystä. Yhteensä 3618 valvontatoimenpidettä. Nykyisellä tarkastus‐
resurssilla on suoriuduttu 63 %:sti asuinrakennusten ja 85 %:sti yritys‐ ja laitos‐
kohteiden valvontasuunnitelman mukaisista määräaikaisista palotarkastuksista.
Muun valvonnan ja tarkastusten osalta on vastattu lähinnä kysyntään.
Kemikaalivalvonnan pelastustoimen viranomaistehtäviin kuuluvien ilmoitusten
käsittely ja tarkastukset on tehty.
Valvonnan toteutuminen esitetään tarkemmin vuosittain päivitettävässä valvon‐
tasuunnitelmassa.

Tavoite
Pelastuslaitoksen valvonta on laadukasta, tehokasta, säännöllistä ja tuloksellista
niin, että turvallisuuskulttuuri valvottavissa kohteissa kehittyy ja sitä kautta onnet‐
tomuuksien määrä ja niiden vaikutukset pienenevät.

Päätös valvonnan perusteista ja tavoitteista


Riskinä tarkastellaan henkeen, omaisuuteen, ympäristöön ja kulttuuriarvoi‐
hin kohdistuvia uhkia
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Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa päätetään pelastusviranomaisille
kuuluvan valvontatyön määrittelystä, toistuvuudesta ja toteutustavasta.
Suunnitelma päivitetään vuosittain.



Valvontatyön kohdentamisessa huomioidaan onnettomuusuhat ja valvonta‐
työn vaikuttavuus. Valvontaa kohdistetaan erityisesti seuraaviin kohderyh‐
miin:
o ympärivuorokautisessa käytössä olevat kohteet, joissa asuvien, hoi‐
dettavien tai huollettavien kyky omatoimiseen pelastautumiseen on
heikentynyt sekä majoitusliikerakennukset, asuntolat ym.
o opetusrakennukset ja päiväkodit. Kohteet, joissa todennäköisyys pa‐
lon syttymiseen ja leviämisen ei ole erityisen suuri, mutta henkilö‐
määrä on usein suuri tai muuten huomioitava (esimerkiksi päiväkodit,
koulut, muut oppilaitokset ym.).
o kokoontumis‐ ja liiketilat. Kohteet, joissa syttynyt palo voi levitä laa‐
jalle alueelle ja aiheuttaa erityisen suuri vaara henkilöturvallisuudelle
tai huomattavia omaisuusvahinkoja (esimerkiksi kauppakeskukset,
tavaratalot, ravintolat, julkiset kokoontumisrakennukset sekä pelas‐
tussuunnitelma edellyttävät yleisötilaisuudet).
o teollisuus ja varastorakennukset. Kohteet, joissa todennäköisyys tuli‐
paloon tai muuhun onnettomuuteen on huomattavasti tavanomaista
korkeampi ja seurausvaikutukset suuria (esimerkiksi mekaaninen
puuteollisuus, energiatuotanto ym.).
o maatalousrakennukset. Maatalouskohteet, joissa todennäköisyys tu‐
lipaloon tai muuhun onnettomuuteen on huomattavasti tavanomais‐
ta korkeampi ja seurausvaikutukset suuria (esimerkiksi kohteet joissa
on aluehallintoviranomaisen tai kunnan ympäristölupa).
o muut rakennukset. merkittävät vaarallisten kemikaalien tai räjähtei‐
den käyttökohteet, joissa tapahtuva onnettomuus voi aiheuttaa eri‐
tyistä vaaraa alueella työskenteleville tai lähialueella asuville, työs‐
kenteleville tai oleskeleville. Kulttuurihistorialliset merkittävät koh‐
teet joihin kohdistuu merkittäviä vahingonteko‐ tai tuhotyöriskejä ja
/tai joissa syttyneen palon hallintaan saaminen on hankala.



Asuinrakennusten perusvalvontavälinä pidetään 10 vuotta. Valvontaväliä
voidaan valvontasuunnitelmassa suunnitella lyhyemmäksi tai pidemmäksi
kuin asuinrakennusiin liittyvän riskinhallintatietous lisääntyy.



Omavalvonta kehitetään uudeksi valvontamuodoksi pientalojen valvonnas‐
sa.



Asuinrakennuksiin rinnastettaville vapaa‐ajan asunnoille ei määrätä valvon‐
taväliä. Kohteiden paloturvallisuuden valvontaa toteutetaan tarvittaessa
valvontasuunnitelman vuosittaisen tarkistuksen yhteydessä määrätyllä
omavalvonnalla, teematarkastuksille, ylimääräisillä palotarkastuksilla tai
omatoimiseen varautumiseen perehdyttävällä turvallisuusviestinnällä.



Määrävälein suunnitellut palotarkastukset suunnitellaan valvontasuunni‐
telmassa toteutettavaksi 100 %:sti. Valvonnan tulee käytännössä toteutua
yritys‐ ja laitoskohteissa 100 %:sti ja asuinrakennuksissa 70 %:sti koska kaik‐
kia asuinrakennuksia ei kohtuullisella työpanoksella voida käytännössä saa‐
vuttaa.
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Pelastuslaitos voi harkitusti ottaa osana valvontasuunnittelua käyttöön uu‐
sia valvonnan muotoja jos ne ovat perusteltuja. Perusteluina käyttöönotolle
tulee olla vaikuttavuus, tehokkuus ja taloudellisuus.



Valvontasuunnitelman mukaisista toimenpiteistä voidaan pelastuslain mu‐
kaan periä maksu. Maksusta päättää Pohjanmaan pelastustoimen johtokun‐
ta.



Pohjanmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman toteutuminen seura‐
taan neljännesvuosittain.

Päätös muun valvonnan perusteista


Pelastuslaitos suorittaa pelastustoimelle kuuluva kemikaalivalvontatehtävä
voimassa olevien säädösten mukaisesti. Osa kemikaalivalvontaan liittyvät
tehtävät ovat maksullisia.



Pelastuslaitos osallistuu mahdollisuuksien mukaan muiden viranomaisten
suorittamaan valvontaan, johon pelastusviranomaisilla on osallistumisoike‐
us ja pelastusviranomaisten toivotaan osallistuvan.



Maankäytön‐ ja rakentamiseen sekä muihin valvontatehtäviin liittyvä val‐
vonta ja tarkastukset suunnitellaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitel‐
massa.

Päätös valvontatehtävään käytettävistä voimavaroista.


Yritys‐ ja laitoskohteissa valvontaa suorittaa palotarkastajat ja muu päällys‐
tö‐ alipäällystö ja erikseen nimetyt ja koulutetut henkilöt. Työpanos on vä‐
hintään 4 htv.



Asuinrakennuksissa määräaikaista valvontaa suorittaa miehistötaso. Työ‐
panos on vähintään 2,1 htv. Epäsäännöllisiä tarkastuksia asuinrakennuksis‐
sa suorittaa päällystö, alipäällystö tai erikseen nimetyt ja koulutetut henki‐
löt.



Kemikaalivalvontaa suorittaa kemikaalitarkastaja ja pelastuslaitoksen pääl‐
lystö‐ alipäällystö ja erikseen nimetyt ja koulutetut henkilöt. Työpanos on
vähintään 1 htv.

Kehittäminen
Valvontatyössä käytettäviä toteutustapoja ja – prosesseja kehitetään siten, että
ne ovat tehokkaita ja tuloksellisia. Tämä tarkoittaa lisätietotarvetta toteutustapo‐
jen vaikuttavuudesta ja olemassa olevien toimintaprosessien jatkuvaa arviointia ja
kehittämistä. Tässä on syytä seurata ja huomioida Pelastuslaitosten verkoston
turvallisuuspalvelualueella tapahtuvaa kehittämistyötä, mm. vertailutiedon ai‐
kaansaamiseksi eri valvontamenetelmien vaikuttavuudesta. Valvontasuunnitel‐
maohjeen työryhmä jatkaa ohjeen kehitystyötä.
Valvonnan laatua on parannettu vuonna 2013 kouluttamalla henkilöstö omatoi‐
misen varautumisen auditointimallin käyttöön yritys‐ ja laitoskohteiden määräai‐
kaisissa palotarkastuksissa. Vuonna 2014 auditointimalli jalkautetaan tuotanto‐
käyttöön.
Omavalvonnan kehittäminen uutena valvontamuotona jalkautetaan vuonna 2014
pientalojen valvonnassa. Seurataan pelastuslaitosten verkostossa tapahtuvaa
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omavalvonnan kehittämistyötä ja etenkin sen hyödyntämismahdollisuuksia mui‐
denkin kun pientalojen valvonnassa.
Asiakirjavalvonnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta lisätään käsittelyprosesseja ke‐
hittämällä.
Kemikaalivalvonnassa huomioidaan erityisesti tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsevi‐
en öljysäiliöiden sekä pyroteknisten välineiden myynnin valvonnan tehostamistar‐
peet.
Valvonnan kehittäminen tavoitteen mukaiseksi edellyttää lisäresurssien ohjaamis‐
ta toimintaan. Pelastuslaitoksen organisaatiota, toimintatapoja ja ‐prosesseja sekä
johtamista on edelleen kehitettävä ja tehostettava.

3.1.6

Nuohous

Pelastuslain mukaan rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on
yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston
haltijan hallinnassa olevien tilojen osalta huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit
puhdistetaan määrävälein.
Pelastuslain 59 §:n mukaan alueen pelastustoimi päättää nuohouspalvelujen jär‐
jestämisestä alueellaan.
Vaihtoehtoina on


tuottaa nuohouspalvelut pelastuslaitoksen omana työnä,



hankkia palvelut nuohouspalvelujen tuottajilta tai



sallia rakennuksen omistajan tai haltijan sopia nuohouksesta palvelujen
tuottajan kanssa

Jos nuohous järjestetään vaihtoehdoissa 1 tai 2 tarkoitetulla tavalla, päättää alu‐
een pelastustoimi (pelastustoimen johtokunta) nuohouksesta perittävistä mak‐
suista.

Nykytila
Pohjanmaan pelastustoimen alueella on käytössä piirinuohousjärjestelmä.
Pelastustoimen alueen piirinuohoojien nuohouspalvelusopimukset ovat yhtenäi‐
set.
Nuohousmaksuperusteet ja nuohousyksikön hinta ovat yhtenäiset koko alueella.
Nuohouksen järjestäminen ei sisältynyt pelastuslakiuudistukseen vaan asia tuli
selvittää. Sisäasiainministeriön pelastusosasto on asettanut esiselvityshankkeen,
jonka tavoitteena on selvittää nuohousta koskevan olemassa olevan pelastustoi‐
men lainsäädännön mahdolliset muutostarpeet.
Hankkeessa kartoitetaan nykytilanne nuohouspalvelujen järjestämisessä sekä ar‐
vioidaan voimassa olevan sääntelyn toimivuutta ja mahdollisia muutostarpeita.
Yksityiskohtaisempi vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi tehdään mahdollisessa
jatkotoimenpiteenä asetettavassa erillisessä lainsäädäntöhankkeessa. Esiselvitys
on tarkoitus saada valmiiksi helmikuun 2013 loppuun mennessä.
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Tavoite
Pelastuslaitoksen tavoitteena on asiakaslähtöisen nuohouspalveluiden saatavuu‐
den turvaaminen molemmilla kotimaisilla kielillä.
Pelastuslaitos seuraa nuohouksen esiselvityshankkeen ja mahdollisen lainsäädän‐
töhankkeen etenemistä sekä selvittää tarvittaessa tai säädösten muuttuessa nuo‐
houksen järjestämistarpeeseen liittyvät muutostarpeet ja esittää ne pelastuslai‐
toksen johtokunnalle päätöksentekoa varten.

Päätös nuohousjärjestelmän toteutumiseen ja valvonnan käytettävistä voimavarois‐
ta
 Nuohousjärjestelmän toimivuuden, nuohouspalveluiden saatavuuden ja to‐
teutumisen valvonta suunnitellaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmas‐
sa.
 Nuohoojien ja pelastusviranomaisten yhteistyöhön nuohoojilla on vähin‐
tään paloasemaryhmätasolla yhdyshenkilö.
 Työpanos nuohousjärjestelmän toimivuuden, nuohouspalveluiden saata‐
vuuden ja toteutumisen valvonta on noin 0,2 htv

Kehittäminen
Nuohouspalvelujen tasoa pyritään pitämään vähintään nykytasolla.
Nuohousyksikön hinnan määrittämisessä huomioidaan yleinen kustannuskehitys.
Nuohoojien ja pelastusviranomaisten yhteistyötä kehitetään edelleen siten, että
nuohoojilla on yhdyshenkilöt paloasemilla, sekä tarvittaessa järjestämällä yhteisiä
tilaisuuksia.
Pelastuslaitoksen edustaja osallistuu vuosittain nuohoojien valtakunnallisiin pelas‐
tusviranomaisille tarkoitettuihin koulutustilaisuuksiin koulutussuunnitelmien mu‐
kaisesti.

3.1.7

Pelastustoiminta

Pelastustoimintaa koskevat säädökset on esitetty Pelastuslaissa 379/2011 ja Val‐
tioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta 407/2011 sekä valmiuslaissa
1552/2011.

Pelastuslaitos vastaa pelastustoimintaan kuuluvien tehtävien hoitamisesta, kun
tulipalo, muu onnettomuus tai niiden uhka vaatii kiireellisiä toimenpiteitä ihmisen
hengen tai terveyden, omaisuuden tai ympäristön suojaamiseksi tai pelastamisek‐
si eivätkä toimenpiteet ole onnettomuuden tai sen uhan kohteeksi joutuneen
omin toimin hoidettavissa tai kuulu muun viranomaisen tai organisaation hoidet‐
tavaksi.

Pelastuslain 32 §:n mukaan pelastustoimintaan kuuluu:
1. hälytysten vastaanottaminen;
2. väestön varoittaminen;
3. uhkaavan onnettomuuden torjuminen;
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4. onnettomuuden uhrien ja vaarassa olevien ihmisten, ympäristön ja omai‐
suuden suojaaminen ja pelastaminen;
5. tulipalojen sammuttaminen ja vahinkojen rajoittaminen;
6. 1—5 kohdassa mainittuihin tehtäviin liittyvät johtamis‐, viestintä‐, huolto‐
ja muut tukitoiminnat.
Vesialueet jaetaan viranomaisvastuiden perusteella kahteen osaan merialueeseen
ja sisävesiin. Merialueella meripelastustehtävistä vastaa meripelastusviranomai‐
nen (rajavartiolaitos) ja sisävesillä pelastustehtävistä pelastusviranomainen.
Pelastustoiminnassa tarvittavat voimavarat on mitoitettava arvioituja onnetto‐
muusuhkia vastaavaksi. Pelastustoiminta on suunniteltava ja toteutettava siten,
että tehtävät voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukai‐
sella tavalla ja että onnettomuus‐ ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voi‐
daan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti (PeL 28 §).
Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeessa (SM julkaisu 21/2012) on
perusteita onnettomuusuhkien arviointiin ja pelastustoimintaan kuuluviin olen‐
naisiin asioihin, joita ovat muodostelmien kokoaminen ja niiden johtaminen sekä
onnettomuuspaikan tavoitettavuus.
Toiminnalliseksi vähimmäistavoitteeksi, jota aluehallintovirasto valvoo, on asetet‐
tu, että kiireellisissä pelastustehtävissä ensimmäinen yksikkö saavuttaa riskiruu‐
dulle asetetun toimintavalmiusaikatavoitteen vähintään 50 %:ssa tehtävistä. Li‐
säksi pelastustoiminnan toimintavalmiusajan tulee täyttyä vähintään 50 %:ssa
tehtävistä.
Pelastustoiminnan toimintavalmius muodostuu viidestä osatekijästä: henkilöstön
määrästä ja laadusta, kaluston määrästä ja laadusta, ennakkoon laadituista toi‐
minnallisista suunnitelmista, johtamisen organisoinnista sekä pelastustoiminnan
toimintavalmiusajasta. Pelastustoimintaan säädösvelvoitteiden perusteella osallis‐
tuu Poliisi, Ensihoito, Rajavartiolaitos, Puolustusvoimat sekä muut yhteistyöviran‐
omaiset erillisten sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti.
Alueen onnettomuusuhkia ja pelastustoiminnan järjestelyä on selvitetty ja arvioitu
erikseen laaditussa palvelutasopäätökseen liittyvässä perustelumuistiossa. Pelas‐
tuslaitos varautuu hoitamaan tehtävänsä eri turvallisuustilanteissa, joita ovat päi‐
vittäiset tilanteet, normaaliolojen häiriötilanteet ja poikkeusolot.

3.1.7.1

Varautuminen päivittäisiin tilanteisiin

Päivittäisen tilanteiden määrittäminen ei ole yksiselitteinen, joten sen tarkempaa
rajaamista on vaikea tehdä. Pohjanmaan pelastuslaitoksen suunnittelu päivittäi‐
siin tilanteisiin pohjautuu hälytysohjeisiin (vasteisiin), joiden avulla onnettomuus‐
paikka toimintavalmiusajassa kyettäisiin saavuttamaan tarkoituksenmukaisilla re‐
sursseilla, pelastushenkilöstö ja ‐kalusto. Ensitoimenpiteillä on tavoitteena pelas‐
taa, sammuttaa, tehdä torjuntatoimenpiteitä ja estää vaaratilanteen kehittymistä
laajemmaksi onnettomuustilanteessa. Pelastustoiminnan hälytysohjeiden suunnit‐
telussa pyritään huomioimaan etupainotteisuus, työturvallisuus ja luotettavuus.

Pelastustoiminnan suunnittelu edellyttää turvallisuustilanteen mukaista johtamis‐
järjestelyiden, pelastustoimen muodostelmien ja yhteistoiminnan suunnittelua.
Pelastuslaitos laatii hälytysohjeet, joiden perusteella hätäkeskus voi hälyttää pe‐
lastustoimintaan lähimmät tarkoituksenmukaiset yksiköt riippumatta siitä, miltä
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alueelta ne ovat. Pelastuslaitokset ja hätäkeskus huolehtivat pelastusalueiden ja
muiden viranomaisten hälyttämisen yhteensovittamisesta valtakunnantasolla.

Tehokas pelastustoiminta edellyttää toimivaa johtamisjärjestelmää. Pelastuslai‐
toksen johtamisjärjestelmä tulee suunnitella siten, että sen avulla pystytään sel‐
viytymään pelastustoiminnan johtamisesta ja sen edellyttämästä viranomaisyh‐
teistyöstä kaikissa turvallisuustilanteissa. Pelastuslaitoksen tulee kyetä perusta‐
maan tilanteen aikainen johtokeskus taikka tilannekeskus. Johtokeskuksen on tar‐
vittaessa kyettävä koordinoimaan pelastustoimen ja yhteistyötahojen voimavaro‐
jen tehokasta käyttöä.

Pelastuslain 34 §:n mukaan pelastustoimintaa johtaa pelastusviranomainen. Pe‐
lastustoiminnan johtajana toimivan pelastusviranomaisen ei kuitenkaan tarvitse
tulla onnettomuuspaikalle, ellei tilanne sitä edellytä. Poikkeuksellisissa tilanteissa,
joissa pelastusviranomaiseen ei vielä ole saatu yhteyttä, pelastustoimintaa voi ti‐
lapäisesti johtaa muu pelastuslaitoksen palveluksessa oleva tai sopimuspalokun‐
taan kuuluva henkilö. Tällöin tilannepaikalle ensimmäisenä saapuneen muodos‐
telman johtaja toimii tilapäisenä pelastustoiminnan johtajana ja tilannepaikan joh‐
tajana.

Pelastusviranomaisen on oltava yhteydessä tilannepaikalle hälytettyyn lähimpään
yksikköön ja määrättävä pelastustoiminnan johtajan alaisuuteen yksikön jäsenistä
tilannepaikan johtaja, jos sitä ei ole ennalta määrätty. Tilannepaikan johtaja joh‐
taa toimintaa onnettomuuskohteessa pelastustoiminnan johtajana toimivan pe‐
lastusviranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti.

Pelastustoimen lakisääteinen vesipelastus merellä ja sisävesillä perustuu pintape‐
lastukseen, jota tukee vesisukellusvalmius. Meripelastustehtävissä pelastusviran‐
omaisella on avustava rooli. Pelastuslaitos osallistuu pyynnöstä merialueilla ta‐
pahtuviin pelastustehtäviin, mikäli muiden lakisääteisten tehtävien hoito ei vaa‐
rannu.
Vesipelastus jaetaan kolmeen valmiustasoon I‐III: välitön vesisukellusvalmius,
muu vesisukellusvalmius, pintapelastusvalmius.
Pintapelastuksella tarkoitetaan veden pinnalta tai välittömästi pinnan alta ilman
vesisukelluslaitetta tehtävää ihmisen, eläimen tai omaisuuden pelastamista ja va‐
hingon torjuntaa.
Vesisukelluksella tarkoitetaan tehtäviä, jotka edellyttävät vesisukelluslaitetta ja ‐
varustusta ihmisen sekä omaisuuden pelastamiseksi ja ympäristövahinkojen tor‐
jumiseksi. Vesisukellusta ovat virka‐apusukellukset ja vesisukellustaitojen ylläpi‐
tämiseksi tapahtuvat harjoitukset.

Pelastuslain 27§:n mukaan pelastuslaitoksen on huolehdittava alueellaan väestön
varoittamisesta vaara‐ ja onnettomuustilanteissa sekä siihen tarvittavasta hälytys‐
järjestelmästä.

Pelastustoiminnan sisältö on esitetty pelastuslain 32§:ssä ja vastaavasti pelastus‐
toimen varautuminen väestönsuojeluun 64§:ssä. Tärkeimpiä tehtäviä ovat väes‐
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tön varoittamiseen tarkoitettujen järjestelmien ylläpito, rakenteellisen väestön‐
suojelun valvonta ja ohjaus.
Vaativia pelastus‐ ja torjuntatehtäviä varten on oltava erikoiskalustoa, jotta tarvit‐
tavat pelastustoimet voidaan toteuttaa nopeasti ja tehokkaasti. Tämä kalusto kes‐
kitetään asemille, missä uhat ovat suurimmat. Asemapaikkojen kaluston osalta ta‐
voitellaan toimintavalmiutta, jolla jokainen asemapaikka kykenee naapuriasemien
valmius huomioiden selviytymään päivittäisistä onnettomuuksista. Suurempien
onnettomuustilanteiden sekä pelastuslaitoksen erikoiskalusto keskitetään tai koo‐
taan usealta asemapaikalta. Kaluston hankinta, korjaus ja ylläpito aiheuttavat kus‐
tannuksia pelastuslaitokselle. Huolellisesti suunnitellulla kalustohankinnoilla, en‐
nakoivalla huollolla ja kaluston säännöllisellä tarkistuksella saavutetaan pelastus‐
toiminnan tehostumista sekä myös taloudellista hyötyä. Lisäksi työturvallisuus‐
syistä johtuen kaluston on huollettava niitä koskevien normien edellyttämällä ta‐
solla.
Nykyisen hankintasuunnitelman mukaan ajoneuvokalusto vanhenee ja yli‐ikäiset
autot eivät vähene. Suunnitelmissa on ollut hankkia kolme uutta raskasta ajoneu‐
voa vuosittain mutta valtionosuuksien poisjääminen vuoden 2013 alusta (2012
valtionavustus 40 %) on tuonut omat haasteet pelastuslaitoksen talouteen. Ras‐
kaita pelastusajoneuvoja on käytössä 67 kpl ja niiden keski‐ikä on tällä hetkellä
noin 17 vuotta. Pelastuslaitoksella ei ole käytettävissään riittävä määrä vara‐
autoja.

Nykytila
Vakinainen henkilöstö jotka osallistuvat operatiiviseen toimintaan työpanos on vä‐
hintään 98 htv, tämän lisäksi sopimuspalokunnat sekä sivutoiminen henkilöstön
työpanos on noin 134 htv. Laskelmassa on huomioitu hälytystehtävät, varallaolot,
harjoitukset sekä koulutukset.
Pelastuslaitoksen hälytysohjeet on rakennettu siten, että lähin valmiudessa ja tar‐
koituksenmukaisin pelastusryhmä / ‐yksikkö hälytetään ensisijaisesti onnetto‐
muuspaikalle. Naapuripelastusalueiden pelastusryhmä / ‐yksikkö on hälytettävis‐
sä, mikäli se on lähimpänä onnettomuuspaikkaa. Hätäkeskus tekee päätöksen on‐
nettomuusilmoituksen perusteella, kuinka laajalti onnettomuuteen resursseja hä‐
lytetään.
Pohjanmaan pelastustoimen alueella pienin hälytettävä muodostelma on asemal‐
la tai asemaryhmässä päivystyksessä tai varallaolossa oleva henkilöstö (pelas‐
tusyksikkö). Paloasemilla ja varikoilla päivystävän henkilöstö määräytyy palvelun
ja toimintavalmiuden mukaan, jota tukee varallaolojärjestely. Pelastusryhmä voi‐
daan muodostaa siten, että sen henkilöstö saapuu onnettomuuskohteeseen eri
ajoneuvoilla.
Keskisuureen onnettomuuteen (pelastusjoukkuetasoinen) hälytetään 2‐3 aseman
/ varikon hälytyslistalla oleva henkilöstö ja pelastusryhmät hälytysohjeen mukaan.
Onnettomuustyypin mukainen hälytysvaste voi sisältää tukiyksiköitä muilta alueen
asemilta tai naapuripelastusalueelta.
Laajempien onnettomuuksien varalle on suunniteltu pelastuskomppania tasoisia
vasteita, joissa joukot vähintään 4 ‐ 6 asemasta tehtävän luonteen mukaisesti.
Laajempiin ja vaativiin tehtäviin on varmistettu johtamisjärjestelmän muodostu‐
minen omalla päällystön hälytysryhmällä. Lisäresurssit on suunniteltu erikseen hä‐
lytysohjeisiin ja erityissuunnitelmiin.
Pelastustoiminnanjohtaja voi muuttaa hälytysvastetta lisätietojen perusteella ti‐
lanteen alussa ja sen aikana.
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Paloasemien / varikkojen valmius ja sijainti vaikuttaa olennaisesti siihen, miten ne
hälytetään pelastustehtäviin ja miten yksiköt tavoittavat riskialueet mahdollisim‐
man nopeasti
Pelastustoiminnan johtaminen on varmistettu kaikilla tasoilla päivystys‐ tai varal‐
laolojärjestelyin sekä erikseen hälytysohjeissa. Pelastustoiminnan muodostelmien
kokoamisesta ja johtamisjärjestelyistä on laadittu pelastustoiminnan johtamista
koskeva ohje, jossa on asetettu pelastustoiminnan johtajien pätevyysvaatimuksia.
Ohjetta tarkistetaan pelastustoiminnan järjestelyiden yhteydessä ja päivitetään
tarpeen mukaan.
Pohjanmaan pelastuslaitoksella pelastustoiminnan johtaminen on toteutettu por‐
rastetusti siten, että yksikkölähtöä johtaa paloesimies, palomies tai yksikönjohta‐
jakoulutuksen saanut sivutoiminen yksikönjohtaja. Johtamisjärjestelmän toimin‐
takyky ja asiantuntemus varmistetaan siten, että jokaisella johtamistasolla on tu‐
kenaan seuraavan johtamistason henkilö, kunnes saavutetaan ylin johtamistaso.
Pelastussukeltajien (savu‐, kemikaali‐ ja vesisukellus) määrä nähdään haasteelli‐
seksi koko pelastustoimialueella. Asemapaikkakohtaisesti pelastustoimintaan
osallistuvan henkilöstön ikääntyminen ja henkilöstön väheneminen aiheuttavat,
sen että jokaiselta asemapaikalta ei aina lähde toimintakykyistä pelastusryhmää
tehtävään.
Hälyttäminen on suunniteltu Pohjanmaan hätäkeskuksen (tulevaisuudessa Vaasan
hätäkeskus) tietojärjestelmään vastesuunnittelussa. Tässä määritellään, minkä ta‐
soinen vaste hälytetään hätäilmoitustietojen perusteella kuhunkin tehtävätyyp‐
piin ja onnettomuuden tasoon.
Jokaisella alueen asemapaikalla on oltava henkilöstön koulutuksen ja varusteiden
puolesta valmius pintapelastustehtävien suorittamiseen, mikä tarkoittaa
pelastussukellusohjeen mukaista vesipelastusvalmiuden tasoa 3.
Vaasassa ylläpidetään vesisukellusvalmiutta 2
Vaasan vesisukellusvalmiutta hyödynnetään koko pelastustoimialueen vesipelastus‐
tehtävissä. Vesisukellusvalmiuden ylläpito ei saa heikentää pelastustoimen laki‐
sääteisten tehtävien hoitamista.
Kiinteät elektroniset, puheviestinnällä varustetut väestöhälyttimet kattavat riski‐
ruutujen 1 ja 2 alueet. Pelastuslaitos huolehtii siitä, että väestöä voidaan varoittaa
yleisellä vaaranmerkillä ja tilanteen edellyttämällä vaaratiedotteella.

Päätös
Riskiruutujen I ‐ III tehtävien tavoittamiseksi pelastusyksiköllä asetetaan tavoit‐
teeksi 80 %:a ja lisäksi pelastustoiminnan toimintavalmius toteutuu 80 %:sesti kui‐
tenkin siten, että molemmat tavoitteet toteutuvat vähintään 50 %:sesti.
Riskiruutujen IV tehtäviin ei ole määritelty toimintavalmiusaikaa. Mikäli laskennal‐
linen avunsaantiaika alueelle on yli 40 minuuttia, korostetaan turvallisuusviestin‐
nän keinoin alueen asukkaille/yrityksille omatoimiseen varautumisen merkitystä
sekä lisätään valvontaa ja neuvontaa riskikohteissa
Keskimääräinen toimintavalmiusaikatavoite kiireellisissä kaikissa tehtävissä riski‐
luokista riippumatta on 15 min.
Pelastuslaitoksen päällikkö (Pohjanmaa P20) ja päällystöpäivystys (Pohjanmaa
P30) valmius on pelastusalueen laajuinen. Lisäksi pelastusviranomaispäivystyksellä
varmistetaan, että tilannepaikan johtaja on pääsääntöisesti pelastusviranomainen
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ja varmistetaan täydennyskoulutuksella edellytykset johtaa yhtä muodostelmaa
suurempaa tilannetta tarvittaessa.
Pelastustoiminnan johtamisjärjestelmään kuuluva johto‐/ tilannekeskus peruste‐
taan tilanteen mukaan. Tilannekeskuksen 24/7 tarvetta arvioidaan hätäkeskus
uudistuksen vaikutusten perusteella.
Paloasemien valmiuden suunnittelussa huomioidaan päivystys‐ ja varallaolojärjes‐
telyt sekä palokuntasopimukset. Hälytysohjeiden ja suunnitelmien mukaan resurs‐
sit kootaan erilaisiin onnettomuustilanteisiin ja niiden laajuuden mukaan pelas‐
tusalueen, asemaryhmän ja aseman henkilöstön laadun ja määrän (asemaluoki‐
tus) sekä päivystys‐ ja varallaolojärjestelyiden perusteella. Muiden pelastusaluei‐
den valmiuksia hyödynnetään pelastuslain mukaan.
Vaasan asemaryhmän valmiutta hyödynnetään koko pelastusalueella johtamis‐ ja
pelastussukellustehtävissä sekä erityiskaluston osalta.
Pelastushenkilöstö mukaan lukien vapaaehtoiset ja sopimushenkilöstö ylläpitävät
tehtäviensä edellyttämiä perustaitoja ja toimintakykyä.
Pelastusjoukkue ja sitä laajemmissa tehtävissä pelastussukelluksessa tavoitteena
on kolmen aktiivisen savusukellusparin sekä turvaparin valmius tunnin aikana siitä
hetkestä, kun ensimmäinen pelastusryhmä on aloittanut pelastustoiminnan on‐
nettomuuspaikalla. Vastaavasti kemikaalisukelluksessa tavoite on työparin ja tur‐
vaparin osalta.
Riskikartoituksen perusteella määritetyissä asemaryhmässä/asemalla ylläpidetään
valmiutta pintapelastustehtävien suorittamiseen, vesipelastusvalmiuden taso III.
Vaasan asemaryhmän alueella ylläpidetään taso II vesisukellusvalmiutta, jota hyö‐
dynnetään koko pelastusalueella.
Kiinteiden väestöhälyttimien kattavuutta täydennetään suunnitelman mukaan lii‐
kuteltavilla hälytinjärjestelmillä vuosien 2014 ‐15 aikana.

Kehittäminen

Toimintavalmiuden toteutuminen eri riskiruutuihin arvioidaan ja tarvittaessa
muutetaan pelastuslaitoksen toimintatapoja tai resurssien sijoitukset arvioinnin
perusteella. On myös huomioitavaa uudet alueet jotka saattavat muuttaa riskiruu‐
tujen arvoa hälytysohjeiden suunnittelussa.
Yhteistoimintaa meripelastustehtävissä rajavartiolaitoksen kanssa kehitetään
valmisteilla olevan valtakunnallisen puitesopimuksen pohjalta. Tavoitteena on,
että kiireellisissä tapauksissa pelastuslaitos voidaan hälyttää suoraan meripelas‐
tustehtäviin.
Seurataan aktiivisesti MIRG toiminnan valtakunnallista kehittämistä ja osallistu‐
taan tarvittaessa harjoituksiin ja koulutuksiin, jotka edistävät MIRG Vaasa ryhmän
valmiutta. MIRG Vaasa ryhmää kehitetään valtakunnallisen järjestelmän vaatimus‐
ten mukaan, mikäli sen hyödyt voidaan todeta tukevan pelastusalueen valmiutta.
Yhteistyötä vesisukelluksen valmiuden osalta tiivistetään edelleen naapuri pelas‐
tuslaitosten kanssa.
Vesipelastusvalmiuden harjoitteluun/koulutukseen (pintapelastus ja vesisukellus)
tulee kiinnittää erityistä huomiota. Vesisukeltajien rekrytointiin kiinnitetään huo‐
miota.
Seurataan kuntien kaavoitus‐ ja rakentamissuunnitelmin toteutumista ja niiden
vaikutusta riskikuvaan. Paloasemien päivälähtövalmiutta seurataan ja arvioidaan
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toimintavalmiuden toteutumista riskiruutujen I ‐ II osalta ja varaudutaan lisää‐
mään/keskittämään vakituista henkilöstöä alueelle, jossa toimintavalmiutta ei
muilla toimenpiteillä voida toteuttaa. Näiden perusteella arvioidaan paloasemi‐
en/varikoiden rakentamista.
Pelastusryhmän johtaminen ja toimintakyky on peruspilari muodostelmien toi‐
minnassa. Johtamiskoulutusta järjestetään vuosittain palokuntien yksikönjohtajille
ja päätoimiselle päällystölle sekä alipäällystölle. Koulutus toteutetaan mahdolli‐
sesti yhteistyössä naapurialueiden kanssa. Henkilöiden ja yksiköiden perusval‐
miuksien parantaminen on koulutuksen ja kehittämisen painopiste. Kehitetään
pelastussukelluksen valmiutta pelastuslaitoksen alueella.
Kaluston hankinnassa ja operatiivisessa toiminnassa huomioidaan myös uudet
menetelmät ja sammutusjärjestelmien kehittyminen. Kalustohankinnoissa kiinni‐
tetään huomiota taloudellisuuteen, työturvallisuuteen sekä uusien menetelmien
hyödyntämiseen
Pelastuslaitoksen johtokeskusta, tilannekeskusta / johtoyksikköä kehitetään siten,
että pelastustoimen tilannekuvan ylläpito ja seuranta on mahdollisimman reaali‐
aikaista ja johtamistoiminta on työturvallista.
Tilannekeskusta kehitetään yhdistämällä pelastustoimen ja ensihoidon toiminnot
samaan tilaan, jotta voidaan käyttää hyväksi henkilöstön ja järjestelmien yhteis‐
käyttöä johtamisessa ja logistiikassa.

3.1.7.2

Varautuminen häiriötilanteisiin

Normaaliolojen häiriötilanteella tarkoitetaan uhkaa tai tapahtuma, joka vaarantaa
yhteiskunnan turvallisuutta, toimintakykyä tai väestön elinmahdollisuuksia ja jon‐
ka hallinta edellyttää viranomaisten ja muiden toimijoiden tavanomaista laajem‐
paa tai tiiviimpää yhteistoimintaa ja viestintää (Yhteiskunnan turvallisuusstrategia
2010). Tällaisia ovat esimerkiksi vakavat luonnononnettomuudet kuten myrskytu‐
hot ja vedenpinnan äkillinen nousu sekä säteilyonnettomuudet. Erityisesti laaja‐
mittaisissa häiriötilanteissa pelastustoimen voimavarat saatetaan käytännössä
kuitenkin joutua suuntaamaan turvallisuuden kannalta merkittäviin tehtäviin. Pe‐
lastuslain 28 §:n mukaan olosuhteiden vaatiessa tehtävät on asetettava tärkeys‐
järjestykseen.

Pelastustoimen tehtävät häiriötilanteissa eivät poikkea sisällöllisesti siitä, mitä ne
ovat päivittäisessä toiminnassa, mutta johtamistoimintojen merkitys lisääntyy.
Pelastuslaitoksen omien voimavarojen lisäksi erityisesti laajamittaisten häiriötilan‐
teiden hoitaminen ja toiminta poikkeusoloissa edellyttää toimivaa johtamisjärjes‐
telmää, yhteistoimintaa ja sen suunnittelua toisten pelastuslaitosten ja muiden vi‐
ranomaisten kanssa.

Koska pelastustoimella on jatkuvat ympärivuorokautiset johtamis‐ ja toimintaval‐
miudet, on näitä valmiuksia tarkoituksenmukaista hyödyntää tilanteissa, joissa
päävastuu on muulla viranomaisella (Pelastustoimen strategia 2025). Pelastuslain
50 §:n mukaan pelastusviranomainen voi antaa toimialaansa soveltuvaa virka‐
apua valtion tai kunnan viranomaisen ja laitoksen laissa säädetyn tehtävän suorit‐
tamiseksi. Pelastuslaitos voi tuottaa esimerkiksi tilannekuvan ylläpitämiseen liitty‐
viä palveluita.
28
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Pelastustoimen toimintavalmiussuunnitteluohjeen määritelmän mukaan suuron‐
nettomuusvalmiudella tarkoittaa vähintään pelastusyhtymän muodostamaa ko‐
konaisuutta, joka kykenee keskeytyksettömään toimintaan. ”Palvelutasopäätök‐
sen sisällöstä ja rakenteesta” ‐ohjeen perusteella suuronnettomuusvalmius tulee
kyetä perustamaan 2 tunnin kuluessa siitä, kun ensimmäinen yksikkö on vastaan‐
ottanut hälytyksen
Alueen pelastustoimi päättää, mikä on riskien perusteella tarvittava suuronnet‐
tomuusvalmius ja missä ajassa suuronnettomuusvalmius kyetään perustamaan.

Pelastuslain 46 §:n 1 momentin mukaan valtion ja kunnan viranomaiset, laitokset
ja liikelaitokset ovat velvollisia osallistumaan pelastuslaitoksen johdolla pelastus‐
toiminnan suunnitteluun siten kuin 47 §:ssä säädetään sekä toimimaan onnetto‐
muus‐ ja vaaratilanteissa niin, että pelastustoiminta voidaan toteuttaa tehokkaas‐
ti. Säännöksen perusteella esimerkiksi sosiaalitoimen viranomaisilla on velvolli‐
suus suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä pelastustoimen kanssa tulipaloissa
asuntonsa menettäneiden majoittaminen siten, että pelastustoiminta tulee suori‐
tetuksi erityisesti tulipalon uhrien näkökulmasta tarkastellen kokonaisuutena te‐
hokkaasti.

Pelastuslain 47 §:n mukaan viranomaiset, laitokset ja liikelaitokset, jotka ovat vel‐
vollisia antamaan pelastusviranomaisille virka‐apua ja asiantuntija‐apua tai joiden
asiantuntemusta muutoin tarvitaan pelastustoiminnassa ja siihen varautumisessa,
ovat velvollisia laatimaan pelastuslaitoksen johdolla ja yhteistoiminnassa keske‐
nään tarpeelliset suunnitelmat tehtäviensä hoitamisesta pelastustoiminnan yh‐
teydessä ja osallistumisesta pelastustoimintaan. Suunnittelu toteutetaan pelastus‐
laitoksen johdolla ja tarvittavassa yhteistyössä edellä tarkoitettujen tahojen kes‐
ken. Pelastuslaitoksella on oikeus pyytää suunnittelutyöhön osallistuvilta tahoilta
selvityksiä asianomaisten pelastustoimintaan käytettävissä olevista voimavaroista.

Nykytila
Laajempien onnettomuus‐, vaaratilanteiden ja erityistilanteiden edellyttämät
voimavarat (pelastusjoukkue/ ‐komppania) kootaan usealta asemapaikalta. Voi‐
mavarojen kokoaminen on suunniteltu hälytysohjeissa ja suuronnetto‐
muus/erityistilannesuunnitelmissa. Pelastusyhtymän kokoamisessa hyödynnetään
muiden tahojen kuten kuntien johto‐ ja valmiusryhmät sekä vapaaehtoisten pelas‐
tuspalveluryhmät.

Pelastuslaitos päivittää toiminnan aiheuttamien muutoksia yhteistyössä pelastus‐
toimintaan osallistuvien ja virka‐apua antavien viranomaisten hälytysohjeita Hätä‐
keskuksen hälytys‐ ja tietojärjestelmiin. Pelastusmuodostelmien kokoamisessa
hyödynnetään naapuri pelastuslaitosten valmiuksia. Kirjallisia yhteistyösopimuksia
ei ole naapuripelastuslaitosten kanssa.
Pelastustoimialueen suuronnettomuusriskit on selvitetty riskianalyysissä ja Sisä‐
asianministeriön Peltor ohjelmistolla tehdyssä analyysissä. Suuronnettomuuksien
hallitsemiseksi laaditetut suunnitelmat ovat päivitetty ja osa suunnitelmista on
laadinnassa. Suunnitelmien mukaiset hälytysvasteet on päivitetty. Suuronnetto‐
muusharjoituksia on pidetty vuosittain.
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Voimassa olevan palvelutasokauden aikana on järjestetty 2‐3 suuronnettomuus‐
harjoitus vuosittain ja muutamia kemikaalionnettomuusharjoituksia vaarallisia
kemikaaleja käyttävien tuotantolaitosten kanssa, jotka perustuvat ulkoisiin pelas‐
tussuunnitelmiin.
Suuronnettomuusharjoitusten kustannusvaikutus on noin 3 000 ‐ 6 000
€/harjoitus, marginaali joka vastaa noin 0,1 htv.

Johto‐ ja tilannekeskustila on varustettu Vaasan asemalle, josta on varauduttu
hoitamaan suunnitelman mukaan häiriötilanteen tehtävien priorisointia ja jaka‐
mista pelastusryhmille. Hätäkeskuksen ja pelastuslaitoksen johto‐ tai tilannekes‐
kuksen tehtäväjaon yhteensovittamista on sovittu hätäkeskuksen kanssa. Joh‐
to/tilannekeskus ei ole jatkuvassa valmiudessa, vaan se perustetaan tilanteen mu‐
kaan.

Päätös
Suuronnettomuusvalmiuden resurssi suunnitellaan alueen riskien mukaan vähin‐
tään pelastusyhtymän kokoiseksi (kaksi komppaniaa).
Häiriötilanne‐ ja suuronnettomuussuunnitelmassa pelastusyhtymä ja sen johtojär‐
jestelyt perustetaan kahden tunnin kuluessa, kun ensimmäisen yksikön on vas‐
taanottanut hälytyksen.
Evakuointisuunnitelma tarkistetaan ja päivitetään häiriötilanteiden osalta.
Häiriötilanteiden ja suuronnettomuussuunnitelmat tarkistetaan ja päivitetään pal‐
velutasopäätöskausittain.
P3/P2 perustaa tilanne‐ / johtokeskuksen toiminnan tilanteen mukaan tunnin ku‐
luessa johtokeskuksen toiminnasta laaditun suunnitelman mukaan.
Pelastuslaitos järjestää vuosittain 2‐3 suuronnettomuus‐ ja häiriötilanneharjoituk‐
sia. johon sisältyy velvoite järjestää turvallisuusselvityskohteissa harjoitus joka
kolmas vuosi.
Virka‐apu toiselle viranomaiselle annetaan pelastuslain edellyttämällä tavalla. Pe‐
lastuslaitos osallistuu henkilökunnallaan ja kalustollaan virka‐apu tehtäviin lain
edellyttämällä tavalla sopimalla siitä tarkemmin yhteistyöviranomaisten kanssa.

Kehittäminen
Evakuointisuunnitelma tarkistetaan ja integroidaan kunnissa laadittuihin suunni‐
telmiin häiriötilanteiden osalta.
Yhteistyötä pelastustoiminnassa ja sen valmiuden suunnittelussa ja toteuttami‐
sessa lisätään naapuri pelastuslaitosten kanssa.
Hätäkeskusuudistuksen vaikutuksen tilanne‐ ja johtokeskuksen ylläpitoon 24/7 ar‐
vioidaan Vaasan hätäkeskuksen aloittaessa toiminnan. Pelastuslaitos varautuu yl‐
läpitämään omaan toimintaan liittyviä tietoja hätäkeskusjärjestelmään, joka voi‐
daan toteuttaa tilannekeskuksesta. Tilannekeskuksen 24/7 perustamista yhteys‐
työssä muiden pelastusalueiden tai yhteistoimintaviranomaisten kanssa selvite‐
tään.
Yhteistyössä meripelastusviranomaisten kanssa kehitetään Merenkurkun suuron‐
nettomuusvalmiutta. Pelastuslaitos osallistuu MIRG ‐toiminnan kehittämiseen val‐
takunnallisella tasolla. Pelastuslaitoksen MIRG –ryhmää koulutetaan siten, että se
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kykenee toimimaan merellisissä suuronnettomuustilanteissa valtakunnallisten
MIRG –ryhmien tukena.
Pelastuslaitos täydentää suuronnettomuus‐ ja häiriötilannesuunnitelmia seuraavi‐
en asioiden kohdalta


Avun antamisen periaatteet toiselle pelastuslaitokselle ja avun pyytämisen
periaatteet toiselta pelastuslaitokselta sovitaan kirjallisesti.



Hälytysohjeesta poikkeava yksiköiden hälyttäminen ja tehtävien asettami‐
nen tärkeysjärjestykseen (yhteistyö Hätäkeskuslaitoksen kanssa).



Johto‐ tai tilannekeskuksen perustaminen ja henkilöstö mukaan lukien tilan‐
teet, joissa tarvitaan pelastustoimintaan osallistuvia muita viranomaisia.
(Johtokeskuksen työjärjestys)



Miten ja millä järjestelmillä tilannekuva kerätään, ylläpidetään ja jaellaan.



Toiminta, johtaminen ja voimavarat pitkäkestoisissa tilanteissa.



Suunnitelma, miten toteutetaan pelastustoimintaan velvollisten viran‐
omaisten osallistuminen pelastustoimintaan.



Muille viranomaisille annettavan / saatavan virka‐avun perusteet (tarjotta‐
va kalusto, varusteet, henkilöstö ja asiantuntemus) sovitaan kirjallisesti.

Edellämainittujen suunnitelmien ja sopimuksien laatimiseen sekä päivittämiseen
työpanos on vähintään 1,5 htv.

3.1.7.3

Poikkeusolot

Valmiuslain 3 §:n mukaan poikkeusoloja ovat:
1. Suomeen kohdistuva aseellinen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava
hyökkäys ja sen välitön jälkitila;
2. Suomeen kohdistuva huomattava aseellisen tai siihen vakavuudeltaan rin‐
nastettavan hyökkäyksen uhka, jonka vaikutusten torjuminen vaatii tämän
lain mukaisten toimivaltuuksien välitöntä käyttöön ottamista;
3. väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva eri‐
tyisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimi‐
vuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat;
4. erityisen vakava suuronnettomuus ja sen välitön jälkitila; sekä
5. vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle
levinnyt vaarallinen tartuntatauti.

Valmiuslain 6 §:n mukaan poikkeusolojen olemassaolon toteaa valtioneuvosto yh‐
teistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa ja käyttöönottoasetuksesta päättää
lopullisesti eduskunta.
Pelastustoimen varautumistehtävistä poikkeusoloihin on säädetty sekä pelastus‐
laissa että valmiuslaissa. Pelastuslain mukainen toiminta on suunniteltava ja jär‐
jestettävä siten, että se on mahdollista myös valmiuslain mukaisissa poikkeus‐
oloissa (Pelastuslaki 2 § 6 momentti, Valmiuslaki 12 §).
Samoin kuin normaalioloissa perustuu poikkeusolojen varalta suunniteltava val‐
mius uhkien arviointiin. Perusteet arvioinnille saadaan mm. Yhteiskunnan turvalli‐
suusstrategiasta ja sotilasviranomaisilta. Uhkien arvioinnin perusteella päätetään
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tarvittavasta suorituskyvystä, joka koostuu mm. johtamisjärjestelmästä, kyvystä
suojata, varoittaa ja evakuoida väestöä, pelastuslaitoksen omista resursseista,
muilta pelastuslaitoksilta saatavista resursseista, pelastustoimintaan osallistuvien
muiden viranomaisten resursseista sekä valmiuslain perusteella perustettavista
muodostelmista.
Valmiuslain erityisen vakavassa suuronnettomuudessa ja sen välittömässä jälkiti‐
lassa sovellettavat valtaoikeuksien olennainen merkitys on siinä, että ne pidentä‐
vät ja laajentavat viranomaisten säännönmukaisia toimivaltuuksia. Toisaalta nii‐
den käyttäminen tai toteuttaminen edellyttää valtioneuvoston asetusta.
Poikkeusoloiksi todetussa erityisen vakavassa suuronnettomuudessa ja sen välit‐
tömässä jälkitilassa voidaan määrätä oleskelu‐ ja liikkumisrajoituksista esimerkiksi
alueilla, joilla säteilyarvot ovat kohonneet vaarallisen korkeiksi ydinvoimaonnet‐
tomuuden seurauksena. Lisäksi voidaan määrätä Suomessa asuvan velvollisuudes‐
ta suorittaa sammutus‐, pelastus‐, ensiapu‐, huolto‐, raivaus‐ ja puhdistustehtäviä
sekä väestönsuojeluorganisaation johto‐ ja erityistehtäviä, hätäkeskustehtäviä
taikka muita näihin rinnastettavia, väestön suojelemiseksi välttämättömiä tehtä‐
viä. Väestönsuojeluvelvollisuus suuronnettomuustilanteessa voisi tulla sovelletta‐
vaksi silloin, kun pelastuslain mukainen velvollisuus osallistua pelastustoimintaan
ei riittäisi tai tarvittaisiin pidempiaikaista toimintaa.

Poikkeusoloihin varautumiseen kuuluu myös oman toiminnan jatkuvuudesta huo‐
lehtiminen siten, että varmistetaan esimerkiksi polttoaineiden ja varaosien saata‐
vuus.

Nykytila
Kiinteät elektroniset, puheviestinnällä varustetut väestöhälyttimet kattavat riski‐
ruutujen 1 ja 2 alueet. Pelastuslaitos huolehtii siitä, että väestöä voidaan varoittaa
yleisellä vaaranmerkillä ja tilanteen edellyttämällä vaaratiedotteella.
Pelastuslaitoksen alueella on 1011 väestönsuojaa. Suojista 613 on rakennettu
asuinrakennusten ja 398 työpaikka‐ tai liikerakennusten yhteyteen. Loput suojista
ovat kuntien johtokeskuksia. Velvoitetta rakentaa yleisiä väestönsuojia ei ole Poh‐
janmaan pelastuslaitoksen alueella.
Pelastuslaitos ylläpitää väestönsuojarekisteriä ja suorittaa pelastuslain mukaiset
väestönsuojien tarkastukset. Pelastuslaitos järjestää väestönsuojien ylläpitoon ja
käyttöönottoon liittyviä kursseja.
Väestön evakuointisuunnitelma on tehty. Kuntien valmiussuunnitteluun on huo‐
mioitu evakuointijärjestelyihin tilavaraukset ja päivittäistavarahuolto.
Johtokeskustoimintaa varten on laadittu johtokeskuksen toimintaohje. Toiminta‐
ohje koskee sekä normaalioloja että häiriötilanteita ja poikkeusoloja.
Johtamistoimintaan tarvittava henkilöstö hälytetään pelastuslaitoksen päällystös‐
tä ja osin myös miehistöstä muodostetuilla ryhmähälytyksillä. Johtamisvalmiutta
kohotetaan turvallisuustilanteen muuttuessa tarpeen mukaan.
Pelastuslaitos on varannut pelastuslaitoksen väestönsuojeluorganisaatioon tarvit‐
tavat henkilöt, kalusto ja rakennukset. Alueen palopäälliköt ja valmiussuunnittelija
osallistuvat omien toimialueidensa osalta poikkeusoloihin varautumiseen ja väes‐
tönsuojeluvalmiuden ja siihen tarvittavien muodostelmien ylläpitoon. Pelastuslai‐
tos on nimennyt väestönsuojelun yhdyshenkilöt toimialueen kuntien poikkeusolo‐
jen johtokeskuksiin.
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Valistuksella ja neuvonnalla informoidaan alueen väestöä sekä yrityksiä, laitoksia
ja asuinyhteisöjä omatoimisen varautumisen merkityksestä kuultaessa yleinen
vaaramerkki.
Pelastuslaitos on hankkinut ja varannut omaan toimintaansa edellyttämät väes‐
tönsuojelumateriaalit. Materiaalihankinnat on toteutettu keskitetysti valmius‐
suunnitelmaan sisältyvän hankintasuunnitelman mukaisesti. Pelastuslaitos on os‐
topalveluna hoitanut omaan toimintaan tarvittavien säteilymittareiden tarkistus ja
huolto.

Päätös


Kiinteiden väestöhälyttimien kuuluvuusalueen ulkopuolella, väestön varoit‐
tamista varten hankitaan vuosina 2014–2015 liikuteltavia hälyttimiä.



Pelastuslaitos ylläpitää evakuointia edellyttävää uhka‐analyysiä sekä suun‐
nitelmaa ja valmiutta vaarassa olevan väestön siirtämiseksi pois vaara‐
alueelta. Evakuointisuunnitelma integroidaan kunnissa laadittuihin tai laa‐
dittaviin evakuoidun väestön huoltosuunnitelmiin ja kuntien avainhenkilöitä
perehdytetään evakuointisuunnitelman muuttuneeseen sisältöön, sekä tie‐
don ylläpitämiseen henkilövaihdosten yhteydessä. Pelastuslaitoksen evaku‐
ointisuunnitelma päivitetään vuoden 2014 aikana.



Pelastuslaitos tekee tarvittavat sopimukset pelastustoimen yhteistoiminnan
ehdoista ja menettelytavoista eri yhteisöjen kanssa sekä päivittää olemassa
olevat yhteistoimintasopimukset palvelutasopäätös kauden aikana.



Pelastuslaitos huolehtii pelastuslaitoksen poikkeusoloihin varautumisesta ja
siihen liittyvästä koulutuksesta sekä henkilöstön varaamisesta koko pelas‐
tuslaitoksen alueelle. Muodostelmien henkilövaraukset sekä rakennusvara‐
ukset tarkistetaan vuoden 2014 aikana.



Pelastuslaitos varustaa väestönsuojeluun perustetut pelastusmuodostelmat
ja lohkokeskuksen henkilöstön. Jatketaan yhteistyötä väestönsuojelun kou‐
lutusta järjestävien organisaatioiden kanssa.



Pelastuslaitos jatkaa materiaalihankintojen tekemistä valmiussuunnitel‐
maan sisältyvän hankintasuunnitelman mukaisesti.



Pelastuslaitos huolehtii poikkeusoloihin varautumisesta ylläpitämällä väes‐
tönsuojeluvalmiutta. Pelastuslaitos yhteen sovittaa pelastuslaitoksen ja
kuntien valmiussuunnittelua. Pelastuslaitoksen valmiussuunnittelija toimii
pelastuslaitoksen yhdyshenkilönä ja asiantuntijana kuntien vastuulla ole‐
vassa valmiussuunnittelussa ja väestönsuojelussa.



Pelastuslaitos tuo esille oman toiminnan jatkuvuuden turvaamisen valmius‐
suunnitelmaa täydentämällä palvelutasopäätöskauden aikana. Suunnitelma
päivittetään kerran vuodeassa ja arvioitu työpanos on noin 0,1.

Kehittäminen
Kehitetään pelastustoimialueelle perustettavien väestösuojelumuodostelmien hä‐
lyttämistä ja johtamista.
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3.1.8

Kehitetään yhtenäistä kuntien valmiussuunnitelmapohjaa
Kehitetään johtokeskusta vastaamaan poikkeusolojen aiheuttamiin uhkati‐
lanteisiin
Pelastuslaitoksen johtokeskuksen siirtämisestä suojatiloihin tehdään suun‐
nitelma. Tila varataan olemassa olevista suojatiloihin rakennetuista alueen
johtokeskuksista.
Pelastuslaitoksen johtokeskus tulisi rakentaa osana johtamisjärjestelmän
kehittämisenä oleviin väestönsuojatiloihin, Vaasan kaupungin johtokeskuk‐
sen viereen.



Pelastuslaitos hankkii omaa säteilymittauskalustoa väestönsuojelun alueja‐
on mukaisille johtopaikoille siten, että pelastusmuodostelmilla on mahdol‐
lista seurata säteilyannoksia ja annosnopeuksia.



Kehitetään kunnille järjestettävä koulutus‐ ja harjoitustoimintaa valmius‐
suunnitelman sisällön ja johtokeskustyöskentelyn osalta.



Kehitetään turvallisuusviestintää siten, että alueen väestöllä sekä yrityksillä,
laitoksilla ja asuinyhteisöillä omatoimisen varautumisen merkityksestä kuul‐
taessa yleinen vaaranmerkki.

Pelastustoimen ohjeet ja suunnitelmat

Pelastustoimen suunnitelmilla ja ohjeilla pyritään ennalta arvioida erityistilantei‐
den ja tehtävien vaikutusta resurssien varaamiseen ja kehittämiseen. Suunnitel‐
mat ja ohjeet tukevat tilanteiden johtamista ja tehtävien kokonaishallintaa.

Pelastuslain 30 §:n mukaan pelastuslaitoksen tulee tehdä suunnitelma sammutus‐
veden hankinnasta ja toimittamisesta (sammutusvesisuunnitelma) yhteistyössä
pelastustoimen alueeseen kuuluvien kuntien ja pelastustoimen alueella toimintaa
harjoittavien vesihuoltolaissa (119/2001) tarkoitettujen vesihuoltolaitosten sekä
näille vettä toimittavien vesilaitosten kanssa.
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Pelastuslain 33 §:n mukaan pelastuslaitoksen tulee yhteistyössä pelastustoimin‐
taan osallistuvien, virka‐apua antavien viranomaisten sekä Hätäkeskuslaitoksen
kanssa laatia hälytysohje pelastustoiminnassa tarvittavien voimavarojen hälyttä‐
misestä.
Pelastuslain 47 §:n mukaan viranomaiset, laitokset ja liikelaitokset, jotka ovat vel‐
vollisia antamaan pelastusviranomaisille virka‐apua ja asiantuntija‐apua tai joiden
asiantuntemusta muutoin tarvitaan pelastustoiminnassa ja siihen varautumisessa,
ovat velvollisia laatimaan pelastuslaitoksen johdolla ja yhteistoiminnassa keske‐
nään tarpeelliset suunnitelmat tehtäviensä hoitamisesta pelastustoiminnan yh‐
teydessä ja osallistumisesta pelastustoimintaan. Pelastuslaitokselle on annettava
selvitykset pelastustoimintaan käytettävissä olevista voimavaroista.

Pelastuslaitoksen on laadittava onnettomuuden varalle ulkoinen pelastussuunni‐
telma yhteistyössä asianomaisen toiminnanharjoittajan, jotka aiheuttavat erityistä
vaaraa. Esim. kohteen toiminnanharjoittajalta vaaditaan turvallisuusselvitys (Pel
48§). Pelastuslaitoksen ja toiminnanharjoittajan on huolehdittava yhteistyössä
suunnitelmasta tiedottamisesta sekä järjestettävä harjoituksia pelastussuunnitel‐
man toimivuuden varmistamiseksi.

Nykytila
Pohjanmaan pelastuslaitoksella on mm. seuraavanlaisia ohjeita ja suunnitelmia:


Suuronnettomuussuunnitelmat, joista päivitettynä on lento‐, rautatie‐ ja
liikenneonnettomuudet sekä metsä‐ ja turvetuotantoaluepalot



Johtokeskusohje



Pelastustoiminnan johtaminen



Hälytysohjeet/‐vaste



Viestiliikenneohje



Pelastussukellusohje



Sammutusvesisuunnitelma.



2 kpl:tta ulkoisia pelastussuunnitelmia



Pelastuslaitoksen valmiussuunnitelma



Evakuointisuunnitelma

Yhteistyössä pelastustoimintaan osallistuvien, virka‐apua antavien viranomaisten
kanssa on tehty yhteistoimintasuunnitelmia.
Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella KEMU rekisterin mukaan on 5 tuotantolai‐
tosta, joiden toiminnanharjoittajan tulee laatia turvallisuusselvitys.

Päätös
Palvelutasopäätöskauden aikana päivitetään olemassa olevat ohjeet ja
suunnitelmat.
Pelastuslaitos tuo esille oman toiminnan jatkuvuuden turvaamisen varautus
suunnitelmaa täydentämällä palvelutasopäätöskauden aikana. Suunnitelma
päivittetään kerran vuodessa ja arvioitu työpanos on noin 0,1 htv.
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Päivystyshenkilöstö ja suunnitelmien vastuuhenkilö päivittää tarvittaessa operatii‐
visia suunnitelmia (mukaan lukien suuronnettomuussuunnitelmat). Suunnitelmien
laadinnassa hyödynnetään pelastuslaitosten kumppanuusverkostoa.
Suunnitelmat päivitetään välittömästi mikäli olosuhteet, riskiarvio, oleellisesti
muuttuu. Muutoin suunnitelmat päivitetään kerran vuodessa. Työpanos on noin
0,2 htv.

3.1.9

Öljyntorjunta

Öljyntorjunta on pelastuslaitokselle niin kutsutusti muusta lainsäädännöstä tuleva
tehtävä. Pelastuslaitoksella on oikeus saada korvausta tehtävän hoitamisesta.
Alueen pelastustoimen velvollisuudesta osallistua öljyvahinkojen torjuntaan kos‐
kevia säädöksiä on:


Pelastuslaki ja asetus pelastustoimesta (379/2011), (407/2011)



Öljyvahinkojen torjuntalaki 1673/2009



Merenkulun ympäristönsuojelulaki 1672/2009



Jätelaki 646/2011



Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012



Työturvallisuuslaki (738/2002)



Laki öljysuojarahastosta (1406/2004)

Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella sattuu vuosittain noin 40 öljyvahinkoa,
joista suurin osa maa‐alueilla. Suurimmassa osassa ympäristöön pääsee vain pie‐
niä määriä öljyä. Vakavampia tapauksia on sattunut muutama vuodessa.

Torjuntaviranomaiset ja viranomaisten välinen vastuunjako


Ympäristöministeriölle kuuluu öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen
torjunnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen.



Suomen ympäristökeskus (SYKE) huolehtii öljyvahinkojen ja aluskemikaa‐
livahinkojen torjunnan ja alan ammatillisen jatko‐ ja täydennyskoulutuk‐
sen valtakunnallisesta järjestämisestä ja kehittämisestä. Se huolehtii
myös riittävän valtakunnallisen alusöljy‐ ja aluskemikaalivahinkojen tor‐
juntavalmiuden hankkimisesta ja ylläpidosta.



Elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskus ohjaa ja valvoo öljyvahinkojen
torjunnan järjestämistä alueellaan ja vahvistaa toimialueensa pelastus‐
toimen alueiden öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmat.



Alueen pelastustoimi vastaa maa‐alueen öljyvahinkojen ja alusöljyvahin‐
kojen torjunnasta alueellaan. Se ohjaa myös öljyvahinkojen torjuntaan
varautumista alueellaan.



Kunta vastaa tarvittaessa jälkitorjunnasta alueellaan. Kunnan eri viran‐
omaisten ja laitosten tulee tarvittaessa osallistua öljyvahinkojen torjun‐
taan
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Muut viranomaiset (Liikenteen turvallisuusvirasto, puolustusvoimat ja
rajavartiolaitos) osallistuvat alusöljy‐ ja aluskemikaalivahinkojen torjun‐
taan. Rajavartiolaitos osallistuu kuitenkin vain merialueella tapahtuvien
vahinkojen torjuntaan.

Öljyntorjuntatoimia ja niihin varautumista varten on olemassa erityinen öljysuoja‐
rahasto, joka huolehtii myös öljyvahinkojen torjuntakustannusten korvaamisesta
silloin, kun vahingon aiheuttaja on tuntematon tai ei kykene korvaamaan aiheutu‐
neita kustannuksia. Öljysuojarahasto korvaa yleensä noin 70 % öljyntorjunnan kai‐
kista kustannuksista (valmius, kalusto, toiminta).
Pelastuslaitoksen on laadittava öljyntorjuntasuunnitelma, jonka hyväksyy Etelä‐
Pohjanmaan ELY‐keskus. Öljysuojarahasto hyväksyy yli 85 000 € hankinnat.

Nykytila
Pohjanmaan pelastuslaitoksella on toistaiseksi voimassaa oleva öljyntorjunta‐
suunnitelma. Öljyntorjuntasuunnitelma perustuu riskikartoitukseen. Öljyntorjun‐
tasuunnitelmaan sisältyvä hankintasuunnitelma on tehty vuoteen 2014 asti.
Ympäristökeskus on hyväksynyt suunnitelman oman toimivaltansa puitteissa ja öl‐
jysuojarahastosta haetaan erillispäätökset sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa.
Päivittäiset onnettomuudet hoidetaan normaalilla pelastusorganisaatiolla lähim‐
män tarkoituksenmukaisen aseman periaatteella. Keskikokoiset ja isot onnetto‐
muudet hoidetaan kauempaa tuodulla kalustolla.

Tavoite
Pelastuslaitos pystyy noudattamaan öljyntorjuntasuunnitelman periaatteita ja ke‐
hittämään valmiuttaan öljyntorjuntasuunnitelman mukaisesti. Öljyntorjuntasuun‐
nitelmassa on linjattu tavoitetaso ja suunnitelma tavoitetason saavuttamiseksi.
Tavoite perustuu riskiarvioon ja siitä tehtyihin johtopäätöksiin.

Kehittäminen
Pelastuslaitos kehittää yhteistyötä öljytorjuntatehtävissä kuntien kanssa. Vapaa‐
ehtoistoiminnan joukkojen muodostamista alueelle tuetaan.

Päätös öljyntorjunnasta


Pelastuslaitoksen öljyntorjuntasuunnitelmaa ylläpidetään ja päivitetään
määräajoin vastaamaan olosuhteita.



Käyttö‐ ja hankintakustannuksia koskevat kohdat tarkistetaan tarvittaes‐
sa, mutta kuitenkin vähintään joka neljäs vuosi.



Öljyntorjuntakaluston investointipäätökset käsitellään ja vahvistetaan
vuosittain budjetin käsittelyn yhteydessä.



Vapaaehtoistoiminnan joukkojen muodostamista alueelle tuetaan.
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Päätös öljytorjuntatehtävien käytettävistä voimavaroista.


Operatiivisen öljytorjuntatehtävien seka varusteiden huollossa ja kun‐
nossapidossa työpanos on noin 5 htv.

3.2 Muut tehtävät
3.2.1

Ensihoitopalvelut

Yleistä
Terveydenhuoltolaki (1326/2010) määrittelee, että sairaanhoitopiirit vastaavat
sairaalan ulkopuolisen ensihoidon järjestämisestä 1.1.2013 alkaen. Sosiaali‐ ja ter‐
veysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 340/2011 määrittelee tarkemmin en‐
sihoitopalvelun sekä erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen tehtävät ja vastuut.
Asetusta sovelletaan myös ambulanssilla suoritettaviin hoitolaitosten välisiin poti‐
lassiirtoihin.
Vaasan sairaanhoitopiirin alueella sairaalan ulkopuolinen ensihoito tuotetaan yh‐
teistoiminnassa Vshp:n ja alueen kahden pelastuslaitoksen, Pohjanmaan pelastus‐
laitoksen sekä Keski‐Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen kesken.
Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi ensihoidon palvelutasopäätöksen
ajalle 2013 – 2016 kesäkuun 11. päivänä 2012. Palvelutasopäätöksessä määritel‐
lään ensihoitopalvelun saatavuus, taso ja sisältö toiminta‐alueella.

Ensihoitopalvelut sisältävät seuraavat toiminnot:


sairaalan ulkopuolisen ensihoidon,



ambulanssilla suoritettavat hoitolaitosten väliset potilassiirrot sekä



ensivastetoiminnan

Pelastuslaitos tuottaa lisäksi erillisillä sopimuksilla turvapuhelintoimintoja Vaasas‐
sa, Närpiössä, Mustasaaressa ja Kaskisissa.
Turvapuhelintoiminta on kasvanut hyvin voimakkaasti. Todennäköisesti palvelu
laajenee muihin kuntiin siten, että Shp:n palvelutasopäätöksen mukainen ensihoi‐
don valmius ei vaarannu.
Ensivasteyksikön muodostavat pelastajat tai siihen tehtävään erityisen koulutuk‐
sen sopimushenkilö, jota kutsutaan ensiauttajaksi.
Ensivastekoulutuksen saaneita on Pohjanmaan pelastuslaitoksen organisaatiossa
yli 300.

Nykytila
Sairaalan ulkopuolinen ensihoito
Pelastuslaitos tuottaa alueellaan sairaalan ulkopuolisen ensihoidon palvelut yh‐
teistoiminnassa Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa.
Ambulanssit on sijoitettu alueelle riskikartoituksen pohjalta. Ambulanssit suoritta‐
vat hälytyskeskuksen välittämiä tehtäviä tasavertaisesti yli kuntarajojen lähimmän
yksikön periaatteella oikea taso huomioiden.
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Ensihoitoyksiköt on jaoteltu hoitomahdollisuuksien ja henkilöstön pätevyyden
mukaan siten, että osa ambulansseista toimii perustasolla ja osa hoitotasolla.
Perustasolla potilaan peruselintoiminnot turvataan ja potilaille pystytään anta‐
maan oleellisin apu. Hoitotasolla tarkoitetaan hoitoa tehostetun hoidon tasolla
sisältäen esimerkkinä mahdollisuuden sydäninfarktin liuotushoitoon tai laajan
suonensisäisen lääkehoidon toteuttamisen.
Pelastuslaitoksen alueen ensihoitojärjestelmässä on 12 ambulanssia. Näistä 9
toimii hoitotasolla ja 3 perustasolla. Henkilötyövuosia ensihoitopalvelun järjestä‐
miseen käytetään noin 97 henkilöä.

Hoitolaitosten potilassiirrot
Pohjanmaan pelastuslaitoksen ambulanssit suorittavat hoitolaitosten välisiä kii‐
reellisiä ja kiireettömiä potilassiirtoja yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Poti‐
lassiirrot ovat osa ensihoitopalvelua.
Suuri osa potilassiirroista tapahtuu Vaasan keskussairaalasta muualle lähikuntien
perusterveydenhuollon yksiköihin. Lähes päivittäin ambulanssi / ambulanssit te‐
kevät kiireellisiä kuljetuksia yliopistosairaaloihin mm. Tays (Tampere) ja Tyks (Tur‐
ku)

Ensivastetoiminta
Ensivastetoiminta tarkoittaa käytännössä sitä, että erityisesti koulutettua pelas‐
tushenkilöstöä käytetään tarvittaessa sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa sil‐
loin, kun pelastusyksiköillä tavoitetaan hätätilapotilaat nopeimmin.
Tarkoituksena on siis pienentää potilaiden tavoittamisviiveitä ja aloittaa välittö‐
mät ensihoitotoimet. Ensivastetoiminta tukee ensihoitopalvelun toimintaa. Ensi‐
vasteyksikkö ei kuitenkaan koskaan korvaa ambulanssia. Ensivastetoiminnan rooli
korostuu haja‐asutusalueilla, joissa ambulanssiverkko on harvempi.
Ensivastetoiminta perustuu terveydenhuollon yhteistoiminta‐alueiden kanssa teh‐
tyihin sopimuksiin.
Pohjanmaan pelastuslaitos tuottaa vuonna 2013 ensivastepalveluita kaikkien pe‐
lastusalueen kuntien alueella. Sopimuksen piirissä olevien ensivasteyksiköiden
määrä on 23. Lisäksi Pohjanmaan pelastuslaitos on tehnyt yhteistoimintasopimuk‐
sen Vaasan meripelastusyhdistys ry:n kanssa ensivastetoiminnasta. Heidän eri‐
tyisosaaminen ja kalusto (Wärtsilä Rescue) tukee ensivastevalmiutta saaristossa.
Pelastuslaitos on kouluttanut meripelastusyhdistyksen jäsenet.

Turvapuhelintoiminta
Pelastuslaitos järjestää turvapuhelinpalveluita sosiaali‐ ja terveystoimen kanssa
tehtyyn sopimukseen perustuen Vaasassa, Kaskisessa ja Närpiössä. Turvapuhelin‐
hälytyksissä asiakkaiden luona käyvät tarvittaessa ensihoitajat tai palomiehet, jot‐
ka tarkastavat henkilön tilanteen ja järjestävät tarvittavat jatkotoimenpiteet.
Turvapuhelinpalveluita käyttävät etupäässä vanhemmat ihmiset, joita tuetaan
asumaan koti‐olosuhteissa laitosasumisen sijaan. Tulevaisuudessa ensihoitopalve‐
lut tuottavat muutakin terveydenhuollon päivystystoimintaa kuin pelkkää ensihoi‐
toa.
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Tavoite
Pelastuslaitos toimii tulevaisuudessakin luotettavana ja laadukkaana ensihoitopal‐
veluiden alueellisena tuottajana yhteistoiminnassa Vaasan sairaanhoitopiirin
kanssa.
Pelastustoimen ja ensihoidon palveluiden tuottaminen samassa organisaatiossa
tuo etuja sekä henkilöstöhallinnoinnissa että operatiivisessa toiminnassa. Pelas‐
tusalan ja ensihoidon koulutuksen saaneen henkilöstön yhteiskäytöstä on merkit‐
tävää etua päivystyspalveluiden järjestämisessä ja onnettomuustilanteiden hoi‐
tamisessa. Yhteisen henkilöstön kouluttamisella ja käyttämisellä on myös merkit‐
tävää etua valmiussuunnittelun kannalta ja poikkeusolojen toiminnan järjestämi‐
sessä.

Päätös
 Pohjanmaan pelastuslaitos jatkaa ensihoitopalveluiden tuottamista ja
kehittämistä yhteistoiminnassa Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa. Sai‐
raanhoitopiiri on toiminnan järjestämisvastuussa. Toiminnassa käyte‐
tään yhdessä ensihoidon ja pelastustoiminnan henkilöstöä ja sen asian‐
tuntemusta hyväksi tehtävien hoitamisessa.
 Ensihoitopalveluihin liittyen jatketaan turvapuhelintoimintaa ja sitä laa‐
jennetaan tarvittaessa ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen mukai‐
sesti.
 Ensihoitopalveluiden kustannukset on eriytetty pelastustoiminnan bud‐
jetissa ja ne katetaan yhteistoimintasopimuksen mukaan kustannus‐
neutraalisti ensihoitopalvelu talousarvion mukaisesti

3.2.2

Kansainvälinen toiminta

Päätös kansainvälisestä toiminnasta
• FRF koulutukseen pelastuslaitoksen henkilöstö osallistua mikäli SM vastaa
kustannuksista koulutuksen ja osallistuvan henkilöstön osalta. Jos koulu‐
tuksesta katsotaan olevan merkitystä pelastuslaitoksen valmiuden paran‐
tumiseen pelastuslaitos voi osallistua osittain koulutuskustannuksiin.
• FRF toimintaan koulutetut voivat osallistua KV tehtäviin SM:n kustannus‐
vastuulla.
• Yhteistyötä kehitetään ja jatketaan Merenkurkun alueella Ruotsin viran‐
omaisten kanssa (MIRG).

3.2.3

Valmiussuunnittelun tukeminen

Pelastuslain 27§:n mukaan pelastuslaitos tukee pelastustoimen alueeseen kuulu‐
van kunnan valmiussuunnittelua, jos siitä on kunnan kanssa sovittu. Lisäksi on
huomioitava pelastuslain 47§, joka velvoittaa kunnat osallistumaan pelastustoi‐
minnan suunnitteluun ja tarvittaessa myös pelastustoimintaan. Pelastuslaitoksella
on velvollisuus ohjata ja yhteen sovittaa tätä suunnittelua (PeL 64§).
Pohjanmaan pelastuslaitoksen ja kuntien välisestä valmiussuunniteluun ja varau‐
tumiseen liittyvästä yhteistoiminnasta ei ole tehty tarkempaa sopimusta. Pelastus‐
laitoksen valmiussuunnittelija toimii yhdyshenkilönä ja asiantuntijana valmius‐ ja
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väestönsuojelusuunnittelussa kuntien, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Pelastuslai‐
tos on nimennyt yhdyshenkilöt pelastustoimialueen kuntien poikkeusolojen joh‐
tokeskuksiin. Yhteistoiminnasta sovitut käytännöt sisältyvät varautumista ja väes‐
tönsuojelua koskeviin suunnitelmiin. Kunnat ylläpitävät omia muodostelmiaan ja
huolehtivat omista rakennus‐, kalusto‐ ja henkilövarauksistaan, jota pelastuslaitos
tukee. Pelastuslaitos on varannut ja varustaa omaa henkilöstöä väestönsuojelu‐
muodostelmiin, jotka perustuvat normaaliajan resursseihin.

Päätös


Kuntien valmiussuunnittelun tukemisesta ja yhteistyöstä tehdään lain
edellyttämä yhteistyösopimus.



Pelastuslaitos tukee yritysten ja yhteisöjen valmiussuunnittelua.



Pelastuslaitoksen valmiussuunnittelija toimii yhdyshenkilönä ja asiantunti‐
jana valmius‐ ja väestönsuojelusuunnittelussa kuntien, yritysten ja yhtei‐
söjen kanssa.

Kehittäminen
Valmiuden ja varautumisen yhteistyötä kehitetään kuntien, yritysten ja yhteisöjen
kanssa.
Aktivoidaan ja tuetaan kuntia osallistumaan suuronnettomuusharjoituksiin.
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Vaasan

Vakinainen

1+1+5 (7)

60 sek

´‐ Vaasa / Vaskiluoto

Sopimuspalokunta

1+4 (2)

15 min

1+4 (2)

30 min Sov. Erikseen Sov. Erikseen Sov. Erikseen Sov. Erikseen

´‐ Vaasa / Vetokannas Sopimuspalokunta

1+4 (2)

15 min

1+4 (2)

30 min Sov. Erikseen Sov. Erikseen Sov. Erikseen Sov. Erikseen

Mustasaari / KoivulahtiVakinainen

0+1 (1)

60 sek

´‐ Koivulahti

Sopimuspalokunta

0+1 (1)

5 min.

1+2 (2)

15 min 18:00 ‐ 06:00

0+1 (0)

18:00 ‐ 06:00

0+1 (0)

´‐ Raippaluoto

Sopimuspalokunta

1+1 (0)

5 min.

1+2 (2)

15 min 17:00 ‐ 06:00

0+1 (0)

17:00 ‐ 06:00

0+1 (0)

´‐ Iskmo

Sopimuspalokunta

0+2 (1)

5 min.

1+3 (1)

15 min Sov. Erikseen Sov. Erikseen Sov. Erikseen Sov. Erikseen

´‐ Björköby

Sopimuspalokunta

1+3 (2)

15 min

´‐ Sepänkylä

Sopimuspalokunta

1+1 (1)

5 min.

1+4 (1)

15 min 18:00 ‐ 06:00

´‐ Voitby

Sopimuspalokunta

1+4+2

15 min

Sov. Erikseen Sov. Erikseen Sov. Erikseen Sov. Erikseen
1+1 (1)

18:00 ‐ 06:00

1+1 (1)

Sov. Erikseen Sov. Erikseen Sov. Erikseen Sov. Erikseen

Laihia

Puolivakinainen

Henk. Koht. Sop.

16:00 ‐ 08:00

1+2 (2)

16:00 ‐ 08:00

1+2 (2)

Vähäkyrö

Puolivakinainen

Henk. Koht. Sop.

16:00 ‐ 08:00

0+1 (0)

16:00 ‐ 08:00

0+1 (0)

Isokyrö

Puolivakinainen

Henk. Koht. Sop.

16:00 ‐ 08:00

1+2 (2)

16:00 ‐ 08:00

1+2 (2)

Puolivakinainen

Henk. Koht. Sop.

16:00 ‐ 08:00

1+1 (1)

16:00 ‐ 08:00

1+1 (1)

´‐ Jepua

Puolivakinainen

Henk. Koht. Sop.

16:00 ‐ 08:00

0+1 (1)

16:00 ‐ 08:00

0+1 (1)

´‐ Munsala

Puolivakinainen

Henk. Koht. Sop.

16:00 ‐ 08:00

0+1 (1)

16:00 ‐ 08:00

0+1 (1)

Pedersöre, Pännäinen Puolivakinainen

Henk. Koht. Sop.

16:00 ‐ 08:00

1+1 (1)

16:00 ‐ 08:00

1+1 (1)

Uusikaarlepyy Uusikaarlepyy

Maalahti
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Pohjanmaan pelastuslaitoksen valmiustilanne

´‐ Ähtävä

Sopimuspalokunta

1+1 (2)

5 min.

1+4 (2)

10 min 16:00 ‐ 08:00

1+1 (2)

16:00 ‐ 08:00

1+1 (2)

´‐ Purmo

Sopimuspalokunta

1+1 (2)

5 min.

1+3 (2)

10 min 16:00 ‐ 08:00

1+1 (2)

16:00 ‐ 08:00

1+1 (2)

Vöyri

Sopimuspalokunta

1+1 (0)

5 min.

1+4 (2)

15 min 17:00 ‐ 06:00

1+1 (0)

17:00 ‐ 06:00

1+1 (0)

´‐ Oravainen

Puolivakinainen

Henk. Koht. Sop.

16:00 ‐ 08:00

1+1 (2)

16:00 ‐ 08:00

1+1 (2)

´‐ Maksamaa

Puolivakinainen

Henk. Koht. Sop.

Sov. Erikseen Sov. Erikseen Sov. Erikseen Sov. Erikseen

´‐ Särkimo

Puolivakinainen

Henk. Koht. Sop.

Sov. Erikseen Sov. Erikseen Sov. Erikseen Sov. Erikseen

Korsnäs

Puolivakinainen

Henk. Koht. Sop. 5 min.

16:00 ‐ 08:00

1+1 (1)

16:00 ‐ 08:00

1+1 (1)

Maalahti

Puolivakinainen

Henk. Koht. Sop.

16:00 ‐ 08:00

1+1 (1)

16:00 ‐ 08:00

1+1 (1)

´‐ Bergö

Puolivakinainen

Henk. Koht. Sop.

Sov. Erikseen Sov. Erikseen Sov. Erikseen Sov. Erikseen

´‐ Petolahti

Puolivakinainen

Henk. Koht. Sop.

´‐ Sulva

Sopimuspalokunta

´‐ Tuovila

Sopimuspalokunta

Kristiinankaupunki

Puolivakinainen

Sov. Erikseen Sov. Erikseen Sov. Erikseen Sov. Erikseen

0+2 (1)

5 min.

1+3 (2)

15 min Sov. Erikseen Sov. Erikseen Sov. Erikseen Sov. Erikseen

0+1 (0)

5 min.

1+3 (2)

15 min 18:00 ‐ 06:00

0+1 (0)

18:00 ‐ 06:00

0+1 (0)

Henk. Koht. Sop.

16:00 ‐ 08:00

1+1 (1)

16:00 ‐ 08:00

1+1 (1)

Sov. Erikseen Sov. Erikseen Sov. Erikseen Sov. Erikseen

´‐ Siipyy

Puolivakinainen

Henk. Koht. Sop.

´‐ Tiukka

Puolivakinainen

Henk. Koht. Sop.

´‐ Lappväärti

Sopimuspalokunta

Närpiö

Puolivakinainen

´‐ Ylimarkku

Puolivakinainen

1+3 (0)

Sov. Erikseen Sov. Erikseen Sov. Erikseen Sov. Erikseen
5 min.

1+4 (2)

15 min 00:00 ‐ 24:00

1+1 (0)

00:00 ‐ 24:00

1+1 (0)

Henk. Koht. Sop.

16:00 ‐ 08:00

1+1 (1)

16:00 ‐ 08:00

1+1 (1)

Henk. Koht. Sop.

Sov. Erikseen Sov. Erikseen Sov. Erikseen Sov. Erikseen

´‐ Pirttikylä

Puolivakinainen

Henk. Koht. Sop.

Sov. Erikseen Sov. Erikseen Sov. Erikseen Sov. Erikseen

Kaskinen

Puolivakinainen

Henk. Koht. Sop.

Sov. Erikseen Sov. Erikseen Sov. Erikseen Sov. Erikseen
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