S

O

STU LAI
S

T

PIR

N

L

A

NMA
A

PE

VUOSIKERTOMUS
2021

KA

53,8 M€

»

liikevaihto

»

palkalliset henkilötyövuodet

»

henkilöstöä

»

henkilöstön keski - ikä

»

valvontasuoritteita

»

pelastustoimen tehtäviä

»

ensihoitotehtäviä

55 798

»

tehtäviä yhteensä

65 123

»

turvallisuusviestintä tavoitti

18 873

667

688 (31.12.2021)
42,7

vuotta

26 470
9 325

henkilöä

( turv . koulutus +

yleisötilaisuudet )

VUOSIKERTOMUS 2021
Pelastusjohtajan katsaus toimintavuoteen������������������������������������ 4
Katsaus Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintavuoteen����������� 6
Toiminta-alue��������������������������������������������������������������������������������� 10
Onnettomuuksien ennaltaehkäisy,
valmiussuunnittelu ja tekniset palvelut�������������������������������������� 11
Pelastustoiminta���������������������������������������������������������������������������� 16
Ensihoitopalvelut��������������������������������������������������������������������������� 20
Kehittämisyksikkö������������������������������������������������������������������������� 24
Viestintäyksikkö���������������������������������������������������������������������������� 28
Hallintopalvelut����������������������������������������������������������������������������� 30
Yhdistys- ja harrastetoiminta������������������������������������������������������� 31

JULKAISIJA: Pirkanmaan pelastuslaitos.
TOIMITUS: Viestintäyksikkö. Taitto: Jarmo Ruotsalainen.
Kannen kuvat: Kirsi Kaivonen paitsi Jarmo Ruotsalainen kuvat 1, 3
ja 5. Tämän aukeaman kuva: Jarmo Ruotsalainen. Takakansi: Pasi
Aittokumpu.
Paino: Grano Oy. Painosmäärä: 250.
VUOSIKERTOMUS 2021

3

Pelastusjohtajan katsaus
toimintavuoteen

JARMO RUOTSALAINEN

Vuosi 2021 sisälsi koronaa, kehittämistä ja arjen työtä. Kuluneen vuoden aikana pelastuslaitos pärjäsi hyvin toimintaympäristön haasteista huolimatta ja on siirtymässä uuteen isäntäorganisaatioon hyvässä kunnossa.

P

irkanmaan pelastuslaitoksen vuoden 2021 toimintaa ja
toimintakykyä voisi hyvin yleisellä tasolla kuvata sanalla ”kestokyky”. Tällä hieman erikoisella avauksella tarkoitan sitä, että koko vuoden kestäneestä koronapandemiasta
ja sen vaikutuksista huolimatta olemme pystyneet suoriutumaan tehtävistämme ja toimintamme kehittämistyöstä erinomaisen hyvin. Eri toimintojen raportointi- ja seurantaluvut
osoittavat, että pääpiirtein meille asetetut tavoitteet on saavutettu ja ne poikkeamat, mitä toiminnoissa on ollut, ovat johtuneet meistä riippumattomista syistä.

" rantaluvut
Eri toimintojen raportointi- ja seuosoittavat, että pääpiir-

tein meille asetetut tavoitteet on saavutettu.

Uusia hankkeita ja käytännön kehittämistä
Jos aluksi tarkastellaan eri toimintojen kehittämistä, esille
nousee Numeron-projekti, joka on keskeinen elementti henkilöstöhallinnon työkaluna ja saa maalinsa vuoden 2022 alun
käyttöönotossa. Ensihoidossa sähköinen ensihoitokertomus
on niin ikään malliesimerkki hyvästä ja erittäin käytännönläheisestä kehitysprojektista. Pelastuslaitoksen oma osaamiskeskus on saanut vauhtia ja kuluneen vuoden aikana toiminta on muokkaantunut haluttuun suuntaan. Tämä kokonaisuus
tulee jatkossa olemaan hyvin keskeinen kaikessa kehittämistyössä. Uudet verkkosivut ja loppuvuonna startannut Tampere liekeissä -näyttely taas ovat malliesimerkkejä viestinnän hienoista kehittämisprojekteista.

Toimintavalmiuden haasteet
Pelastustoiminnan ja ensihoidon perustehtäväkentässä on ollut haasteita. Tampereen keskustan voimakas rakentaminen ja
erilaiset vaihtuvat liikennejärjestelyt ovat haastaneet toimintavalmiusaikoja. Nyt kuluvan vuoden ja lähivuosien työsarkana
onkin keskittyä Tampereen toimintavalmiuden kehittämiseen
kaupunkikeskuksen saavutettua pysyvämpää olotilaa. Uusien
paloasemien kehitystyö läntisellä ja eteläisellä alueella on meneillään ja itäisen tukikohdan paikka on tutkinnassa. Samoin
pitkällä tähtäimellä on otettu huomioon paloaseman sijainti
Hiedanrannan rakentuvalla alueella. Ensihoidon
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osalta on korona-ajan vaihtelukin huomioiden silmiin pistävää loppuvuoden tehtävämäärien kasvu. Tähän haasteeseen
on pyritty vastaamaan yksikkösijoittelulla ja käynnistämällä
tiedottamista koskien muun muassa 116117-palvelun käyttöä.

Henkilöstön työhyvinvointi ja häirintä keskiössä
Syksyllä nousi esiin tiedotusvälineissä erittäin voimakkaana
kiusaamista, häirintää ja erityisesti seksuaalista häirintää koskeva uutisointi pelastusalaa koskien koko maassa. Aiheen käsittely avoimesti on ehdottoman tärkeää ja aiheisto on sinänsä
meille tuttua. Olemme jo vuosia pyrkineet tunnistamaan ensin kiusaamisteemalla ja sitten häirintäteemalla olevia ilmiöitä keskuudessamme ja töitä on pyritty tekemään niin Kunta10-tulosten analysoinnilla kuin korjaavilla toimenpiteillä
esimiestyössä ja valistuksella henkilöstön keskuudessa.
Tätä työtä meidän täytyy sitkeästi jatkaa, jotta edelleen pystymme lunastamaan paikkamme hyvänä ja turvallisena työyhteisönä. Työilmapiiri Pirkanmaan pelastuslaitoksella on hyvä
ja keskusteluyhteys henkilöstön edustajien ja eri toimijoiden
sekä talon johdon välillä toimii erinomaisesti. Näitä edelleen
vaalimalla ja työyhteisötyöhön panostamalla ja jokaisen meidän omalla ajattelulla pärjäämme kyllä hyvin nyt ja tulevissakin haasteissa.
VUOSIKERTOMUS 2021

Kohti uutta
Tulevia haasteita on myös massiivisen iso organisaatiomuutos
sosiaali- ja terveysalan ja pelastustoimen piirissä. Loppuvuosi 2021 ja koko vuosi 2022 tulevat keskittymään hallinnon ja
osin toimintojenkin osalta hyvinvointialueuudistukseen. Tämä työ on parhaillaan täydessä vauhdissa ja se kuormittaa sitä
koskevaa henkilöstöä ja vaatii meiltä eri tehtävien priorisointia. Tämä priorisointi taas tulee näkymään kehittämistyön hillitsemisenä ja keskittymisenä vain olennaiseen.
Tämän hetken valmistelutilanne ja pelastuslaitoksen asema
siinä ovat hyvällä tolalla ja alustavat suunnitelmat pelastuslaitoksen organisoitumisesta hyvinvointialueeseen ovat esitystemme mukaiset. Tämä aihe tulee olemaan jatkuvasti esillä eri
ajankohtaiskatsauksissa ja tiedottamisessa, jotta varmistutaan
siitä, että koko henkilökunta tietää, mitä asiassa on tekeillä.
Kannustan kaikkia myös olemaan itse aktiivisia tiedonhaussa
- tietoa on kyllä saatavissa.
VUOSIKERTOMUS 2021

Kiitos kaikille koko vuoden työpanoksesta, joka on mahdollistanut hyvän lopputuloksen koko pelastuslaitoksen toimintaa tarkasteltaessa.
Tätä kirjoitettaessa lopputalvesta 2022 näkyy edessämme äärimmäisen haastava aika. Se vaatii meiltä kaikilta lujaa luottamusta toisiimme ja siihen, että asiat loppujen lopuksi selviävät ja eteenpäin päästään edelleen yhteiskuntaa rakentamaan.

Olli-Pekka Ojanen
Pelastusjohtaja
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YLEISKATSAUS PIRKANMAAN PELASTUS
LAITOKSEN TOIMINTAVUOTEEN

Toimintakulut ja poistot 1.1.-31.12.2021
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Palvelujen ostot
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

Korona vaikutti edelleen laajasti pelastuslaitoksen toimintaan. Tilinpäätöksen tulos oli vuosisuunnitelman mukainen nollatulos.

Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut

0,295 miljoonaa euroa. Kirjaus vähensi pakollista varausta ja
hyvitti rahoituskuluja.
Suunnitelman mukaisten poistojen, 1,7 miljoonan euroa toteuma oli talousarviota pienempi 0,2 miljoonaa euroa. Liikeylijäämä oli 0,3 miljoonaa euroa alijäämäinen johtuen edelliseen vuoteen kohdistuneesta rahoituskulujen pakollisen
varauksen purkukirjauksesta, eikä ollut vuosisuunnitelman
mukainen. Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilikauden tulos oli
vuosisuunnitelman mukainen nollatulos.

Henkilöstö
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Valtuustoon nähden sitovia, strategisia tavoitteita Pirkanmaan
pelastuslaitoksella oli kolme:

Investointien rahavirta 1.1.-31.12.2021

1.

suunniteltujen palotarkastusten toteuttaminen,

2.

toimintavalmius sekä

Kiinteät rakenteet ja laitteet

3.

työhyvinvoinnin parantuminen.

Koneet ja kalusto

Vuonna 2021 tehtiin 18 683 määräaikaista valvontatoimenpidettä, jotka kohdistuivat yritys- ja laitoskohteisiin, pientaloihin ja muihin asuinrakennuksiin. Valvonta toteutui valvontasuunnitelman mukaisessa laajuudessa.
Palvelutasopäätöksen toimintavalmiusaikatavoitteet täyttyivät pelastustoiminnan osalta sekä ensimmäisen yksikön keskimääräisen toimintavalmiusajan että pelastustoiminnan keskimääräisen toimintavalmiusajan osalta kiireellisissä tehtävissä
riskiluokasta riippumatta. Tavoiteajat alittuivat kummankin
seurantakohteen osalta.
Työhyvinvointimatriisin tulos 2021 heikkeni vuodesta 2020
pääosin kasvaneista työttömyyseläkemaksuista johtuen. Henkilöstön työtapaturmat vähenivät, mutta henkilöstön sairauspoissaolot nousivat koronaepidemiakautta edeltävälle tasolle.
Vuonna 2020 sairauspoissaolot olivat poikkeuksellisen alhaisella tasolla. Pelastuslaitoksella toimii työhyvinvoinnin tilaa
arvioiva työryhmä, henkilöstökoulutuksia uhka- ja väkivaltatilanteiden tunnistamiseen järjestetään säännöllisesti. Terveystarkastuksen toimintamallia on tehostettu ja henkilöstön
uudelleensijoituksia työkyvyn heiketessä on voitu tehdä. Koko henkilöstön koulutusohjelmaan on lisätty kurssi työhyvinvoinnista ja työyhteisötaidoista. Tavoite ei toteutunut.

Talouden toteutuminen
Toiminnan tavoitteiden lisäksi Pirkanmaan pelastuslaitoksen
sitovia talousarviotavoitteita ovat liikeylijäämä sekä investointien bruttomenot vähennettynä rahoitusosuuksilla ja pysyvien
vastaavien luovutustuloilla (investointien rahavirta). Pelastuslaitoksen liikeylijäämä ei toteutunut vuosisuunnitelman mukaisesti, vaan oli 0,293 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tämä
johtuu rahoituskuluihin edellisessä tilinpäätöksessä tehdystä
pakollisesta varauksesta viivästyskorkoihin, johon tehtiin vastakirjaus tilinpäätöksessä 2021. Tilikauden ylijäämä oli vuosisuunnitelman mukainen nollatulos.
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Rahoitusosuudet
Pysyvien vastaavien
hyödykkeiden luovutustulot

Pelastuslaitoksen bruttoinvestoinnit olivat 2,4 miljoonaa euroa ja rahoitusosuuksia saatiin 0,06 miljoonaa euroa. Pysyvien vastaavien luovutustuloja saatiin 0,047 miljoonaa euroa.
Vuosisuunnitelmassa investointeihin varauduttiin 2,4 miljoonalla eurolla, rahoitusosuuksiin 0,14 miljoonalla eurolla.  Investointien rahavirta ylittyi 3 prosenttia johtuen vuoden 2020
ambulanssihankintoihin liittyvistä kuluista sekä hankinnan
viivästymisestä johtuneesta budjetoitua pienemmästä rahoitusosuuden kertymästä.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen liikevaihto vuoden lopussa oli
53,8 miljoonaa euroa. Sopimukseen perustuvia pelastustoimen maksuosuustuottoja kertyi 39,2 miljoonaa euroa, muutos
edelliseen tilinpäätökseen oli 4,6 prosenttia. Maksuosuuksia
palautettiin kunnille yhteensä 0,534 miljoonaa euroa. Pelastuslain mahdollistamista palotarkastuksista ja muista valvontatoimenpiteistä perittäviä maksuja kertyi 0,34 miljoo-

Toimintatuotot 1.1.-31.12.2021
Kuntien maksuosuustuotot
PSHP:n valmiuskorvaus
ensihoidosta
Muut liikevaihtoon kirjattavat
ensihoitotuotot
Ensivastetoiminnan tuotot
ERHE-maksut
Palotarkastusmaksut
Yöajan kiireettömän
potilassiirron välitykset

VUOSIKERTOMUS 2021

naa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 49 prosenttia, joka
johtuu siitä, että keväällä 2020 tarkastustoiminta oli koronan
vuoksi pysähdyksissä ja toteuma jäi alhaiseksi vertailuvuonna. ERHE-maksujen toteuma oli vuoden lopussa 0,49 miljoonaa euroa ja ne toteutuivat talousarviota parempina. Ensivastetuottojen toteuma on 0,23 miljoonaa euroa ja toteuma oli
vuosisuunnitelman mukainen.
Ensihoitotuottoja kertyi yhteensä 13,57 miljoonaa euroa, muutos edelliseen vuoteen oli 4,6 prosenttia. Tuotoista 9,5 miljoonaa euroa kertyi sopimuslaskutuksesta, tilinpäätöksessä laskutettiin sairaanhoitopiiriltä 0,183 lisälaskua. Muut liikevaihtoon
kirjattavat ensihoitotuotot olivat 4,1 miljoonaa euroa, muutos edelliseen vuoteen +13 prosenttia. Vertailuvuonna tehtävämäärät olivat koronan vuoksi alhaiset, vuonna 2021 tehtävämäärät nousivat merkittävästi.
Liikevaihdon kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 1,1 miljoonaa euroa. Lopullinen maksuosuus euroa/asukas, 74,23
euroa, oli hieman pienempi kuin edellisenä vuonna (-0,4 %).
Maksuosuus asukasta kohden oli 1,59 euroa pienempi kuin
vuosisuunnitelmassa.
Kokonaisuudessaan toimintatuotot olivat tilinpäätöskauden
lopussa 54,8 ja se oli vuosisuunnitelman mukainen. Toimintakulut ilman poistoja olivat 53,5 miljoonaa euroa, toimintakulujen toteuma talousarviosta oli 102 prosenttia. Toimintakuluista 76 prosenttia oli pelastustoiminnan kuluja, loput
ensihoidon kuluja.
Henkilöstökuluja kertyi yhteensä 38,5 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuoteen 4,5 prosenttia. Henkilöstökuluihin on
kirjattu tilinpäätöksessä pakollisen varauksen lisäys, suuruudeltaan 0,764 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut ylittivät talousarvion 1,8 prosentilla. Pakollisen varauksen lisäksi tämä
johtuu infektioambulanssitoiminnasta, jota varten palkattiin
sijaisia.
Muiden toimintakulujen kuin henkilöstökulujen toteuma talousarviosta oli 103,2 prosenttia, yhteensä 15 miljoonaa euroa
ja muutos edellisen vuoden tilinpäätökseen oli 5,2 prosenttia. Kasvu kohdentui etenkin palvelujen ostoihin. Muun muassa sopimuspalokuntakorvaukset ja ICT-palvelujen ostot olivat
kasvaneet edelliseen tilikauteen verrattuna.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen erikseen määriteltyjen kohderyhmien ja aiheiden koulutuskokonaisuuden toteuttamiseksi
sekä oppimisympäristön, kaluston ja opetusmenetelmien ylläpitoa varten perustettiin kolme koordinaattorin toimea.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen tietohallintosuunnittelijan ollessa palkattomalla vapaalla tehtäväjärjestelyt hoidettiin sisäisin järjestelyin. Tietohallintosuunnittelijan vakanssilla kyseisenä aikana on toiminut erikoissuunnittelija viestintäyksiköstä.
Jotta viestintäyksikön työtehtävät tulivat hoidetuksi, on erikoissuunnittelijan työtehtäviä jaettu viestintäsuunnittelijoiden ja tietohallintosuunnittelijan kesken. Erikoissuunnittelijan
toimi jätettiin tälle ajalle täyttämättä ja perustettiin määräaikainen viestintäsuunnittelijan toimi ajalle 1.5.2021–30.6.2022.
Pelastustoimen uudistuksen alueellisen valmistelun yhteiskehittämis- ja tutkimushankkeeseen perustettiin projektipäällikön määräaikainen toimi ajalle 1.3.2021–31.12.2021. Hanke
on osa sisäministeriön rahoittamaa hankekokonaisuutta. Projektipäällikkö koordinoi hanketta, jonka tavoitteena on jatkaa
SM:n Tilannekeskus- ja johtokeskuspalveluiden suorituskykyvaatimukset -hankkeen työtä luomalla selkeä konsepti alueelliselle tilanne- ja johtokeskukselle.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen pelastustoimen riskien- ja uhkien arviointiin, tukemiseen ja kehittämiseen sekä toimintaympäristön analysointiin ja palvelutarpeiden ennakointiin
sekä tietoaineistojen hyödyntämiseen strategisessa johtamisessa ja toiminnan ohjauksessa perustettiin analyytikon toimi.

Henkilöstön määrä 31.12.2021

Hallintopalvelut
Onnettomuuksien ennaltaehkäisy
ja valmiussuunnittelu
Pelastustoiminta
Ensihoitopalvelut

Rahoitustuotoissa ja -kuluissa on kirjattu edellisen vuoden pakolliseen varaukseen liittyvä viivästyskoron osuuden oikaisu
VUOSIKERTOMUS 2021
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Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta
1.1.2021–10.10.2021 (suluissa varajäsen)

Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta
11.10.2021–31.12.2021 (suluissa varajäsen) kuvassa

▶ pj. Kari Niemelä, Tampere (Marjut Leppänen, Tre)
▶ vpj. Raimo Tihveräinen, Tampere (Eija Murtola, Tre)
▶ Hannele Piitulainen, Tre (Nina Silius-Haouari, Tre)
▶ Jussi Haavisto, Kangasala (Valto Sorva, Vesilahti)
▶ Yrjö Nevala, Ylöjärvi (Mirko Lännenpää, Nokia)
▶ Jukka Pulakka, Nokia (Jari Niemi, Ylöjärvi)
▶ Anna-Liisa Liettyä, Mänttä-Vilppula (Jarmo Kalliola,
Hämeenkyrö)
▶ Jarmo Metsälä, Sastamala (Heidi Tulonen, Hämeenkyrö)
▶ Pirkko Seppi, Akaa (Jaana Männikkö, Parkano)
▶ Pentti Vaara, Virrat (Katja Kotalampi, Virrat)

▶ pj. Kari Niemelä, Tampere (Marjut Leppänen, Tampere)
▶ vpj. Heidi Jokela, Tampere (Martti Paldanius, Tampere)
▶ Johanna Hiiri, Ikaalinen (Niko Suokas, Valkeakoski)
▶ Petteri Hiltunen, Tampere (Tuomo Pollari, Tampere)
▶ Marko Honkanen, Nokia (Eleanora Mäkinen, Nokia)
▶ Anita Huhtala, Lempäälä (Laura Kekäläinen, Vesilahti)
▶ Erkki Hyöki, Pälkäne (Jaana Kilpi-Kiukainen, Hämeenkyrö)
▶ Jarmo Kalliola, Hämeenkyrö (Ulla Vierre, Kihniö)
▶ Emma Selin, Vesilahti (Anita Ranta, Pirkkala)
▶ Erkka Varjonen, Virrat (Jouko Rytkönen, Akaa)
VEIJO KAJÁN

Pirkanmaan pelastuslaitoksen organisaatio alkaen 1.5.2021.

Tampereen kaupungin palokunnan stipendi- ja
virkistysrahasto
Pirkanmaan pelastuslaitoksella toimii rahasto, jonka nimi on Tampereen kaupungin palokunnan stipendi- ja virkistysrahasto. Rahasto on perustettu vuonna 1936.

Yhteistoimintaryhmä
Pirkanmaan pelastuslaitoksella toimii yhteistoimintaryhmä, jossa keskustellaan pelastuslaitoksen ajankohtaisista asioista. Yhteistoimintaryhmä ei ole päättävä elin. Kokouksia oli vuoden 2021 aikana kuusi kertaa.

Rahaston hallituksen jäseninä toimivat:
▶ pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen, puheenjohtaja
▶ paloesimies Markku Mäntysaari
▶ ylipalomies Pertti Tuominen
▶ ylipalomies Harri Friman

Yhteistoimintaryhmän työnantajan edustajat 2021:
▶ pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen, puheenjohtaja
▶ palopäällikkö Pekka Mellin, työsuojelupäällikkö
▶ pelastuspäällikkö Matti Isotalo
▶ pelastuspäällikkö Teemu-Taavetti Toivonen
▶ palopäällikkö Jyrki Paunila.

Vuoden 2021 aikana hallituksen kokouksissa toimi teknisenä asiantuntijana pelastuspäällikkö Teemu-Taavetti Toivonen.
Hallitus kokoontui vuoden 2021 aikana kolme kertaa.

Yhteistoimintaryhmän henkilöstön edustajat 2021:
▶ ylipalomies Jarno Lamminpää, työsuojeluvaltuutettu
▶ paloesimies Sami Ahola
▶ palomestari Heikki Havukainen
▶ ensihoitaja Erik Lydén
▶ palkanlaskija Sirkku Pispala (–31.8.2021)
▶ toimistosihteeri Anneli Ahlfors (1.9.2021–)
sekä
▶ työterveyshoitaja Milka-Riikka Rajala, asiantuntijajäsen
▶ suunnittelija Saija Micklin, yhteistoimintaryhmän 		
sihteeri.

Rahasto jakoi avustuksia henkilöstölle muun muassa ammatillisen opiskelun aikaisten kustannusten korvaamiseen, liikuntatapahtumien osallistumismaksujen maksamiseen sekä
myöntämällä taloudellista tukea henkilöstön virkistys- ja harrastustoimintaan.
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irkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta kokousti uudella kokoonpanolla ensimmäistä kertaa Keskuspaloasemalla 22.11.2021. Kuvassa Erkki Hyöki (vas.), Marko Honkanen, Anita Huhtala, Johanna Hiiri, Jarmo Kalliola, Emma Selin, Kari Niemelä (pj.), Heidi Jokela (vpj.), Erkka Varjonen ja Petteri Hiltunen.
Pelastustoimen neuvottelukunta on toiminta-alueen kuntien yhteiselin. Se osallistuu esitysten tekemiseen, jotka koskevat
talousarviota ja palvelutasoa. Neuvottelukunta tekee myös osaltaan esityksiä kuntien pelastustoimen kehittämistä koskevista asioista. Neuvottelukuntaan valitaan Tampereelta kolme jäsentä, Tampereen kaupunkiseudun kunnista (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi) kolme jäsentä sekä muista kunnista (Akaa, Ikaalinen, Mänttä-Vilppula, Parkano, Sastamala, Valkeakoski, Virrat, Hämeenkyrö, Juupajoki, Kihniö, Kuhmoinen, Punkalaidun, Pälkäne,
Ruovesi, Urjala) yhteensä neljä jäsentä. Lisäksi jokaiselle valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Neuvottelukunnan toimikausi on kaksi vuotta.

Vuoden 2021 tapahtumia

H

yvin toimineet kansalaiset -palkitsemistilaisuus järjestettiin 1.6.2021 keskuspaloasemalla. Tilaisuudessa
palkittiin vuonna 2020 ansiokkaasti toimineita kansalaisia. Koronan takia tilaisuus oli siirretty, kun se yleensä on
järjestetty vuoden lopussa. Tilaisuudesta voi lukea lisää Letku
& Laastarin numerosta 4/2021.

T

ampere liekeissä -näyttelyn avajaisia vietettiin 30.9.2021
Museokeskus Vapriikissa. Avajaisista voi lukea lisää
Letku & Laastarin numerosta 4/2021.

VUOSIKERTOMUS 2021

S
P

isäministeri Maria Ohisalo vieraili Pirkanmaan pelastuslaitoksella 16.10.2021. Ohisalo tutustui Teivon paloaseman toimintaan pelastuspäällikkö Teemu-Taavetti Toivosen johdolla.
erinteistä Tampereen päivää vietettiin koronan takia
toistamiseen ei-niin-perinteisesti 3.10.2021. Yleisötapahtuma järjestettiin Museokeskus Vapriikin kanssa
yhteisesti. Pelastuslaitoksen ajoneuvokalustoa esiteltiin museon pihalla ja yleisöllä oli mahdollisuus tutustua Tampere liekeissä -näyttelyyn.
9

ONNETTOMUUKSIEN ENNALTAE HKÄISY,
VALMIUSSUUNNITTELU
JA TEKNISET PALVELUT

PIRKANMAAN PELASTUSTOIMI
1.1.2022

Koronapandemiasta huolimatta onnettomuuksien ennaltaehkäisyn yksikössä vuoden
töistä suoriuduttiin hyvin. Ammattimaista työskentelyä ja työotetta kuvastaa hyvin
myös asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.

V

Pelastuspäällikkö
TEEMU-TAAVETTI
TOIVONEN

astuualueen vuosi sujui mallikkaasti kaikissa kolmessa yksikössä. Koronapandemia oli edelleen läsnä ja se
vaikutti yksiköiden toimintaan koko vuoden ajan. Pandemian myötä on opittu uusia tapoja tehdä töitä ja hyväksi
havaitut myönteisesti työhyvinvointia tukevat toimintatavat,
kuten etätyön ja monipaikkaisen työn toimintamallit jäävät
pysyviksi.

säteilyonnettomuuteen, mutta myös pitkäkestoisen onnettomuustilanteen hallintaan.

Hyvinvointialueuudistuksen käytännön toimeenpano käynnistyi rivakasti kesälomien jälkeen. Uudistuksen valmistelussa
on ollut mukana useita vastuualueen henkilöitä oman toimen
ohessa ja tämä on tuonut lisätöitä henkilöstön työkoreihin.

Palontutkinnan kehittämiseksi työhön nimettiin palontutkintaryhmä. Yksittäisenä kohteena Tampereen kansi ja Areena
työllistivät yksikön henkilöstöä.

Varautumistyössä etenkin vuoden loppua kohden painottui
hyvinvointialueen valmistelu varautumisen ja valmiussuunnittelun osalta. Alueelliseen valmiusharjoitukseen osallistui
laajasti pelastuslaitoksen henkilöstöä. Säteilyonnettomuuden
teema lisäsi organisaation valmiuksia onnettomuustyyppinä

Koronapandemiasta huolimatta onnettomuuksien ennaltaehkäisyn yksikössä vuoden töistä suoriuduttiin hyvin. Ammattimaista työskentelyä ja työotetta kuvastaa hyvin myös asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.

Paloasemaverkoston kehittäminen jatkui edelleen Tampereella läntisen ja eteläisen alueen paloaseman suunnittelulla. Hämeenkyrön paloasema valmistui loppuvuodesta ja otettiin
käyttöön vuoden vaihtuessa.

JARMO RUOTSALAINEN

Pirkanmaan raja

PALOASEMAT
Vakinaisesti miehitetty paloasema
Valmiuspalokunta
Tukipalokunta

PALOKUNTIEN TOIMINTAVALMIUSALUEET
6 min toimintavalmiusaika-alue
10 min toimintavalmiusaika-alue
20 min toimintavalmiusaika-alue

RISKIALUEET
1. luokan riskialue

0

30
kilometriä

10

2. luokan riskialue
3. luokan riskialue
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ONNETTOMUUKSIEN
ENNALTAEHKÄISY
Valvontapäällikkö
Pekka Mutikainen

Tyypillisimmät puutteet pientaloissa
OSOITENUMEROINTI (1026 KPL)

7,4 %

NUOHOUS (557 KPL)

4,3 %

POISTUMISTURVALLISUUS (552 KPL)

Koronaviruspandemia vaikutti edelleen jonkin verran myös
pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisyn toimintoihin.
Merkittävimmät vaikutukset olivat erityisryhmien asumisen
turvallisuuteen liittyvissä toiminnoissa, joita ei edelleenkään
pystytty suorittamaan suunnitellulla tavalla. Yleisötapahtumia
koskevista rajoituksista johtuen myös näihin liittyviä valvontatoimia oli normaalia vähemmän. Pääosa muusta valvontatoiminnasta pystyttiin kuitenkin suorittamaan tavanomaisesti, tosin aikataulutettuna joiltain osin normaalista poikkeavasti
terveysturvallisuustilanteen mukaan.

Asuinrakennusten valvonta
Pientalojen valvonta käynnistyi suunnitelmien mukaisesti paloturvallisuuden itsearviointien postituksella (15 400 kohdetta) heti alkuvuodesta edellisenä vuotena tarkistetun toimintamallin mukaisesti. Lomakkeiden palautuma oli samalla tasolla
edellisvuoden kanssa (90,5 %).
Palotarkastukset lomaketta palauttamattomiin kohteisiin olivat keskeytyksissä terveysturvallisuustilanteen vuoksi hetken alkusyksystä, mutta niitä pystyttiin jatkamaan kuitenkin
myöhemmin. Palotarkastusten osalta kiinnitettiin erityistä
huomiota asukkaiden saavutettavuuteen lähestymällä samaa
kohdetta useampia kertoja, mikäli asukasta ei saavutettu tarHENNA UKSKOSKI

PALOVAROITTIMET (415 KPL)
TALO- JA KATTOTIKKAAT (343 KPL)

4,0 %
3,0 %
2,5 %

0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % 6,0 % 7,0 % 8,0 %

Tyypillisimmät puutteet pientaloissa vuonna 2021
pelastuslaitokselle palautuneiden paloturvallisuuden
itsearviointilomakkeiden perusteella.

kastuksella. Asukkaiden kohtaaminen parani näillä toimilla
huomattavasti aiemmasta, mutta jäi edelleen vaatimattomalle tasolle (alle 50 %).

Erityisryhmien asumisen turvallisuus
Koronavirustilanne vaikutti edelleen ikäihmisten ja muiden
erityisryhmien turvallisen kotona-asumisen tukemiseen tehtävään työhön. Terveysturvallisuustilanteesta johtuen jo usean
vuoden ajan toteutettuja yhdessä kotihoidon kanssa tehtäviä
kotikäyntejä ei pystytty suorittamaan suunnitelmien mukaisesti. Myös kotihoidon henkilöstön, perhehoitajien, omaishoitajien ja erilaisten eläkeläisryhmien koulutuksia pystyttiin suorittamaan vielä edellisvuottakin vähemmän.

Yritys- ja laitoskohteiden valvonta
Yritys- ja laitoskohteiden määräaikainen valvonta pystyttiin
suorittamaan koronavirustilanteesta huolimatta melko normaalisti joitain yksittäisiä kohteita lukuun ottamatta. Pääasiallinen valvontamuoto oli palotarkastus kohteessa (92 %). Loppuosa valvonnasta perustui paloturvallisuuden itsearviointiin.
Määräaikaisen valvonnan lisäksi yritys- ja laitoskohteisiin suoritettiin noin 2 500 muuta valvontatoimenpidettä.

2021

2020

Asuinrakennusten ja nviihin rinnastettavien 16 447 15 135
kohteiden määräaikainen valvonta
Yritys- ja laitoskohteiden määräaik. valvonta 2 243

1 828

Erityiset- ja ylimääräiset palotarkastukset sekä jälkivalvonta (sis. asiakirjajälkivalvonnan) 3 123

3 308

Muu asiakirjavalvonta

3 015

2 532

Kemikaaliturvall. lain mukaiset päätökset

61

56

▶ Kuoleman aiheuttaneet rakennuspalot: 2 tutkintaa.
▶ Kuolemaan johtaneet muut palot: 1 tutkinta.
Asiakastyytyväisyys vuonna 2021.
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Kansalaisten, kiinteistöjen omistajien, rakennusalan ammattilaisten sekä muiden viranomaisten neuvonta ja ohjaaminen
palo- ja henkilöturvallisuuteen, rakenteelliseen väestönsuojeluun sekä vaarallisten kemikaalien käyttöön ja varastointiin
liittyvissä kysymyksissä on yksi keskeisistä pelastusviranomaisen tehtävistä. Asiantuntijatehtävien määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina ja ne muodostavatkin nykyään merkittävän osan päätoimisen valvontahenkilöstön työtehtävistä.

Kemikaaliturvallisuuslain mukaiset tarkas- 197
tukset

219

Yleistä ohjausta varten pelastuslaitoksella on ollut edelleen
käytössä arkiaamupäivisin päivystävän palotarkastajan puhelinpalvelu. Puhelinpalveluun tulee puheluita viikoittain keskimäärin 25 kpl. Lisäksi neuvoja kysytään runsaasti sähköpostitse. Yleisiä ohjeita kuntalaisille sekä yrityksille ja yhteisöille on
ollut tarjolla myös pelastuslaitoksen verkkosivulla.

Muut tarkastukset ja katselmukset

357

428

Tampereen Kannen valmistuminen työllisti

Lausunnot

1 027

1 096

Valvonnan ja asiantuntijapalveluiden suoritteet 2021 ja 2020.
VUOSIKERTOMUS 2021

Pelastuslaitos suoritti rakennuksien käyttöönottovaiheessa niille ns. erityiset palotarkastukset sekä yleisötapahtumiin
liittyvät tarkastukset. Pelastustoiminnan sujuvuuden varmistamiseksi kohteessa pidettiin normaalisti pidettävästä tutustumiskierroksesta poiketen rastikoulutus. Pelastuslaitoksen
pelastajat ja ensihoitoon osallistuva henkilöstö perehtyi itsenäisesti erilaisiin sammutus- ja pelastustyötä helpottavien laitteiden käyttöön sekä muihin pelastustoimen järjestelyihin.

Pelastustoimi suorittaa osaltaan onnettomuus- ja palontutkintaa, jonka tarkoituksena on turvallisuuden parantaminen ja
vastaavien onnettomuuksien ennalta ehkäiseminen. Tässä tarkoituksessa on laadittu kaikista pelastustoimen tehtävistä tarvittavat raportit kansalliseen onnettomuustilastointijärjestelmään sekä tutkittu ja raportoitu tarkemmin:

Ohjaus, neuvonta ja asiantuntijapalvelut
Toimenpide:

Pelastustoimen näkövinkkelistä tarkasteltuna rakennuskohteet muodostavat yhdessä poikkeuksellisen kokonaisuuden
suurine yleisömassoineen sekä korkeine ja laajoine rakennuksineen. Tämä asettaa erityisiä vaatimuksia pelastustoiminnan
sujuvuudelle onnettomuustilanteissa.

Palontutkinta

Rivi- ja kerrostalojen osalta paloturvallisuuden itsearvioinnit
ajoitettiin syksyyn asiakaspalautteen (isännöitsijät) pohjalta.
Tästä huolimatta palautuma oli selvästi edellisvuotta heikompi, kun lomakkeista palautui vain puolet (567 kpl). Määräaikaisia palotarkastuksia rivi- ja kerrostaloihin, asuin-/liikerakennuksiin ja erityisryhmien asuinrakennuksiin suoritettiin
valvontasuunnitelman mukaisesti reilut 600 kpl.
Pelastuslain 42 §:n mukaisia paloriski-ilmoituksia tuli pelastuslaitokselle suunnilleen saman verran kuin edellisenä vuotena, yhteensä 221 kpl. Ilmoitusten johdosta tehtyjen valvontakäyntien määrä kasvoi kuitenkin 13,5 %, kun valvontakäyntejä
suoritettiin yhteensä 336 kpl.

kohteet olivat Tampereen Kannen areena, Tampereen Kannen
areenan harjoitushalli, areenahotelli, Tampereen Kannen alapuolinen rataosuus, As Oy Tampereen Wallesmanni, As Oy
Tampereen Topaasi ja Tampereen Kannen areenan parkki.
Vuoden 2022 aikana alueelle valmistuu lisäksi As Oy Tampereen Opaali.

▶ Vakavaan loukkaantumiseen johtaneet rakennuspalot: 2
tutkintaa.
▶ Vakavaan loukkaantumiseen johtaneet muut palot: 1 tutkinta.
▶ Suuret omaisuusvahingot aiheuttaneet tulipalot: 4 tutkintaa.
▶ Lisäksi osallistuttiin palontutkinnan valtakunnalliseen teematutkintaan saunapalojen osalta.
Palontutkintatoiminnan tehostamiseksi ja tutkinnasta saatavien tietojen entistä tehokkaamman hyödyntämisen varmistamiseksi pelastuslaitoksella päivitettiin palontutkintaan
liittyvää ohjeistusta ja nimettiin palontutkintaryhmä, jonka
tehtävänä on kehittää palontutkintaa ja suorittaa palontutkinta perustasoa vaativammissa tapauksissa.
TAPIO STÉN

Vuoden 2021 aikana otettiin käyttöön Tampereen ydinkeskustaan junaradan päälle rakennettu Tampereen Kansi sekä siihen
liittyvät yksitäiset rakennuskohteet. Käyttöönotetut rakennusVUOSIKERTOMUS 2021
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TEKNISET PALVELUT
Tekninen päällikkö
Joni Hakala

Valmiuspäällikkö
Arto Kärki

Loppuvuodesta 2020 alkanut Hämeenkyrön paloaseman rakennusvaihe jatkui yli vuodenvaihteen edeten suunnitellussa
aikataulussaan ja marraskuussa 2021 saikin tilaaja, Hämeenkyrön kunta, vastaanottaa paloasemarakennuksen luovuttaakseen sen saman tien käyttäjälle, Pirkanmaan pelastuslaitokselle. Tästä käynnistyi kiivas kalustaminen, mutta paloaseman
varsinainen käyttöönotto päätettiin siirtää vuodenvaihteen yli
heti alkuvuoteen 2022. Hämeenkyrön paloasema toimiikin sijainnillisesti komeana maamerkkinä ja Hämeenkyrön porttina
pohjoisesta päin tultaessa ”Taatan maisemille”.

Vuoden 2021 alusta vs. valmiuspäällikkönä toimi Elias Jokila
ja 1.5.2021 valmiuspäällikkönä aloitti Arto Kärki. Suunnittelija Elias Jokila vaihtoi työnantajaa vuoden 2021 lopussa. Kiitokset Eliakselle erinomaisesta työpanoksesta. Valmiussuunnittelijana yksikössä toimi Jouko Moisio.

Urjalan paloaseman sijainti aiheutti vielä jatkokeskusteluja, eikä rakennuksen suunnittelu käynnistynyt aivan alkuperäisten suunnitelman mukaisesti. Toki arkkitehtikuvat saatiin valmiiksi vuoden aikana ja niiden pohjalta kunta pääsikin
kilpailuttamaan erikoissuunnittelijat loppuvuodesta 2021.
Varsinaiset rakennustyöt on tarkoitus käynnistää ”täällä pohjantähden alla” kesällä 2022 ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen
ensimmäinen hyvinvointialueelle synnyttämä paloasema otettaneen käyttöön syyskesällä 2023.
Tampereen kaupunkialueella edistettiin kahta asemahanketta,
Tesomaa ja Nekalaa. Nekalan paloasema eteni aikataulun mukaisesti ja siitä saatiin tarveselvitys hyväksyttyä sekä siirryttyä
hankeselvitysvaiheeseen. Tampereen kaupunki edistää Nekalan hanketta suunnittelun osalta mahdollisuuksiensa mukaan
ja ojentaa viestikapulan tulevan hyvinvointialueen vastuulle. Tesoman paloaseman urakkamuotona päädyttiin kokeilemaan käyttöoikeusurakkaa ja siihen liittyvät tarjouspyyntöpaperit saatiinkin kuntoon. Kaavalliset ja maankäytölliset asiat
kuitenkin hieman hidastivat hanketta ja kaavan toivotaankin
olevan valmis alkuvuodesta 2022. Lisäksi Tampereen Ruotulan alueelta etsittiin paloasemalle sopivaa paikkaa yhdessä Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin sekä Tampereen kaupungin kaavoituksen kanssa.
Tuleva hyvinvointialue alkoi näkymään myös kiinteistöjen
hallinnassa. Maakuntien Tilakeskuksen kanssa käynnistettiin
loppuvuodesta projekti, jonka avulla kiinteistötiedot siirtyKIRSI KAIVONEN

vät Maakuntien Tilakeskuksen ylläpitämään Modulo-järjestelmään. Työtä tehtiin läheisessä yhteistyössä Tampereen kaupungin Kiinteistöt, tilat ja asumispolitiikka -yksikön kanssa,
jonka vastuulla kiinteistötiedon ylläpito on tähän asti ollut. Tämä projekti jatkuu myös vuoden 2022 puolelle.

Kalustohankinnat
Uusia ambulansseja hankittiin kolme. Sammutusautoja hankittiin kolme, joista kaksi sijoitettiin keskuspaloasemalle. Toinen näistä autoista varusteltiin palvelemaan pelastussukeltajien autona. Kolmas sammutusauto sijoittui Lempäälään.
Lisäksi kertomusvuonna otettiin käyttöön yksi uusi kevytyksikkö joka sijoittui Virtain paloasemalle. Säiliöautoja voitiin
hankkia yksi joka sijoitettiin Mänttään. Kolmeakselisen auton
vedenkuljetuskapasiteetti on 14 000 litraa.
Pelastuslaitoksen historian ensimmäiset neljä lataushybridiautoa sijoitettiin aluepalomestareiden käyttöön Lempäälään,
Nokialle, Vammalaan ja Valkeakoskelle. Merkiltään autot ovat
Kia Ceed -farmareita. Ilmatyynyaluksia hankittiin kaksi, jotka
sijoitettiin Orivedelle ja Vammalaan.
Ikaalisten paloasemalle sijoittui uusi nelivetoinen monikäyttöpakettiauto, jonka henkilökuljetuskapasiteetti on viisi henkilöä ja takaosan tavaratila on eristetty omaksi ns. likaiseksi
osastoksi. Loppuvuodesta käynnistyi myös kahden käytetyn
raskaan ajoneuvon hankinta- ja muutosprosessit. Käytettynä hankittu koukkulava-auto varusteltiin korjaamon omana
työnä hälytys- ja viestilaitteilla ja auto saadaan alkuvuodesta ajoon Nokialla korvaamaan sieltä nykyinen huonokuntoinen auto.
Punkalaitumen paloasemaa varten hankittiin käytetty vuosimallia 2014 oleva säiliöauton alusta, johon siirretään olemassa
olevasta säiliöautosta säiliö- ja kaapistorakenne kokonaisuudessaan pumppuineen. Säiliöön teetettiin joulukuussa sisäpuolinen epoksipinnoitus ja auto saadaan muutos- ja asennustöiden jälkeen ajoon helmikuussa 2022.
Lisäksi kertomusvuoden aikana hankittiin yksi mönkijä sijoitettavaksi Ruovedelle. Laitteen varustelu ja käyttöönotto siirtyi vuoden 2022 alkupuolelle. Kyseessä kolmiakselinen malli,
jollaisia on linjattu hankittavan jatkossa lisää korvaamaan vanhoja kaksiakselisia kevytrakenteisempia mönkijöitä.
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VALMIUSSUUNNITTELU

Valmiussuunnittelun yksikkö osallistui tiiviisti kesällä 2021
käynnistyneeseen hyvinvointialueen valmistelutyöhön. Valmiuspäällikkö oli puheenjohtajana pelastustoimen jaoston varautuminen ja valmiussuunnittelu -alatyöryhmässä ja suunnittelija sen ryhmän lisäksi jäsenenä yhdyspinnat -työryhmässä.

Kuntien varautumisen tukeminen / kehittäminen
Valmiussuunnittelun yksikkö järjesti 11.3. yhteistyössä puolustusvoimien kanssa kuntien valmiuden yhteyshenkilöiden
neuvottelutilaisuuden, jossa käsiteltiin paikallispuolustusharjoitusta (PAPU 21), johon Pirkanmaan kunnat osallistuivat.
31.8. järjestettiin kuntien valmiuden yhteyshenkilöille neuvottelutilaisuus, jossa käsiteltiin mm. 22.9. LSSAVI:n järjestämää valmiusharjoitusta sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen
valmistelua. Pirkanmaan kuntien johtoryhmien ja toimialakohtaisten ryhmien matkapuhelinviestien testaaminen suoritettiin viikoilla 10 ja 41.

Varautumiskoulutus ja
yhteistoimintaharjoitukset
Koronapandemiasta johtuvat rajoitukset vaikuttivat myös valmiussuunnittelun yksikön tilaisuuksien määrään ja tapaan.
Valmiussuunnittelun yksikkö järjesti ja osallistui lukuisiin
neuvottelu-, koulutus-, kokous- ja harjoitustilaisuuksiin, jotka toteutuivat pääosin etäyhteyksin. Toimintavuonna Tampereen kaupungin johtokeskuksessa järjestettiin pelastuslaitoksen sekä eri yhteistyötahojen toimesta yhteensä 122 tilaisuutta.

Väestöhälytinprojekti
Väestönhälytinprosessi laadittiin yhteistyössä eri yksiköiden
kanssa ja siihen liittyvä kuuluvin muutos oli se, että väestöhälyttimien viikoittainen koesoitto muuttui vuodenvaihteessa 2021/22 kuukausittaiseksi. Prosessin jalkautus jatkuu 2022.

Varautumisen valtakunnalliset kehitystyöt
Valmiussuunnittelun yksikkö osallistui 2021 kahteen pelastustoimen varautumisen kehittämistyöryhmään. Toinen työryhmä tuotti kaikille Suomen pelastuslaitoksille yhteisen sopimuspohjamallin, jolla pelastuslaitokset ja tulevaisuudessa
hyvinvointialueet voivat sopia pelastuslain (379/2011) 27 §
mukaisesta pelastuslaitoksen toteuttamasta kuntien valmiussuunnittelun tukemisesta. Toisessa tuettiin Varsinais-Suomen
pelastuslaitoksen vetämää hanketta, joka tuotti raportin väestönsuojelun toimintamallista. Julkaisujen tarkoituksena on
kehittää ja tukea pelastuslaitosten varautumista valtakunnallisella tasolla sekä yhdenmukaistaa pelastuslaitosten toimintamalleja varautumisessa ja valmiussuunnittelussa.

LSS21-valmiusharjoitus
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto järjesti vuonna 2021
alueellisen valmiusharjoituksen, jonka teemana oli säteilyvaaratilanne – säteilyvaaratilanteeseen varautuminen ja toimenpiteet sen jälkivaiheessa. Harjoituksen tavoitteena oli kehittää
osaamista ja valmiutta vakavien, laajojen ja pitkäkestoisten säteilyonnettomuustilanteiden hallintaan. Pirkanmaalla harjoituspäivä oli 22.9.2021, päivä koostui aamupäivän seminaarista ja iltapäivän ns. työpöytäharjoituksesta. Harjoituspäivään
osallistui laajasti pelastuslaitoksen yksiköiden vastuuhenkilöitä sekä P20-päällikköpäivystäjät.
KIRSI KAIVONEN

Kuntien ja pelastuslaitoksen YT-muistiot
Pirkanmaan pelastuslaitoksen YT-muistio Panssariprikaatin
Pirkanmaan aluetoimistolla allekirjoitettiin joulukuussa. Pirkanmaan kuntien vastaavat YT-muistioiden allekirjoitukset
aloitettiin syksyllä 2021 ja loput toteutuvat 2022. Yhteistoimintamuistiot on tuotettu kolmikantaisena yhteistyönä kuntien, pelastuslaitoksen ja puolustusvoimien Pirkanmaan aluetoimiston kanssa
VUOSIKERTOMUS 2021
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pelastustoiminta
Jälleen kerran poikkeuksellinen vuosi saatiin
kunnialla pakettiin ja siitä iso kiitos kuuluu
henkilöstölle.

Pelastustoiminnan vastuualueen vuosi 2021 jatkui poikkeuksellisissa merkeissä, vaikka koronapandemia tuntuikin helpottavan vuoden aikana. Positiivisesti ajateltuna edellinen vuosi oli opettanut uusia toimintatapoja ja malleja, joiden avulla
vuotta elettiin lähes normaalisti työn merkeissä.
Pelastustoiminnan vastuualueen vuoden toiminnallisina tavoitteina oli mm. pelastustoiminnan ohjausjärjestelmän toiminnan organisointi, jolla pyritään siihen, että saamme osallistettua henkilöstöä toiminnan kehittämiseen. Tästä hyvänä
esimerkkinä olivat mm. uudet pelastusyksiköt ja liiturit, joiden
hankintaan ja prosessiin henkilöstö osallistui. Lopputuloksena hyvät ja käytännölliset uudet työvälineet. Esimerkkejä vuoden aikana oli toki paljon muitakin, joissa henkilöstö oli mukana vahvasti kehittämässä, mutta nämä näkyvimpinä arjessa.
Yhtenä isona tehtävänä oli myös pelastustoiminnan johtamisjärjestelmän jatkotyö kenttämestareiden työn osalta. Pääsimme kenttämestareiden kanssa hyvään lopputulokseen ja uusi toimintamalli alkaa vuoden 2022 alusta. Loppuvuodesta
olemme viisaampia toimintamallin onnistumisesta. Arviointia mallista tehdään vuoden aikana säännöllisesti.
Tampereen keskustan ja eteläisen kaupungin alueiden toimintavalmiudessa on ollut haasteita. Ongelmakohteiden nopeampaa tavoittamista tutkittiin eri ratkaisumalleilla, joita olivat
muun muassa tilapäinen asemapaikka, tilapäinen päivystyspiste ja liikkuva kärkiyksikkö. Tämä työ jatkuu vuoden 2022
aikana. Haasteita tähän tuo myös uusi Nokia Arena, joka valmistui Tampereen ydinkeskustaan.

Erilaisia tarkistus- tai varmistustehtäviä oli 3 136 (2 933).
Näistä automaattisten paloilmoitinlaitteistojen aiheuttamia
hälytyksiä oli 1 572 (1 489). Palovaroittimien tarkistustehtäviä
oli 553 (409). Muut tarkistus- tai varmistustehtävät olivat vähentyneet 24:llä, kun niitä oli 1011 (1035).

Pelastuspäällikkö
KARI ALANKO

Jälleen kerran poikkeuksellinen vuosi saatiin kunnialla pakettiin ja siitä iso kiitos kuuluu henkilöstölle pelastustoiminnassa, sopimus- ja toimenpidepalkkaisille henkilöille, kaikille,
jotka hoitivat osuutensa kokonaisuudesta hienosti huolimatta vaikeistakin hetkistä. Tästä yhtenä hyvänä esimerkkinä oli
mm. Kalajoen maastopalo, jossa autettiin ”kaveria” omien perustehtävien ohella. Vuosi 2021 osoitti, että meillä on innovatiivista, kehittämismyönteistä ja ammattitaitoista henkilöstöä
töissä. Tästä on hyvä jatkaa.

Pelastustoimen tehtävissä ei suurta muutosta
Vuoden 2021 tilastomerkintöjen mukaan pelastuslaitoksen
tehtävämäärät kasvoivat, mikä johtui ensihoidon tehtävämäärien kasvusta. Pelastustehtävät puolestaan laskivat hieman.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen yksiköt lähtivät vuonna 2021
erilaisiin pelastustoimen ja ensihoidon tehtäviin 178 kertaa
vuorokaudessa. Tehtäviä oli kaikkiaan 65 123 (58 726 tehtävää vuonna 2020).
Pelastustoimen tehtäviä oli 9 325. Vuoteen 2020 (9 362) verrattuna tehtävien määrä väheni 37:llä. Ensihoidon tehtäviä oli
55 798 (49 383), mikä on 6 415 tehtävää enemmän kuin edellisvuotena.
Eniten pelastustoimen tehtäviä oli kesäkuussa (1 126). Rauhallisinta oli maaliskuussa (603). Vilkkain viikonpäivä oli lauantai
(1 471) ja rauhallisin päivä oli sunnuntai (1 204).
HARRI LAINE

Vuoden 2021 loppupuolella aloitettiin myös sopimus- ja toimenpidepalkkaisten palokuntien kehittäminen erilaisella
toimintamallilla. Perustimme ryhmän, jonka tehtävänä on
kehittää edellä mainittua toimintaa pitkällä ajanjaksolla. Toiminnasta saamme parempaa näkymää vuoden 2022 aikana ja
siitä informoidaan henkilöstöä. Tällä on vaikutusta koko Pirkanmaan turvallisuuteen ja sopimus- ja toimenpidepalkkaisten palokuntien positiivisiin tulevaisuuden näkymiin.

Liikenneonnettomuudet lisääntyivät, ja niitä oli 1 686, mikä
on 196 tehtävää enemmän kuin edellisvuonna.
Tulipaloja oli viime vuonna 1 062, eli 69 vähemmän kuin edellisvuotena. Rakennuspalot ja -vaarat olivat lisääntyneet 22:lla.
Nyt niitä oli 456 (434 vuonna 2020). Rakennuspalovaaroja oli
297 (291) ja rakennuspaloja 159 (143). Rakennuspalovaara on
palosta, kuumenemisesta tai kärähtämisestä syntynyttä näkyvää savua, josta olisi voinut kehittyä rakennuspalo, mutta joka
ei ole levinnyt rakenteisiin.
Ihmisen toiminnasta aiheutuvia tulipaloja oli 487 (578 vuonna 2020). Koneesta tai laitteesta aiheutuneita tulipaloja oli 325
(289). Palovaarallinen aine aiheutti 10 tulipaloa (13). Luonnontapahtuman aiheuttamia tulipaloja oli 5 (33). Eläimestä
johtuvia tulipaloja kirjattiin 2 (5). Tulipaloa muun syyn takia
tai syytä ei voi arvioida syttyi 181 tulipaloa (213).
Ensivastetehtäviä oli 1 189 (-128). Ensivastetehtävä on tehtävä, jossa ambulanssin lisäksi potilaan luokse lähetetään pelastuslaitoksen pelastusyksikkö (paloauto) joko avustamaan tehtävässä tai lähimpänä yksikkönä.

Pirkanmaalla kolme palokuolemaa
Pirkanmaalla tulipaloissa menehtyi kolme henkilöä (2 vuonna 2020). Sastamalassa oli kaksi uhria ja Mänttä-Vilppulassa
yksi. Pelastuslaitoksen välittömästä vaarasta pelastettuja ihmisiä oli 96. Pelastuslaitos evakuoi ja saattoi turvaan kaikkiaan
99 henkilöä eri tyyppisissä vaara- tai onnettomuustilanteissa.

Kolme suuronnettomuutta
Suuronnettomuudeksi luokitellaan, jos onnettomuudessa kuolee 5 henkilöä tai loukkaantuu 10 henkilöä tai omaisuutta tuhoutuu 500 000 euron arvosta. Suuronnettomuuksiksi luokiteltavia tulipaloja, joissa omaisuutta tuhoutui yli 500 000 euron
edestä, oli Pirkanmaalla kolme, kun niitä edellisvuonna oli viisi (Kuhmoinen, Mänttä-Vilppula, Kangasala).

Sivutoiminen henkilöstö
Tampereen kaupunkiin/pelastuslaitokseen henkilökohtaisessa
työsopimussuhteessa olevaa sivutoimista pelastustoimen henkilöstöä vuonna 2021 Pirkanmaalla oli n. 120. Kyseinen palokuntamuoto on käytössä Ikaalisissa, Kihniössä, Sastamalassa, Orivedellä (keskustan alue ja Eräjärvi), Vilppulassa, sekä
Kurussa. Sivutoimista henkilöstöä edustaa pelastuslaitoksessa yhteistoimintaryhmä, joka kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Ryhmän kokoonkutsujana ja puheenjohtajana toimii

Edellä mainittujen esimerkkien ohella pelastustoiminnan vastuualue osallistui myös hyvinvointialueen kehittämiseen eri
työryhmissä ja jaostoissa. Tulevaisuuden näkymät pelastustoiminnan osalta ovat valoisat ja voimme siirtyä varmasti turvallisin mielin uuteen työympäristöön.
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MIKA KUPIAINEN

Liikenneonnettomuudet sekä tarkistus- ja
varmistustehtävät lisääntyivät

VUOSIKERTOMUS 2021

VUOSIKERTOMUS 2021

palopäällikkö ja jäseninä on palokunnista vastaavia aluepalomestareita, sekä edustus jokaisesta sivutoimisesta palokunnasta.
Mennyt vuosi oli yhteistoimintaryhmän kaksivuotiskauden
ensimmäinen vuosi. Sivutoimisella henkilöstöllä on sama peruskoulutus kuin sopimuspalokuntien (VPK) henkilöstöllä ja
myös vuosittaisen ylläpitokoulutuksen suunnittelussa käytetään pitkälti samaa toimintaperiaatetta/vuosikelloa, kuin sopimuspalokunnissa. Merkittävänä tapahtumana voidaan mainita, että pitkään valmistelussa ollut uusi Tampereen kaupungin
mallin pohjalta laadittu työsopimuspohja saatiin valmiiksi
vuoden lopulla.

Sopimuspalokunnat
Pitkään agendalla ollut sopimuskorvausjärjestelmä päivitettiin. Kurssitoiminta ja sen vaatimukset sekä palokuntien harjoitusten järjestelyt puhuttivat muun muassa pandemiasta
johtuen pitkin vuotta. Myös kuntotestausjärjestelmän toteuttamiseen saatiin parannusehdotuksia huomioitavaksi ja toteutukseen.
Sopimuspalokuntiemme hälytystoimintaan liittyvä vakuutussuoja edellytti asiakokonaisuuden tarkempaa avaamista ja informointia. Pitkäkestoisten tehtävien varalle laadittiin ja uusittiin muonitusohje, jota toteuttavat nimetyt palokunnat Tiken
hälyttämänä.
Vuoden 2021 loppupuolella aloitettiin myös sopimus- ja toimenpidepalkkaisten palokuntien kehittäminen erilaisella
toimintamallilla. Perustimme ryhmän, jonka tehtävänä on
kehittää edellä mainittua toimintaa pitkällä ajanjaksolla. Toiminnasta saamme parempaa näkymää vuoden 2022 aikana
ja siitä informoidaan henkilöstöä. Tällä on vaikutusta koko
Pirkanmaan turvallisuuteen ja sopimus- ja toimenpidepalkkaisten palokuntien positiivisiin tulevaisuuden näkymiin. Sopimuspalokuntien toimintavuoden päätti kokousten osalta
joulukuussa järjestetty päällikköfoorumi ajankohtaisin aihein.
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ETELÄINEN PELASTUSALUE

TILANNE- JA JOHTOKESKUS

Palopäällikkö
Jyrki Paunila

Palopäällikkö
Jari Nieminen

Pandemian jatkuessa asemien ja henkilöstön toimintaohjeita muutettiin alueellisen tilanteen edellyttämien toimenpiteiden mukaisesti. Tavoitteena olleet koulutukset ja harjoitukset
kyettiin viemään läpi vaihtamalla ajankohtia ja tekemällä uusia järjestelyitä sekä luomalla uusia tapoja.
Palomestareiden virkojen täyttöprosessit ja sijaisuudet näkyivät eteläisellä pelastusalueella erityisesti aluepalomestarien
työpanoksen vähenemisenä, mistä johtuen muun muassa palotarkastusvastuita muutettiin.
Pientalojen tarkastustoiminnassa saavutimme hyvät tulokset
uusien toimintatapojen avittamana. Hämeenkyrön uusi paloasema valmistui ja varustelussa tähdättiin toiminnan aloitukseen heti vuoden 2022 alusta. Hankkeet kaluston yhtenäistämiseksi aloitettiin maasto- ja venekaluston osalta.

POHJOINEN PELASTUSALUE
Palopäällikkö
Mika Salmela
Pohjoisen pelastusalueen operatiivisen henkilöstön työkäytänteitä ja yhteistyötä sopimushenkilöstön kanssa kehitettiin sekä
vakiinnutettiin. Tähän liittyi muun muassa kalustollista kehittämistä ja siihen liittyvää tehtävien vastesuunnittelua. Konkreettisin esimerkki tästä oli uuden kevyen sammutusauton sijoittaminen Virtain paloaseman työvuoron käyttöön.

Tilanne- ja johtokeskus on toimintayksikkö, joka palvelee ympärivuorokautisesti pelastuslaitoksen asiakkaita ja henkilökuntaa sekä Pirkanmaan kuntia. Tilanne- ja johtokeskuksen
toiminnasta vastaa palopäällikkö varahenkilönään viestipäällikkö. Palopäällikön alaisuudessa toimivat tilannekeskuksessa toimivat palomestarit (Tike P3). Tilannekeskustoiminnoista osaltaan vastaa myös viestipäällikkö alaisenaan päivystäjät.
Viestipäällikön toimialaa ovat lisäksi hätäkeskusyhteistyöasiat.
Yksikössä toimii myös operatiivinen päällikkö, joka vastaa
kentällä liikkuvien päivystävien palomestareiden (Kenttä P3)
esimiestehtävistä, kenttätoimintojen johtamisen kokonaisuudesta sekä Tilanne- ja johtokeskuksen vastuulla olevista onnettomuuksien ehkäisytehtävien koordinoinnista.
Tilanne- ja johtokeskusyksiköllä on kokonaisvastuu pelastustoiminnan onnettomuustilanteiden aikaisesta johtamisesta Pirkanmaalla. Tämä toteutetaan pelastuslaitoksen johtamisohjeen ja muiden asiasta annettujen toimintaohjeiden ja
suunnitelmien mukaisesti. Tilanne- ja johtokeskuksessa pidetään yllä Tike P3:n toimesta Pirkanmaan pelastustoimen kokonaistilannekuvaa sekä tietoa käytössä olevista pelastustoiminnan resursseista, ja hän seuraa myös maakunnan raja- ja
naapurialueita. Osana kokonaisturvallisuuden reaaliaikaista
tilannekuvaa seurataan myös säätilaa, liikennetilannetta, yleisötapahtumia sekä muita mahdollisesti turvallisuuspoikkeamia aiheuttavia tilanteita.
JARMO RUOTSALAINEN

Öljy- ja kemikaalitorjuntaan liittyvä varautuminen oli yksi alueellinen teema ja tätä myötä Vilppulan paloasema varustettiin
kemikaalitorjuntaan tarkoitetulla Tokeva 2 -tason peräkärryllä kalustoineen. Orivedelle sijoitettiin uusi vesipelastustehtäviin tarkoitettu liituri. Tästä johtuen liikenneonnettomuustehtävien turvaamiseen tarkoitettu peräkärry siirrettiin Juupajoen
paloasemalle Korkeakosken VPK:n hallintaan, josta se sijaintinsa puolesta palvelee muun muassa tieosuuksia 9, 58 ja 66.
Paloasemakiinteistöjen osalta yhteistyö kuntiin oli hyvällä tasolla ja ylläpitoon liittyviä korjauksia saatiin suunniteltua ja
tehtyä kiitettävästi.
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Samassa kiinteistössä toimii myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Ensihoitokeskus. Tällä järjestelyllä on haettu kiinteää
yhteistyötä pelastustoiminnan ja ensihoidon välillä. Käytännössä tämä tarkoittaa ensihoidon kenttäjohtajan (L4) ja tilanne- ja johtokeskuksen päivystävän palomestarin (Tike P3)
työskentelyä käytännössä samoissa johtamistiloissa. Tämä
puolestaan mahdollistaa muun muassa reaaliaikaisen tilannetietoisuuden jakamisen organisaatioiden välillä ja sitä kautta
kiinteämmän yhteistoiminnan ja johtamisen myös kentällä tapahtuvassa pelastustoiminnassa pelastustoiminnan johtajan ja
ensihoidon kenttäjohtajan välillä.
Tilanne- ja johtokeskuksessa toteutettiin sisäministeriön rahoittama Alueellisen johtokeskuksen kehittäminen -hanke.
Sen tavoitteena oli luoda toimintamalli alueelliselle pelastustoimen johtokeskukselle, joka toimisi useamman maakunnallisen pelastuslaitoksen johtokeskuksena ollen yksi osa
valtakunnallista viiden pelastustoimen johtokeskuksen kokonaisuutta. Hanke oli osa sisäministeriön organisoimaa pelastustoimen uudistuksen hankekokonaisuutta. Hanketta johti
päätoiminen projektipäällikkö, ja hankeraportti luovutettiin
sisäministeriön pelastusosastolle joulukuussa 2021.
Koronapandemia näkyi monella tavalla yksikön työssä myös
vuonna 2021, kuten muun muassa sisäisiä koulutuspäiviä ja
kokouksia jouduttiin perumaan ja toteuttamaan uusilla, etäyhteyksiin perustuvilla tavoilla. Yksikön toimintaan ja pelastustoiminnan johtamiseen keskeisesti vaikuttavat toiminteet
saatiin kuitenkin varmistettua.
Osana pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisytyötä päivystävät palomestarit suorittivat lakisääteisiä palotarkastuksia
(yritys- ja laitoskohteet sekä räjähteisiin liittyvät tarkastukset)
138 kappaletta. Niin kuin suoriteluvusta on nähtävissä, pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisyn koronaohjeistusten
mukaan näitä tehtäviä karsittiin myös vuonna 2021.
Pirkanmaalla järjestettävien yleisötapahtumien valvontatoiminnan osalta Tilanne- ja johtokeskuksen päivystävät palomestarit käsittelevät tapahtumailmoitukset ja tarkastavat tilaisuuksien pelastussuunnitelmat sekä tarvittaessa suorittavat
tapahtumiin valvontatarkastuksen. Vuonna 2021 kuvatun valvontaprosessin mukaisia yleisötapahtumia Pirkanmaalla oli
473 kpl; näissä tapahtumissa ilmoitettu yleisömäärä on ollut
yhteensä 908 129 kpl. Myös näissä luvuissa näkyy selkeä pudotus aiempiin vuosiin ennen koronapandemiaa johtuen yhteiskunnan yleisistä koronarajoituksista. Varsinkin suurien yleisötapahtumien järjestämistä rajoitettiin myös vuonna 2021.

Kirjatut vuositavoitteet olivat käytännössä laajempia koko
Pirkanmaata koskevia, jotka olivat yhteisiä pelastustoiminnan vastuualueella. Koronapandemian takia joitakin tavoitteiden osia siirtyi vuodelta 2020. Valmiiksi saatuja tavoitteita
olivat muun muassa sivutoimisen henkilöstön työsopimuspohjan päivittäminen ja Pirkanmaan muonitusosastojen uuden toimintamallin rakentaminen. Varsinaisten tavoitteiden
ulkopuolella valmisteltiin sammutusletkuja käsittelevä työohje. Sopimushenkilöstön kanssa tehtävän yhteistyön, yhteydenpitoympäristön ja toimintakykyisyyden kehittämistä siirrettiin
osin uudelle vakinaisesta ja sivutoimisesta henkilöstöstä, sekä sopimuspalokunnista kootulle yhteistoimintaelimelle, joka
käynnistää työnsä laajemmin vuoden 2022 aikana.

Automaattisten paloilmoitinjärjestelmien erheellisistä paloilmoituksista tehtäviä ilmoituksia, ja korjauskehotuksia päivystävät palomestarit laativat yhteensä 713 kpl. Varsinaisia
ERHE-laskutuksia useasta erheellisestä automaattisen paloilmoittimen hälytyksestä päivystävät palomestarit lähettivät
VUOSIKERTOMUS 2021

JARMO RUOTSALAINEN

Viranomaisyhteistyö on kiinteä osa Tilanne- ja johtokeskuksen toimintaa. Yhteistyö samassa kiinteistössä toimivan Finntraffic Oy:n operoiman Tampereen Tieliikennekeskuksen
kanssa on jatkunut erittäin kiinteänä ja hyvänä. Päivittäinen
yhteistyö on pääasiassa tieverkolla tapahtuvien liikenneonnettomuuksien yhteydessä tapahtuvaa tietojen vaihtoa sekä ilmoitusten ja tukitoimintapyyntöjen välittämistä.

VUOSIKERTOMUS 2021

kohteiden haltijoille 619 kpl, ja kohteilta laskutettu summa
erheellisistä hälytyksistä oli vuonna 2021 yhteensä 487 785 €.
Tilanne- ja johtokeskuksen päivystäjien tehtäviin kuuluu pelastustoiminnan tukitoimintojen lisäksi muun muassa pelastuslaitoksen puhelinliikenteen hoitaminen ja mediapuheluihin
vastaaminen ympärivuorokautisesti kaikkina viikon päivinä.
Näitä puheluja otettiin vastaan ja välitettiin vuonna 2021 yhteensä 16 823 kpl. Lisäksi päivystäjät välittävät Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin kiireettömiä, ambulanssilla tapahtuvia potilassiirtoja hoitolaitosten välillä arkisin klo 20–7 sekä viikonloppuisin ja arkipyhisin klo 17–9. Vuonna 2020 välitettyjen
potilassiirtotehtävien kokonaismäärä oli 4713 kpl, joista tuloja saatiin 41 606 €.
Harjoitustoiminta on keskeinen pelastustoiminnan suorituskyvyn arviointi- ja kehittämismenetelmä. Tilanne- ja johtokeskuksen henkilöstö vastaa osaltaan harjoitustoiminnan
suunnittelusta ja toteutuksesta, erityisesti johtamis-, suuronnettomuus- ja viranomaisyhteistyöharjoitusten osalta. Osa
näistä harjoituksista on lainsäädännön velvoittamia, osa muita, esim. riskianalyysiperusteisesti järjestettyjä tapahtumia.
Vuonna 2021 järjestettiin muun muassa seuraavat harjoitukset, joissa Tilanne- ja johtokeskuksen henkilöstöä oli joko järjestämisvastuussa tai osallistujina:
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toteuttamat tai
valvomat ja arvioidut harjoitukset:
▶ suuronnettomuusvaaralliset kohteet, ulkoisen pelastussuunnitelman testaus, kolme kappaletta
▶ LSS 21 -valmiusharjoitus
Muut harjoitukset:
▶ PAPU 2021 -paikallispuolustusharjoitus
▶ Tampereen Ratikan käyttöönottoon liittyen järjestetyt onnettomuusharjoitukset, 5 kpl
▶ TYRSKY 21 -moniviranomaisharjoitusviikko
▶ SURE-hankkeen viranomaisyhteistoimintaharjoitus
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ENSIHOITOPALVELUT
Vuonna 2021 ensihoidon toimintaan ja tehtävämääriin
vaikutti vuoden 2020 tapaan koronapandemia.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi 25.5.2020
ensihoidon palvelutasopäätöksen vuodelle 2021. Ensihoitopalvelun toteuttaminen sairaanhoitopiirissä toteutui vuoden 2021
palvelutasopäätöksen mukaan siten, että ensihoitoa Pirkanmaan pelastuslaitoksen lisäksi toteuttaa TAYS Ensihoitokeskus omana toimintanaan. Lisäksi alueella hankittiin ensihoitopalveluita yksityisiltä toimijoilta. Uuden palvelutasopäätöksen
mukaisesti pelastuslaitoksen toteuttama ensihoito lisääntyi
2020 toteutumasta Urjalaan käynnistetyn ensihoidon ja pelastuksen hybridiyksikön muodossa.
Vuoden 2021 ensihoidon toimintaan ja tehtävämääriin vaikutti vuoden 2020 tapaan koronapandemia. Kertomusvuonna ensihoidon toimintaa toteutettiin edellisen vuoden
aikana toimintaan vakiintuneiden pandemian vaatimien suojautumistoimien mukaisesti. Pelastuslaitoksen infektioyksikköä käytettiin välittömässä lähtövalmiudessa osan vuotta,
erikseen sairaanhoitopiirin määrittämässä laajuudessa. Infektioyksikköä miehitettiin kuitenkin siten, ettei yksikköä pääsääntöisesti ylläpidetty ylityökustannuksilla. Toiminnassa tarvittavien suojavarusteiden saatavuudessa ja logistiikassa ei
vuoden 2020 tapaan enää ollut haasteita.

men suorituskyky perustuu yksikön kykyyn (henkilökunnan
osaaminen ja käytössä oleva varustus) toimia pelastustoimen
tehtävissä tilannekuvan ylläpitäjänä tilannekeskuksen suuntaan. Yksikkö kykenee suorittamaan pelastustoiminnan vaatimia ensitoimia, kuten tulipalon rajoittamista ensimmäisten
kriittisten minuuttien aikana ennen varsinaisten pelastusyksiköiden saapumista kohteeseen. Yksikön varustus mahdollistaa
lisäksi vahingontorjunnan, raivauksen sekä pintapelastamisen
aloittamisen. Yksikössä työskentelee vaadittavan suorituskyvyn toteuttamiseen erikoiskoulutetut palomies ja ensihoitaja.

Pelastuspäällikkö
MATTI ISOTALO

Koronapandemia vaikutti ensihoidon tehtävämääriin kevään
2021, jolloin tehtävämäärä oli joidenkin kuukausien aikana
jopa joitakin prosentteja normaalia alhaisempaa. Kesäkuussa, kun yhteiskunta alkoi avautua covid-rajoitteista, ensihoidon tehtävämäärät lähtivät nousuun. Lopullinen tilanne kertomusvuonna osoittaa tehtävämäärän kohonneen edelliseen
”normaalivuoteen” 2019 verrattuna yli 10 %. Selittävää syytä
valtakunnallisestikin esiintyneeseen ilmiöön ei ole löytynyt.
Ensihoidon suorittamien ensihoitotehtävien kokonaismäärä
2021 oli 55 798. Vuonna 2020 tehtäviä oli 6 415 vähemmän
(yhteensä 49 383). Vuonna 2019 ensihoitotehtäviä oli 5 267
(yhteensä 50 531) verrattuna kertomusvuoteen.

Ensihoidon hybridiyksikkö ERPI425
Ensihoidon palvelutasopäätös käynnisti pelastuslaitoksella,
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vastuualueella Urjalassa, toimintamallin, jossa ensihoidon yksikkö varusteltiin ja henkilökunta koulutettiin toimimaan myös pelastustoimen vastuulle
kuuluvissa tehtävissä. Ensihoidon suorituskyvyltään yksikkö on normaali ensihoitopalvelun hoitotason yksikkö (miehityksenä hoitotason ja perustason ensihoitaja). PelastustoiKIRSI KAIVONEN

Ensihoidon sähköinen hoitokertomusjärjestelmä
Sairaanhoitopiiri otti 2021 alueella käyttöön sähköisen ensihoidon hoitokertomusjärjestelmän. Pelastuslaitoksen osalta käyttöönoton toteutus tapahtui siten, että sairaanhoitopiirin hallinnoiman järjestelmän käyttöön tarkoitetut tietokoneet
hankki PSHP Ensihoitokeskus pelastuslaitoksen hankkiessa
käytön vaatiman muun tekniikan. Järjestelmän käyttöönotto
aiheutti paljon lisätyötä, koska käytössä olevaa ambulanssikalustoa ei hankintavaiheessa ole pääosin suunniteltu ja toteutettu käyttöalustaksi terveydenhuollon ict-järjestelmille. Pelastuslaitoksen tekninen osasto toteutti alkuvuoden aikana
ambulanssien varustelun käyttöönotettujen potilastietokoneiden vaatimilla tietokonetelakoilla ja tulostimilla. Ensihoitajille
toteutettiin ennakkokoulutus järjestelmään pelastuslaitoksen
verkkoympäristössä loppukevään ja alkukesän aikana. Verkkokoulutusta tuettiin mahdollistamalla ensihoitajille järjestelmän käyttöharjoittelu käyttöön tulossa olleiden tietokoneiden
avulla kesä-heinäkuussa. Järjestelmä otettiin pelastuslaitoksen
kaikissa ensihoidon yksiköissä käyttöön elokuun alussa. Hoitokertomusjärjestelmän käyttö tukee potilasturvallisuuden
laadun kehittämisen lisäksi pelastuslaitoksella 2020 käyttöön
otetun ensihoidon laskutusjärjestelmän toimintaa.

Henkilöstö
Ensihoidossa virkoja vapautui täytettäväksi tehtäväkierron,
luonnollisen poistuman ja irtisanoutumisien kautta. Vuoden
2021 aikana perustason ensihoitajien vakansseja täytettiin yksi ja hoitotason vakansseja viisi. Virkahaku toteutui ennalta
suunnitellun prosessiaikataulun mukaisesti siten, että virkavalinnat saatiin toteutettua jo ennen kesälomia. Virat täytettiin lokakuun alusta.

Kalusto ja toimipisteet
Ensihoitoyksiköihin vaihdettiin keväällä sairaanhoitopiirin
hankkimat ja ylläpitämät Zoll -moniparametridefibrillaattorit. Pelastuslaitoksen omistama LIFEPAK 15 -kalusto jäi vararesurssiksi. Investointisuunnitelman mukaisesti vuonna 2021
hankittiin kolme uutta ambulanssia. Ambulanssien korityöt
valmistettiin hankinnan vuonna 2019 voittaneen J5L -nimisen yhtiön toimesta. Autot sijoitettiin keskuspelastusaseman,
Pirkkalan ja Urjalan toimipisteisiin. Lääkehapen tilausjärjestelmä päivittyi verkkopalvelussa toimivaksi.
Toimipisteissä kokeiltiin määräaikaista kokeilua, jonka aikana Nokian toinen ensihoidon yksikkö asemoitiin 12h/vrk val20
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miuteen ja Nokialta toisen yksikön 24 h/vrk valmius sijoitettiin keskuspaloasemalle. Määräaikainen kokeilu kohdistui
marras-joulukuulle, eikä sitä jatkettu enää joulukuun jälkeen.
Tuomaalankadun ensihoitoasemasta tuli työhöntulopiste syksyllä, jonne hoitotason ensihoitaja tulee Hervannan resurssista, perustason ensihoitajan tullessa Kangasalan palomiesten
resurssista.
Ensihoidon ja pelastuksen erityistilanneyksikkö EPI081:n toimintaa kehitettiin hankkimalla käyttöön uusi ajoneuvo. Samalla yksikön miehitys vakiinnutettiin H+P -muotoon kertomusvuoden aikana.

Osaamisen hallinta - Sisäiset koulutukset
Vuoden 2021 ensihoidon ylläpitokoulukoulutukset saatiin toteutettua syyskaudella ja samalla saatiin päätökseen koko kolmivuotinen 9-aihepiirin ylläpitokoulutusprosessi ensi kertaa.
Vuoden 2022 alusta lähdetään jälleen ns. alusta alkaen aihepiirien osalta, täydentäen koulutuspäiviä ajankohtaisilla asioilla.
Koulutusten toteutuksessa huomioitiin covid-19-tilanne sovitellen esim. rastien ryhmäkokoja. Koulutuspäiviä toteutettiin
eri sisällöillä kohderyhmä huomioiden. Kaksi ensimmäistä sisältöä oli kohdennettu ensihoidon päätoimiselle henkilöstölle; raskaus ja pieni lapsi sekä infektiot ja vatsaelimet. Raskaus
ja pieni lapsi -teeman koulutuspäivät pidettiin Taitokeskuksessa. Taitokeskus on Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteinen
koulutuskeskus. Tämä oli tärkeä avaus yhteistyölle, sillä Taitokeskus tarjoaa monipuoliset välineet ja puitteet harjoittelulle.
Kolmas, kaikille ensihoidossa toimiville yhteinen koulutuspäivä, toteutettiin aiheesta elvytys ja muut hätätilanteet.
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OPISKELIJAMÄÄRÄT
2021

OPINTOVIIKOT 2021

kevät syksy

kevät

syksy

67

60

Tamk, Tampereen ammattikorkeakoulu

17

15

Xamk, Kaakkois-Suomen AMK

1

Gradia Jämsä

1

1

4

6

Metropolia AMK

2

2

10

11

Pelastusopisto, Kuopio,
pelastajat

6

5

12

10

Savonia

2

2

13

12

5

LAB AMK Lappeenranta

5

30

Pelastusopisto, hätäkeskuspäivystäjä

2

2

PSHP lääkäri

2

Yhteensä opiskelijamäärät ja opintoviikot

29

34

Yht. 63
K+S

4
111
Yht.
K+S

135
246

Ulkopuoliset koulutukset, ensihoito
Vuonna 2021 vallinneen koronapandemian vuoksi suurin osa
ulkopuolisista koulutuksista oli peruttu, joten koulutuskertymät vuodelta 2021 jäivät edellisen vuoden tapaan selkeästi pienemmiksi kuin ennen pandemia-aikaa.
Ensihoitokeskuksen koulutuksista toteutui simulaatiokoulutuksia sekä Cadaver-harjoittelua (vainajaharjoittelu). Lisäksi ensihoitokeskus järjesti webinaarin vanhusten hoidosta, johon osallistui 41 henkilöä. Simulaatiokoulutuksiin osallistui
yhteensä 53 henkilöä. Cadaver-harjoitteluihin osallistui yhteensä 28 henkilöä.
SPPL:n kouluttamana toimintaan saatiin uusia jälkipurkuohjaajia neljä. Polamkin järjestämään webinaariin stressin hallinnasta osallistui yhteensä 106 henkilöä, webinaarista oli kolme
samansisältöistä 4h koulutusta. Syksyn aikana pidettiin SEHL:n toteuttamana webinaari teemalla tiimi toimii, osallistujia
yhteensä 43 henkeä.

Obduktioharjoittelua kertyi kaikkiaan 24 tuntia. Pirkanmaan
taktisen ensihoidon henkilöstöä osallistui myös viranomaisten
yhteistoimintakurssille Sotilaslääketieteen keskuksella. Koulutustunteja Pirkanmaan TEMS-ryhmäläisille kertyi yhteensä
803. Vuoden 2021 syksyllä Pirkanmaan taktinen ensihoitoryhmä järjesti rekrytoinnin uusille toimintaan mukaan haluaville hoitotason ensihoitajille. Rekrytointitilaisuuteen osallistui
yhteensä 20 hoitotason ensihoitajaa ja heistä koulutukseen peruskurssille valittiin neljä ensihoitajaa.

Opiskelijaharjoittelu
Vuonna 2021 Pirkanmaan pelastuslaitoksella oli ensihoidon
harjoittelussa yhteensä 63 opiskelijaa. Opiskelijamäärä olivat
samaa tasoa edellisvuoden kanssa, koska vallitsevan koronatilanteen takia opiskelijoita on otettu nyt hieman vähemmän.
Harjoittelujaksot vaihtelivat 2–8 viikon välillä. Pirkanmaan
pelastuslaitoksella tehtyjen ensihoidon harjoittelujaksojen kokonaisviikkomäärä oli kevätlukukaudella 111 opintoviikkoa ja
syyslukukaudella 135 opintoviikkoa, yhteensä 246 viikkoa.
Vuonna 2021 opiskelijoita oli kahdeksasta eri oppilaitoksesta.
Suurimman ryhmän harjoittelijoista muodostivat eri ammattikorkeakoulujen ensihoitajaopiskelijat. Ensihoitajien lisäksi
harjoittelussa oli pelastajia, lähihoitajia ja hätäkeskuspäivystäjiä. Syyslukukaudella oli myös kaksi lääkäriä tutustumisjaksolla.
Yksiköiden asemapaikoissa ja samalla harjoittelupaikoissa tuli
pieniä muutoksia, kun 24h-yksikkö PI 126 siirtyi Teivon asemalle ja sieltä 12h-yksikkö PI 129 takaisin Keskuspaloasemalle. Alkuvuodesta pelastuslaitoksella aloitti myös ERPI 425,
hybridiyksikkö, mutta siihen ei oteta opiskelijoita.
Pelastuslaitoksella toteutettiin pro gradu -tutkielma aiheesta ”Ensihoidon harjoittelu opiskelijoiden arvioimana Pirkanmaan pelastuslaitoksella”. Tutkimuksessa selvitettiin Pirkanmaan pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköissä harjoittelussa
olleiden opiskelijoiden näkemyksiä saamastaan ohjauksesta sekä opiskelijoiden kokemuksia pedagogisesta ilmapiiristä ja ohjaussuhteesta. Opiskelijoista suurin osa (91,4 %) arvioi saavuttaneensa oppimistavoitteensa ensihoitoharjoittelussa
erittäin hyvin tai melko hyvin. Pedagoginen ilmapiiri koettiin kiitettäväksi jakson aikana ja hoitotyön lähtökohdat olivat
opiskelijoiden arvioissa myös lähellä kiitettävää. Harjoittelujakson ohjaussuhteen koki kiitettäväksi lähes kolme opiskelijaa neljästä.
KIRSI KAIVONEN

TEMS-koulutus
Korona rajoitti taktisen ensihoitoryhmän koulutusta osittain
vuoden 2021 aikana. Poliisille asetetut rajoitteet vähensivät
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yhteistoimintaharjoittelua merkittävästi. Taktisen ensihoidon
erillisiä koulutustapahtumia järjestettiin vuoden 2021 aikana
yhteensä 15 kertaa. Näistä 4 kertaa harjoiteltiin yhdessä poliisin kanssa ja 2 kertaa yhteistoimintaan pelastustoimen kanssa.

VUOSIKERTOMUS 2021

Ensivastetoiminta
Vuoden 2021 ensivastetoimintaan vaikutti edelleen maailmanlaajuisen koronapandemian rajoitteet ja ohjeistukset. Pelastuslaitoksen tuottaman ensivastetoiminnan tehtävämääriin
vuonna 2021 vaikutti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen toteuttamat vastemuutokset, joiden keskeisinä tavoitteina oli olla altistamatta ensivastehenkilöstöä virukselle.
Vuonna 2021 Pirkanmaan pelastuslaitoksen suorittamien ensivastetehtävien kokonaismäärä oli 1189, muutos edellisvuoteen nähden oli +128 tehtävää.
Lievä tehtävämäärien lisääntyminen näkyi myös ensivastetoiminnassa, ja tehtävämäärät peilautuivat ensihoitopalvelun tehtävämäärien lisääntymiseen vuoden 2021 aikana, sekä Kuhmoisten liittymisen Pirkanmaahan ja siellä toimivan
sopimuspalokunnan ensivastetehtävien (+42) kytkeytyminen
Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilastoihin. Myös ensivastetoiminnassa jatkettiin covidin tuomien toimintamallien ja ohjeistusten toteutusta henkilötasolla turvallisen infektiosuojautumisen näkökulmasta. Pirkanmaan pelastuslaitos tuotti vuonna
2021 sopimuspohjaista ensivastetoimintaa Pirkanmaalla 49:n
yksikön voimin.

Ensivastekoulutus 2021
Ensivastetoiminnassa ylläpitokoulutus toteutettiin toimintavuoden 2021 osalta Pirkanmaan pelastuslaitoksen ensihoitopalvelussa tehdyn koulutussuunnitelman mukaisesti.
Suunnitelman toteuttamisessa oli kokoontumis- ja käytännönharjoittelun osalta omat haasteensa rajoitteiden vaikuttaessa
myös palokuntatasolla. Rajoitteiden johdosta opetusmateriaalit suunniteltiin pienryhmiin ja etäkoulutuksiin (Teams)
pohjautuvasti, kyseisellä mallilla pystyttiin turvaamaan koulutussuunnitelman mukaiset koulutustavoitteet EVY- palokuntakohtaisesti. Opetussuunnitelma sisälsi kolme kevään
VUOSIKERTOMUS 2021

aihetta sekä kolme syksyn aihetta. Toteutuneet koulutustuntimäärät olivat 12 tuntia/palokunta.
Evy-koulutuksiin osallistui toimintavuonna 2021 yhteensä 3 083 henkilöä kokonaistuntimäärän ollessa 621 tuntia ja
koulutuskerran ajallisen keskiarvon ollessa 1 h 22 min. Pirkanmaan pelastuslaitoksen pelastustoiminnan henkilöstön
ensivastekoulutuspäivät syksyllä ehdittiin pitää ennen voimakkaasti vaikuttavia rajoituksia. Koulutettavat koostuivat
Pirkanmaan pelastuslaitoksen vakinaisista operatiivisista ylipalomiehistä ja palomiehistä, jotka eivät olleet nimettynä ensihoitopalvelun (ambulanssien) henkilöstöihin. Koulutuspäivien koulutusaiheet olivat ensihoidon syksyn koulutuspäiviin
sidottuja ja siten muokattu ensivastetoimintaan soveltuvaksi.
Ensivastekoulutuspäiviin osallistui 111 henkilöä.

Kurssitoiminta 2021
Palokuntien ensiapu- ja ensivastekursseja Pirkanmaalla järjestettiin suunnitelmien mukaisesti yhteensä viisi, palokuntien
EA-kursseja neljä ja EVY-kursseja yksi. Kursseille osallistui yhteensä 45 henkilöä. Kurssitoiminnan osalta Covid-19 -rajoitteet toivat oman haasteensa kurssitoiminnan järjestämiseksi.
Kurssien teoriaopetus siirrettiin vastuukouluttajan pitämiin
etäkoulutuksiin (TEAMS) ja käytännön harjoitukset suoritettiin pienryhmätoteutuksena kulloinkin voimassa olevia henkilörajoitteita noudattaen.
Pelastusopisto järjesti Kangasalan paloasemalla pelastustoimen vastuukouluttajille pedagogisen koulutuksen 10.–
12.11.2021. Koulutuksen taustalla oli Pelastusopiston vaade
saada henkilöille vastuukouluttajaoikeudet. Koulutuspaikkoja oli 15, jotka jakautuivat yhdelletoista pelastuksen henkilölle ja neljälle ensihoidon henkilölle.
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KEHITTÄMISY KSIKKÖ
Kehittämisyksikössä aloitti osaamiskeskus vuonna 2021.

K

ehittämisyksikön tehtäviä ovat pelastuslaitoksen toimintaympäristön analysointi ja palvelutarpeiden arviointi, sisäisen toiminnan kehittäminen ja arviointi
yhdessä vastuualueiden ja yksiköiden kanssa sekä työhyvinvoinnin kehittäminen ja seuranta.
Työhyvinvointityöhön kuuluvat muun muassa osaamisen hallintaan, arviointiin ja kehittämiseen liittyvät toiminnat sekä
työsuojelutoiminnan, työterveyshuollon ja työkykyä tukevien
prosessien ja toimintamallien kehittäminen.

Kansalliset hankkeet ja työryhmät
Kansalliseen ”Pelastustoimen alueellisen valmistelun yhteistutkimus- ja kehittämishankkeeseen” pelastuslaitos osallistui
”alueellisen tilanne- ja johtokeskustoiminnan kehittämishankkeella” sekä ”pelastustoimen palvelukokonaisuuksien kuvaaminen” -hankkeen osana.
EU:n sisäisen turvallisuuden rahaston tuella pelastuslaitos toteuttaa pelastustoimen kansallisen CBRNE-tiedustelu ja -dekontaminaatiokyvyn kehittäminen -kalusto- ja koulutushankkeet yhdessä Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa 2021–2022.
Kehittämisyksikkö on osallistunut kansallisen ICT-kehittämishankkeeseen kuuluvan pelastustoimen tiedolla johtamisen
työvälineiden ja tiedonhallinnan edistämisen projektin työskentelyyn. Projekti on osa onnettomuuksien ehkäisyn tietojärjestelmien hankekokonaisuutta ja siinä rakennetaan tietotuotteita pelastustoimen päätöksenteon ja toiminnanohjauksen
parantamiseksi. Toimialasidonnaisille järjestelmille rakentuu
keskitetty tekninen alusta ja visuaalinen raportointiratkaisu,
jossa voidaan soveltaa myös edistyneen analytiikan keinoja.
Kehittämisyksikkö on osallistunut SM:n vetämän Pelastustoimen tietojenkäsittelyhankkeen, HVA-uudistuksen STM:n
vetämän kansallisen ICT-valmisteluryhmän sekä alueellisen
valmistelun pelastustoimen ICT-työryhmän työryhmätyöskentelyyn.
Pelastustoimen kansallisen TKI-verkoston vuoden 2021 toimintaan kehittämisyksikkö on osallistunut aiheina muun
muassa tutkimus- ja kehittämistoiminnan linjaukset, SM:n
pelastusosaston TKI-strategiatyö, riskianalyysityön nykytila,
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kuntien tapaturmavakuutusten kattavuutta ja vastuutahoja
erilaisilla sopimusrakenteilla.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riskiarvion päivittämiseen uudella Graniten riskienhallintaohjelmalla kehittämisyksikkö osallistui yhdessä muiden vastuualueiden kanssa.

Kehittämispäällikkö
MARTTI HONKALA

omavalvonnan käyttöönoton tukeminen, kansallinen TJ-hanke ja hyvinvointialueen viitearkkitehtuurityö.
”Turvallisuus kuuluu kaikille” -hanke jatkui 2021 saakka.
Hankkeessa järjestettiin turvallisuusosaamisen täydennyskoulutusta oppilaitosten henkilöstölle perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä. Hankkeen toteutti ja sitä hallinnoi TAMK:n
ammatillinen opettajankoulutus. Hankkeessa osallistuttiin ohjausryhmän työskentelyyn ja sisältöjen ja materiaalin tuotantoon sekä koulutusten järjestämiseen alihankintana.
Pirkanmaan pelastuslaitos osallistui TAMK:n ”Lisätty todellisuus arjen palosuojelun ja -turvallisuuden edistäjänä” -kehittämishankkeeseen ja sen ohjausryhmätyöhön. Hanke jatkui
2021. Hankkeessa kehitettiin turvaopasteiden ja niihin liittyvien toimintamallien opetuksen ja käytön syventämistä lisätyn
todellisuuden ja pelillistämisen keinoin. Hankkeen ohjausryhmässä oli edustus myös Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta,
SPEK:stä ja SPPL:stä.

Sisäiset hankkeet ja kehittäminen
Pelastuslaitoksen riskiarvio ja toimintaympäristöanalyysi päivitettiin ja valmisteltiin Pirkanmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2022–2023 yhdessä vastuualueiden kanssa.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen palvelutasoa ja palvelutarpeita
arvioitiin yhdessä vastuualueiden ja toimintayksiköiden kanssa uusien paloasemahankkeiden valmistelussa ja pelastustoiminnan toimintavalmiuden kehityksen seurannassa erityisesti
Tampereen kaupunkialueen I-riskiluokan ruuduissa.
Valmisteltiin pelastuslaitoksen kaluston kierrätysryhmälle raskaan kaluston tehtävämäärät 2019–2021.
Valmisteltiin pelastuslaitoksen lausunto aluehallintoviraston
arvioon pelastustoimen palvelujen toteutumisesta Pirkanmaan pelastustoimen alueella LLSAVI/9951/2021 ja vastaus
aluehallintovirastolle selvityspyyntöön asiantuntija-arvion
laatimiseksi alueen pelastustoimesta.
Selvitettiin sopimuspalokuntien kustannukset Kalajoen maastopalon kaukoavusta korvaustaulukkoon sekä sopimuspaloVUOSIKERTOMUS 2021

Paloasemien lukituksien uusiminen ja yhtenäistäminen jatkui vuonna 2021. Kehittämisyksikkö osallistui paloasemien
avaintenhallinnan kehittämiseen ylläpitäen tietoja sähköisessä järjestelmässä sekä osallistumalla avainten sähköiseen ohjelmointiin. Toiminta jatkuu vuonna 2022.
Pelastuslaitoksen asiakkaiden palveluita ja tietosuojaa parannettiin ottamalla käyttöön sähköinen asiointipalvelu osana
Tampereen kaupungin palveluita. Pelastuslaitoksen asianosaisen tiedonsaantipyynnöt esimerkiksi onnettomuuksista on
mahdollista toteuttaa palvelussa, jossa käytetään vahvaa tunnistautumista (Suomi.fi).
Korona-epidemian jatkuessa osallistui kehittämisyksikkö tilannekuvaryhmän toimintaan vastuullaan muun muassa huolehtia pelastuslaitoksen epidemiaohjeistuksen ja muun tarvittavan materiaalin tallentamisesta. Tilannekuvaryhmän
toiminta jatkuu edelleen vuonna 2022.
Virkakorttien hankintaa kehitettiin perustamalla pelastuslaitokselle uusi rekisteröintipiste Keskuspaloasemalle. Lisäksi
uudeksi rekisteröijäksi perehdytettiin yksi henkilö komentotoimistosta. Virkakortteja pelastuslaitokselle hankittiin vain
välttämättömissä määrin koronaepidemian vuoksi. Virkakortteihin liitetään hallinnon turvallisuusverkon (tuve) käyttöoikeus, ja kehittämisyksikkö on huolehtinut pelastuslaitoksen
käyttäjien verkon käyttövaltuushallinnasta. Korttien hankintaa jatketaan edelleen vuonna 2022.

OSAAMISEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN
Osaamiskeskus perustettiin
Osaamiskeskus perustettiin kehittämisyksikköön kesäkuussa
2021. Osaamiskeskusta ohjaa erikoissuunnittelija, jonka lisäksi osaamiskeskukseen rekrytoitiin koulutussuunnittelija, Trainee-korkeakouluharjoittelijat ja kaksi määräaikaista koordinaattoria. Turvallisuuskoulutushenkilöstö (3 henkilöä) siirtyi
viestintäyksiköstä osaamiskeskukseen. Turvallisuuskoulutustiimissä kehitettiin monipaikka- ja etäkoulutuksia, valmistettiin yhteistä turvallisuusviestintämateriaalia eri kohderyhmille
sekä pilotoitiin turvallisuuskoulutustarjotinta verkkosivuille.

Yhteistyön vahvistaminen
Korkeakouluyhteistyötä vahvistettiin. Pirkanmaan pelastuslaitos osallistui Tampereen kaupungin Trainee-ohjelmaan ja
palkkasi kolme korkeakouluharjoittelijaa neljäksi kuukaudeksi: hallintopalveluihin sekä kehittämisyksikköön paikkatietotehtäviin ja koulutussuunnittelutehtäviin. Ohjelman toteutus
ja palaute oli onnistunutta ja toimintamallia on tarkoitus jatkaa vuonna 2022.
VUOSIKERTOMUS 2021

Kahden määräaikaisen koordinaattorin vakanssit sisäisellä työnkiertomallilla otettiin käyttöön vuoden 2021 syksyllä.
Koordinaattoreiden työtehtävät liittyvät kehittämistehtäviin
tai koulutusten organisointiin ja toteutukseen. Syksyllä aloittanut ensihoidon koordinaattori suunnitteli ja toteutti työvuorokoulutuksia ja pelastustoiminnan koordinaattori työsti pelastustoiminnan työvuoroaikaisten koulutuskokonaisuuksien,
tapahtumien ja valmiuden hallintatyökalua sekä työskenteli
turvallisuuskoulutusten parissa. Koordinaattoritarpeita kerätään ensihoidosta, pelastustoiminnasta ja kehittämisyksiköstä
ja toiminta jatkuu pysyvänä mallina vuonna 2022.
Jokaisesta toimintayksiköstä nimettiin vähintään yksi koulutusvastaava. Poikkihallinnollisesti työskennellen valmisteltiin
vuoden 2022 koulutussuunnitelman yhteinen osa sekä kartoitettiin eri toimintayksiköiden koulutustarpeita vuodelle 2022
tiimityönä. Tarpeita priorisoitiin ja aikataulutettiin henkilöstökoulutuskalenteriin vuodelle 2022. Työ jatkuu vuonna 2022.
Koulutustoiminnan suunnitelmallinen kehittäminen parantaa
osaamista ja vähentää ulkoa ostetun koulutuksen tarvetta.

Systemaattisuuden vahvistaminen
Osaamisen kehittämisen toimintamallin vakiinnuttamista jatkettiin. Osaamisen hallinnan kehittämistoimenpiteinä linjattiin sähköisen Koulumaali-oppimisympäristön käyttöönotto.
Osaamisen hallinnan arviointiin ja ennakointiin tehtiin organisaation strateginen osaamiskartta ja päivitettiin ydin- ja perusosaamisia. Lisäksi osaamisen hallintajärjestelmän hankintaa kartoitettiin ja valmisteltiin.
Edellä mainitut työkalut edistävät osaamisen johtamista ja
yhteisohjautuvuutta sekä toimivat osaamisen kehittämistoiminnan suunnittelun ja ohjauksen tukena. Pyrkimys on saada tietoa hyödynnettyä ja välttää päällekkäisten tilaisuuksien
järjestämistä.
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Koulutushanke 2019 -pilotit
Pilottien aiheet on määritetty vuosille 2020–2021.
Yhteiset toimintamallit: hallinnolliset vuosikellot on luotu joka toimintayksikköön, mutta niiden käyttöä on yhä edistettävä. Pelastuslaitoksen henkilöstökoulutuskalenteri on luotu ja
käytössä intrassa. Poikkihallinnolliset koulutus- ja kehittämispäivät ja yhteisen esimiesfoorumin kehittäminen ovat kesken
ja niitä edistetään vuonna 2022.
Operatiivisen henkilöstön koulutuskäytänteiden kehittäminen: erityisesti operatiivisen henkilöstökoulutuksen yhteisiä
toimintamalleja, suunnitelmapohjia ja prosesseja yhdenmukaistetaan ja rakennetaan tarpeen mukaan yhteistyössä tulevaa osaamisen hallintajärjestelmän käyttöönottoa varten. Työ
on kesken ja sitä edistetään vuonna 2022.
Osaamiskartoitus paloesimiehille OKA2: selkeä suunnitelma
on tehty ja liitetty Koulutushankeraportin liitteeksi. Toteutuksen suunnittelu on kesken ja toteuttajavastuita pohditaan, pyrkimys on toteuttaa kartoitus vuonna 2022.
Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn perehdytys pelastustoiminnalle: ei aloitettu.
Palomestareiden perehdytyksen kehittäminen: tarkempi yhteenveto ja kehittäminen on kesken.
Hybridi-koulutuspaketti: valmis. Koulutuspaketti toteutettiin
01/2021.

Kyselyt ja selvitykset
Rakennuspalojen pitkän aikavälin historiatietoja palojen määristä, syttymissyistä ja vahingoista Tampereella selvitettiin
Yleisradion pyynnöstä ja rakennuspalojen sekä rakennuspalovaarojen määriä Pirkanmaalla 2016–2020 selvitettiin Tyrvään Sanomien pyynnöstä.
Selvitettiin Santalahden paperitehtaan tulipaloja vuosilta
2006–2021 alueen historiaselvitystä varten. Vastattiin SM:n
suorituskykyhankkeen pelastustoiminnan ja onnettomuuksien ehkäisyn sk-vaatimuskyselyihin yhdessä pelastustoiminnan vastuualueen, onnettomuuksien ehkäisyn vastuualueen ja
viestintäyksikön kanssa.
Vastattiin Tampereen kaupungin ilmastonmuutoksen riskejä
ja varautumista koskevaan kyselyyn pelastuslaitoksen osalta
ja selvitettiin Nokian kaupungin tulviin liittyviä pelastustoimen tehtäviä kaupungin hulevesitulvariskien päivitystä varten.
Vastattiin Kangasalan Sanomien kyselyyn Pirkanmaan kuntien pelastustoiminnan vasteajoista 2018–2020.
Valmisteltiin vastaus SM:n tietopyyntöön pelastustoimen henkilöstötarpeen lisäystä koskevien tietojen tarkistamisesta ja
AVI:n kyselyyn resurssitarpeesta.
Valmisteltiin tietoja pelastustoimen tehtävistä tilastolliseen
vuosikirjaan 2018–2020.
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Selvitettiin kemikaalivuotoja ja ympäristövahinkoja maaperän
pilaantuneisuustutkimukseen osana kaupungin tilaamaa ympäristöriskien kartoitusta ja selvitettiin rakennuksissa tapahtuneita öljyvahinkoja Pirkanmaalla vuosina 2018–2020 ELY:n
kyselyyn.
Valmisteltiin vastaukset Ylen ja Kalevan kyselyihin Pirkanmaan pelastuslaitoksen työhyvinvointikyselyjen tuloksista.
Valmisteltiin lausunto pelastuslain uudistamisen esiselvityshankkeen valmistelujaostojen muistioista.

Työhyvinvoinnin edistäminen
Työhyvinvoinnin toimintamallien kehitystyötä jatkettiin. Laadittiin työhyvinvoinnin toiminnan tavoitteet osaksi PaVu 2022
-suunnitelmaa ja osallistuttiin Työterveyshuollon toimintasuunnitelman 2022 tarkistuksen valmisteluun yhdessä muiden toimintayksiköiden kanssa. Suunnitelmassa tarkennettiin
koronapandemian vaikutuksia toimintaan ja terveystarkastusten raportoinnin sekä ilmoittamisen toimintaprosesseja.
Vuoden 2021 kehityskeskustelujen tulokset koottiin hyödynnettäväksi koulutussuunnittelussa yhdessä toimintayksiköiden kanssa.
Työryhmä jatkaa työtä koetun kiusaamisen, syrjinnän ja häirinnän vähentämiseksi. Koulumaali-verkko-oppimisympäristössä julkaistiin koko henkilöstölle suunnattu Työhyvinvointi ja työyhteisötaidot -kurssi, jossa käsiteltiin työhyvinvoinnin
ja työyhteisötaitojen teemoja.
Valmisteltiin organisaatiotason kehittämiskohteet Kunta 10
-kyselyn vuoden 2020 tulosten perusteella. Työyhteisön erityisvahvuutena ovat sosiaalinen pääoma ja positiivinen yhteisöllisyys, joiden säilyminen halutaan varmistaa tutustumalla eri toimintayksiköiden ja vastuualueiden tehtäviin sekä
toiminnan avoimella valmistelulla ja päätöksenteolla. Pelastuslaitoksen kehittämiskohteiksi on valikoitunut kehityskeskustelujen pitäminen, päätöksenteon oikeudenmukaisuus ja
kiusaamisen, syrjinnän ja häirinnän vähentäminen esimiehiä
tukemalla ja työyhteisötaitoja kehittämällä.

TYÖSUOJELU

Lisäksi käynnistettiin työsuojeluasiamiesten aktivointihanke,
jossa kannustettiin aktiiviseen osallistumiseen oman toimintapisteen ja -alueen riskien hallinnassa.

Uudistuksia ja kehittämishankkeita
Uutena riskienhallinnan ja erilaisten tapaturmien ja muiden
ei-toivottujen tapahtumien ilmoitus- ja tilastointityökaluna
otettiin helmikuun 2021 alusta käyttöön MonetTurva-järjestelmä, jonka osalta järjestettiin käyttökoulutuksia eri henkilöstöryhmille, työsuojeluvaltuutetun antaessa lisäksi suoraa kahdenkeskistä käyttötukea.
Myös uutena käyttöömme tulleen lakisääteisen ASA-rekisterin käytön osalta pidettiin info-tilaisuuksia ja oppitunteja niin
vakinaisen pelastushenkilöstön kuin sopimuspalokuntaväenkin henkilöstölle.
Toimintavuoden aikana lähdettiin pelastustoimen varustevalmistuksen vastuutoimijan, Image Wear Oy:n kanssa yhteistyössä kehittämään niin sanottua kevytasua tehtäviin, joissa ei
ole tarpeellista käyttää voimakkaalta säteilylämmöltä suojaavaa sammutusasua. Eteläisen alueen palopäällikkö ja työsuojelupäällikkö kutsuivat kehittämistiimiin asiantuntijajäseniksi
Tampereen keskuspaloaseman 1. jaoksen pelastushenkilöstön
edustuksen. Kehittämistyön tuloksena saatiin yhteistyössä varustevalmistajan ja osallistuneiden toimesta aikaan laadukas ja
käyttäjäystävällinen työasu virallisesti sertifioitavaksi.
Tammerkosken vesipelastus- ja sukellustoiminnan osalta
käynnistettiin kehittämishanke yhteistyössä Tampereen Sähkölaitoksen kanssa, minkä tavoitteena entistä paremmin hallita virtauksia pelastustöiden aikana siten, että kohteessa pelastustoimen johtaja ohjaa paitsi henkilöstön toimintaa, myös
virtauksien eliminoinnin hallintatekniikkaa Tike-palomestarin hoitaessa viestintää voimalaitoksen valvomon kanssa. Uudesta toimintataktiikasta valmistetaan vesipelastuksesta vastaavan toimesta kohdekortti.
Lisäksi käynnistettiin hanke toimipisteissämme käytettävien
kemikaalien luetteloimiseksi lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Palopäällikkö
Pekka Mellin
Työsuojelua sitoviksi toiminnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2021 päätettiin PERA-riskien arvioinnit Tilanne- ja johtokeskukseen sekä keskuspaloaseman ensihoidon ja pelastustoiminnan toimintoihin.
Näissä toimipisteissä tarkasteltiin henkilöstön, kaluston ja
kiinteistön osuudet, työterveyden osallistuessa henkilöstöosuuteen toimipistekohtaisen työpaikkaselvityksen laatimiseksi.
VUOSIKERTOMUS 2021

KIRSI KAIVONEN

Uutena työsuojelun toimintamuotona päätettiin sopimuspalokuntakentälle laatia malli työsuojelun toimintaohjeeksi. Tätä varten sopimuspalokuntien yhteistyöryhmän kautta nimettiin asiantunteva ja aiheesta kiinnostunut työryhmä, joka sai
viiden työpajaillan jälkeen esityksen valmiiksi. Esitys hyväksyttiin ja jaettiin kaikille Pirkanmaan sopimuspalokunnille sovellettavaksi oman palokunnan käyttöön.

Toteutettuja yhteistyöhankkeita
Pyynnöstä esittelimme työterveysyhteistyön nimissä Pirten erikoistuville lääkäreille pelastustoimen erityispiirteitä ja
seikkoja, jotka ovat erityislaatuisia henkilöstömme terveydentilan suhteen huomioitavaksi. Lisäksi lääkäriryhmälle esiteltiin
kahdessa erillisessä tilaisuudessa Tilanne- ja johtokeskuksen ja
Kangasalan paloaseman monimuotoista toimintaa.

VUOSIKERTOMUS 2021

Myös Työterveyslaitoksen meneillään ollut Työsuojelupäällikkökurssi oli työsuojelun vieraana keskuspaloasemalla osoittaen varsin kiitettävää mielenkiintoa pelastustoimessa huomioitaviin erityisasioihin.
Työterveyshuollon palvelukonseptin toteutumista verrattiin
voimassa olevaan toimintasuunnitelmaan sekä tarkasteltiin
sairauslomien määrää ja laatua, näitä kaikkiaan kolmessa eri
tilaisuudessa.
Hyvinvointialueen valmisteluun liittyen työsuojelupäällikkö
osallistui kutsuttuna sote-ohjausryhmän kokouksiin sekä loppuvuodesta käynnistettyyn Työhyvinvointi ja työturvallisuus
-asiantuntijaryhmään henkilöstösuunnittelijamme toimiessa
pelastuslaitosten työsuojelupäälliköiden (ja jatkossa myös työsuojeluvaltuutettujen) sähköisen kokouksen kokoonkutsujana, Pirkanmaan saadessa ryhmän kokonaisvetovastuun.

Työsuojelutilaisuudet
Pirkanmaan pelastuslaitoksen yhteistyöryhmä kokoontui
määrävälein pelastusjohtajan johdolla käsitellen monia ajankohtaisia toimintojamme koskettavia asioita.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen oma työsuojeluorganisaatio
kutsuttiin koolle vuosikellon mukaisesti.
Pelastuslaitoksen sisällä tarkasteltiin erikseen lisäksi muun
muassa palonehkäisyhenkilöstön työsuojeluasioita sekä pirkanmaalaisittain periaatteita toimipisteidemme tulityöpaikkojen turvallisuudesta ja tarpeellisuudesta.
Tampereen kaupunkikonsernin Työsuojelutoimikunta (työsuojelupäälliköt ja työsuojeluvaltuutetut) kokoontui suunnitellusti neljä kertaa hyvinvointipäällikön johdolla.
Lisäksi työsuojeluvaltuutetuilla oli kokoukset ja työpaikkavierailut agendallaan sekä hyväksi keskustelukanavaksi koettuja
tapaamisia pormestarin kanssa.

Uusi työsuojelun toimikausi 2022 - 2025
Marraskuussa 2021 järjestettiin työsuojeluvaali, jossa työsuojeluvaltuutetuksi alkavalle nelivuotiskaudelle valittiin paloesimies Matti Syrjä sekä työsuojeluvaravaltuutetuiksi paloesimies Jarno Lamminpää ja ensihoitaja Joonas Porrassalmi.
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men aluehallintoviraston järjestämään LSS21-valmiusharjoitukseen, jonka teemana oli säteilyvaaratilanteen jälkivaihe.
Marraskuussa viestintäyksikkö osallistui TAISTO21-tietoturvaharjoitukseen ja suuronnettomuusharjoitukseen Äetsän Sastamalassa. Harjoituksen lopuksi järjestettiin tiedotustilaisuus.
Hankkeet ja projektit

Korona vaikutti edelleen turvallisuusviestinnän tapahtumiin
ja toteuttamiseen.

Tiedotuspäällikkö
VEIJO KAJÀN
nen media näyttäytyikin edelleen korostetusti ihmisten arjessa. Pelastuslaitos käytti sähköisiä alustoja turvallisuusviestinnän välineenä ja viesti vahvasti monikanavaisesti. Perinteisistä
somealustoista erityisesti Facebook haastaa viranomaisorganisaatioita ja julkisia toimijoita tavoitettavuudessa, vaatien näkyvyydelle entistä enemmän rahallista satsausta. Meillä maksullisia julkaisuja ei kuitenkaan vielä toistaiseksi ole käytetty.

Viestintäyksikössä työskenteli tiedotuspäällikön johdolla alkuvuoden aikana kaksi viestintäsuunnittelijaa ja erikoissuunnittelija (viestintätiimi) sekä kaksi koulutussuunnittelijaa ja
palomiehen virkanimikkeellä yksi turvallisuuskouluttaja (koulutustiimi) sekä projektityöntekijä huhtikuun loppuun asti.
Kesäkuussa yksikön tehtäviä järjesteltiin uuteen malliin ja
koulutussuunnittelijat sekä turvallisuuskouluttaja siirtyivät
uuteen, kesällä perustettuun Osaamiskeskukseen.
Vuoden loppupuolella yksi viestintäsuunnittelija irtisanoutui
ja uuden työntekijän rekrytointi aloitettiin.
Viestintäyksikön tehtäviä ovat sisäisen ja ulkoisen viestinnän sekä turvallisuusviestinnän koordinointi. Viestintäyksikkö osallistuu onnettomuusviestinnän kehittämiseen yhdessä
Tilanne- ja johtokeskuksen kanssa. Viestintäyksikkö järjestää
turvallisuusviestinnän yleisötapahtumia sekä pelastuslaitoksen sisäisiä tapahtumia.
Koronavuosi näyttäytyi myös viestintäyksikön turvallisuusviestinnän toteutuksessa. Koronan takia jouduttiin suuret
yleisötilaisuudet peruuttamaan. Viestintäyksikön henkilöstö työskenteli suuren osan vuodesta etänä. Yhteyttä pidettiin
Teams-palavereissa. Henkilöstö osallistui vuoden aikana myös
eri webinaareihin, joissa järjestettiin muun muassa viestintäkoulutusta.
JORMA NARVI

Julkaisut
Viestintäyksikkö toimitti ja julkaisi neljä kertaa vuodessa ilmestyvää henkilöstölehti Letku & Laastaria. Lehti tarjosi tietoa pelastuslaitoksen tapahtumista, eri toimintayksiköiden
toiminnasta ja vapaa-ajan tapahtumista. Viestintäyksikkö julkaisi myös kerran kuukaudessa ilmestyvää henkilöstötiedotetta. Henkilöstötiedote toimitetaan Viestintäyksikössä ja sisällön
siihen toimittavat pääosin eri toimintayksiköt. Viestintäyksikkö julkaisi Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuosikertomuksen.

Turvallisuusviestinnän tapahtumia
Koronarajoitukset vaikuttivat siten, että useita tapahtumia jouduttiin perumaan, mutta syksyllä koronatilanne oli alkuvuotta
parempi. Tampereen päivää vietettiin sunnuntaina 3.10.2021
yhdessä Museokeskus Vapriikin kanssa "kevennetysti", kun
keskuspaloaseman uudet paloautot olivat esillä Vapriikin pihassa. Samaisena viikonloppuna oli myös Tampere liekeissä
-näyttelyn avajaistapahtuma.

Tapahtumia ja vierailuja
Useita pelastuslaitoksen perinteisiä tapahtumia jouduttiin perumaan tai siirtämään. Pelastuslaitoksen henkilöstön vuosijuhlaa valmisteltiin vuoden alussa, mutta se jouduttiin siirtämään samoin kuin joulujuhla. Hyvin toimineet kansalaiset
-palkitsemistilaisuus järjestettiin kesäkuussa.
Sosiaalinen media

Korona sävytti myös vuotta 2021 rajoittaen voimakkaasti
muun muassa kasvokkain käytävää vuorovaikutusta. Sosiaali28
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Viestintäyksiköstä oli edustus Pelastusopiston järjestämässä
ja Palosuojelurahaston rahoittamassa VIVAPE-viestintähankkeessa. Strategisella viestinnällä vaikuttavuutta pelastustoimeen on kehittämis- ja koulutushanke, joka tukee pelastustoimen yhteisen viestinnän suunnittelua, toteutusta, arviointia ja
kehittämistä (hanke jatkuu 30.4.2022 saakka). Vuoden aikana
kaksi viestintäsuunnittelijaa oli mukana myös Vivape-hankkeen järjestämässä viestinnän mentorointiohjelmassa.
Viestintäyksiköllä on ollut edustus myös valtakunnallisessa
pelastuslaitosten viestintäverkostossa, sisäministeriön viestintäverkostossa, turvallisuusviestinnän asiantuntijaverkostossa
sekä valtakunnallisten verkkosivujen työryhmässä.

Instagram jatkaa tasaisen varmana alustana erityisesti ”kevyemmälle sisällölle”. Tiktok -kanavan sisällöntuotto vaatii huomattavasti enemmän aikaa ja työpanosta perinteisiin
some-alustoihin verrattuna ja sen ylläpitoa haastoivat muun
muassa koronarajoitukset ja etätyöskentely sekä viestintäyksikön henkilöstöresurssien vajaus. Pelastuslaitoksen Twitter-kanava on sen sijaan tehnyt positiivista nousua ja onnettomuustiedotteiden lisäksi kanavalle on tuotu pelastustoimen
ja ensihoidon arjen esittelyä sekä turvallisuusviestintää. Odotetusti Twitter-kanavamme onkin vuonna 2021 kattavuudellaan ohittanut Facebookin.

Huhtikuussa 2021 päättyi viestintäyksikön projektityöntekijän
vetämä ja Palosuojelurahaston rahoittama hanke ”Pelastustoimen museoesineiden kartoittaminen ja historiallisen aineiston säilymisen edistäminen”. Hankkeessa toteutettiin kysely pelastustoimen historiallisen aineiston nykytilasta Suomen
pelastuslaitoksilla. Pirkanmaan pelastuslaitoksella kartoitettiin 17 paloaseman historiallinen aineisto. Lisäksi Hämeenkyrön paloasemalla aineistoa valittiin, luetteloitiin ja pakattiin
varastoon muuton tieltä. Hankkeessa tehtiin ohjeistus pelastuslaitosten historiallisen materiaalin kartoittamiseksi ja käsittelemiseksi.

Pelastuslaitoksen Instagramiin julkaisuja on edelleen tehnyt
myös erikseen siihen koulutettu ryhmä, Insta-tiimi. Tiimissä oli vuonna 2021 yhteensä 15 henkilöä pelastuslaitoksen eri
toimintayksiköistä. Tiimin suunnitellut koulutukset ja tapaamiset jouduttiin koronarajoitusten vuoksi perumaan. Joulukuussa pelastuslaitoksen Instagram- ja Facebook-tarinoissa toteutettiin turvallisuusviestintäkampanja joulukalenterin
muodossa. Kalenterissa julkaistiin päivittäin turvallisuuskalenterin luukku, joka sisälsi vaihtuvan turvallisuusaiheen.

Viestintäyksikkö on ylläpitänyt pelastuslaitoksen tietoja Palvelutietovarannossa, joka on julkishallinnon yhteinen tietovaranto palveluista ja niihin liittyvistä asiointikanavista.

Sosiaalisen median kanavilla ihmisiä tavoitetaan laajasti ja
matalalla kynnyksellä, kaikkina viikonpäivinä ja vuorokaudenaikoina. Sosiaalinen media tarjoaa myös mahdollisuuden
vuorovaikutukseen ja nopeaan reagointiin esimerkiksi muuttuvissa sääolosuhteissa tai yllättävissä tapahtumissa. Vuonna
2021 pelastuslaitoksen sähköisen viestinnän käyntimäärä (kattavuus) oli 4,3 miljoonaa kertaa. Erilaisia vuorovaikutustilanteita (vaikuttavuus) - tykkäyksiä, kommentteja ja jakoja, tilastoitiin noin 230 000.

Viestintäyksikkö osallistui Vapriikissa syksyllä 2021 auenneen
Tampere liekeissä -näyttelyn tekemiseen osallistumalla näyttelytyöryhmään, hoitamalla näyttelyyn lainattavien esineiden
ja valokuvien valintaa ja siirtoa sekä osallistumalla sisällöntuotantoon. Pirkanmaan pelastuslaitos on näyttelyn yhteistyökumppani. Näyttely on auki vuoden 2022 loppuun asti.
JARMO RUOTSALAINEN

Onnettomuusviestintä

Tiken kanssa yhteistyössä jatkettiin onnettomuusviestinnän
kehitystyötä ja tehostettua onnettomuusviestintää päästiin kokeilemaan käytännössä, kun joulukuussa Tampereella Rautatienkadulla syttyi runsaasti savua tuottava viemäriputkipalo.
Viestintäyksikkö osallistui syyskuussa Länsi- ja Sisä-SuoVUOSIKERTOMUS 2021
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HALLINTO
PALVELUT
Koronapandemia
vaikutti
myös hallintopalvelujen työskentelyyn.

Hyvinvointialuevalmistelua ja
hybridityöskentelyä
Hallintopalvelujen tehtävänä on hoitaa pelastuslaitoksen henkilöstö- ja taloushallintoa, tietohallintoa sekä yleisiä toimistopalveluja. Hallintopalveluyksikön esimiehenä toimii hallintopäällikkö. Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen ma.
hallintopäällikkönä toimi Jutta Heikkilä ja 1.4.2021 vakinaisessa hallintopäällikön tehtävässä aloitti Pirkko Lindström. Vuosikertomusvuonna koronapandemia vaikutti edelleen voimakkaasti hallintopalvelujen työskentelyyn. Tautitilanteen mukaan
töitä hoidettiin lievemmän epidemian aikana enemmän lähityönä hybridimallilla ja vaikeamman tautivaiheen aikana puolestaan kokonaan etätyöskentelynä. Teams-toimintamalli vakiintui pääasialliseksi käytänteeksi eri kokousten ja palaverien
järjestämisessä. Tietohallintosuunnittelija Markus Pakkala jäi
työlomalle 1.4.2021 ja irtisanoutui pelastuslaitoksen palveluksesta kertomusvuoden lopussa. Tietohallintosuunnittelijan sijaisena toimi viestintäyksiköstä Janne Leinonen.
Sote-pela-uudistukseen liittyvä hyvinvointialuelainsäädäntö
hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuussa 2021 ja uudistuksen
käytännön toimeenpano käynnistyi välittömästi lakien tultua voimaan 1.7.2021. Pirkanmaan hyvinvointialueen osa-aikaiseen (20 %) virkaan nimettiin hallintopäällikkö Pirkko
Lindström. Hänen tehtävänään oli toimia vaten esittelijänä
pelastustoimen asioissa sekä vastata pelastustoimen muutoksen valmistelusta väliaikaisen toimielimen ajan eli 1.8.2021–
28.2.2022.
Tampereen kaupunki projektoi hyvinvointialueen muutostyön
omaksi Siirto- ja toiminnan jatkuvuus -projektiksi. Projektin
eri työryhmissä on mukana myös pelastuslaitoksen hallinnon
asiantuntijoita. Hyvinvointialueuudistuksen käynnistyminen
mukaan lukien siirto-projekti ja jaostot työllistivät pelastuslaitoksen hallintopalvelujen henkilöstöä syksyn 2021 aikana
erittäin paljon. Eri selvitysten tekeminen, tietopyyntöihin vastaaminen, kokoukset ja neuvottelut toivat runsaasti lisätöitä
normaalin arjen työtehtävien lisäksi. Pelastuslaitos osallistui
Tampereen kaupungin trainee-ohjelmaan ja hallintopalveluihin rekrytoitiin syksyn neljän kuukauden jaksolle hallintotieteiden opiskelija Roosa-Maija Venesvirta. Pelastuslaitos osallistui Digi- ja väestötietoviraston järjestämään digitaalisen
turvallisuuden TAISTO21-harjoituksen 25.11.2021. TAISTO
on julkishallinnolle suunnattu tietosuoja- ja tietoturvaloukkausten hallinnan harjoitus, jossa häiriötilanteissa toimimista
harjoitellaan kuvitteellisten tilanteiden kautta.
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Ma. hallintopäällikkö
JUTTA HEIKKILÄ
1.1.–31.3.2021

Hallintopäällikkö
PIRKKO LINDSTRÖM
1.4.2021–

Komentotoimisto
Komentotoimisto on vuorotyötä tekevän henkilöstön keskitetty palveluyksikkö. Komentotoimiston ensisijaisena tehtävänä on vastata riittävistä henkilöstöresursseista, mihin kuuluu muun muassa työvuorosuunnittelu, rekrytointitarpeen
määritys, sijaisrekrytoinnin hoitaminen, sairauslomien ja lakisääteisten sekä harkinnanvaraisten vapaiden myöntäminen.
Yksikön esimiehenä toimii suunnittelija Jutta Heikkilä. Komentotoimistossa työskentelee kolme ruiskumestaria ja toimistosihteeri.
Vuonna 2021 käynnistyi toden teolla Numeron-työvuorosuunnittelujärjestelmän käyttöönottoprojekti. Marraskuussa päästiin käynnistämään järjestelmän pilotointi sekä henkilöstön koulutukset. Projektipäällikkönä hankkeessa toimi
Hannu Ovaska. Projekti työllisti kertomusvuonna merkittävässä määrin komentotoimiston henkilöstöä ja heidän panoksensa projektin onnistumisessa on ollut huomattava.

Toimistopalvelut
Toimistopalveluyksikössä hoidetaan pelastuslaitoksen osto- ja
myyntilaskujen käsittelyä sekä ensihoitopalvelun laskutusta.
Lisäksi yksikössä työskentelevien tehtävänkuviin kuuluu palkanlaskentaan ja palvelussuhteisiin sekä arkistointiin ja matkalaskuihin liittyviä työtehtäviä. Toimistopalveluissa tehdään
myös pelastuslaitoksen päätösvalmisteluun liittyviä tehtäviä.
Yksikön esimiehenä toimii suunnittelija Saija Micklin ja toimistopalveluissa työskentelee 10 henkilöä.
JARMO RUOTSALAINEN

Palomieskuoro Tulikukot
Tulikukot on pirkanmaalainen mieskuoro, jonka jäsenistö
koostuu pääosin Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilökunnasta ja pelastuslaitoksen eläkeläisistä.

Vuonna 2021 yhdistyksen puheenjohtajana toimi Leo Kaarela, sihteerinä Jukka Lehtonen ja rahastonhoitajana alkuvuoden
Aune Järvinen ja loppuvuoden Mirva Lehtonen. Yhdistyksen
johtokuntaan kuuluivat edellä mainittujen henkilöiden lisäksi
Esko Tamski, Jukka Vigren ja Jouko Vartiainen.

Palomieskuoro Tulikukkojen johtajana on vuonna 2021 toiminut Marja-Liisa Rautelo. Kuoron vahvuus 2021 oli 25 jäsentä. Kuoroharjoituksissa ja esiintymistilaisuuksissa kuoron
vahvuus on ollut 10–20 jäsentä. Vuoden 2022 tavoitteena on
erityisesti jäsenmäärän kasvattaminen.

Jäseniä yhdistyksellä oli 128, joista yli 80-vuotiaita eli vapaajäseniä oli 19 henkilöä. Yhdistyksen tarjoamaan aktiiviseen toimintaan kuului kuukausitapaamisten lisäksi perjantaisin tapahtuva ohjattu liikunta keskuspaloaseman liikuntatiloissa.
Vuoden 2021 aikana jäsenille järjestettiin 7 tilaisuutta, joihin
osallistui keskimäärin 14 henkilöä.

Kuoro harjoittelee viikoittain keskuspaloaseman tiloissa. Koronapandemian takia esiintymiset jäivät kuuteen tapahtumaan
vuonna 2021. Esiintymisiä oli esimerkiksi hääpäivillä ja syntymäpäivillä sekä muissa yksityistilaisuuksissa. Tulikukot julkaisivat syksyllä neljännen levynsä ”Hauskaa joulua kaikille”
useiden sponsoreiden tuella. Saimme myös kunnian esiintyä edesmenneen palopäällikkö Sakari Lehtisen hautajaisissa
Tampereen tuomiokirkossa.

Vaikka joitakin tapaamisia jouduttiin peruuttamaan koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten vuoksi, toteutettiin tapaamisia ulkotiloissa. Pirkanmaan pelastuslaitoksen tiloissa ei järjestetty yhtään kuukausikokousta. Kokouspaikkoina oli kaksi
kertaa ravintola, kerran yhdistyksen jäsenen kesämökki Parkkuussa, kaksi kertaa metsästysseuran maja Parkkuussa, kerran Ikurin Virelä sekä lisäksi mielenkiintoisimpana paikkana Museokeskus Vapriikki ja siellä Tampere liekeissä -näyttely.
Vuonna 2021 valtakunnallinen paloveteraanien Kuusapilakongressi peruuntui jo toisen kerran koronarajoitusten vuoksi. Suomen paloveteraanijärjestöjen yhteyshenkilönä Pirkanmaalla toimi sihteeri Jukka Lehtonen.
Yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat keväällä ja syksyllä pidettyihin pelastuslaitoksen seniorikokouksiin
Museokeskus Vapriikissa esitellen eläkeläistoimintaa tuleville eläkeläisille. Tampereen kaupungin liikuntapalveluiden
järjestämä ohjattu kuntojumppa pidettiin perjantaisin keskuspaloaseman liikuntatiloissa. Koronaviruksen aiheuttamat
rajoitukset tilojen käytössä aiheuttivat peruuntumisia sekä keväällä että syksyllä.
Yhdistys tarjosi pelastuslaitoksesta eläkkeellä oleville henkilöille viriketoimintaa ja mahdollisuuden yhteydenpitoon entisten työtovereidensa kanssa. Nykyisin yhteiskunnassa tarjolla
olevat vapaa-ajan viettomahdollisuudet kilpailevat osallistujista. Sama havainto on tehty myös aluepelastuslaitoksen senioreiden piirissä yhdistykseen kuuluvien henkilöiden keski-iän
nousuna.

Tampereen palokunnan Urheilijat ry
Poikkeuksellinen koronavuosi aiheutti useiden kilpailujen ja
harjoitusten peruuntumisia. Kaksi kertaa viikossa järjestetyissä kiekkovuoroissa oli osallistujia keskimäärin 20–30 henkilöä. Korona esti keväällä jäävuorot kokonaan, mutta syyskuun
lopulla päästiin taas hallille. Veneilykausi oli hyvä ja Taputar
oli erittäin hyvin käytössä koko kesän. Talkoita tehtiin edellisvuosien tahtiin tähtäimessä seuraavat WPFG-kilpailut Rotterdamissa.
Lentopallovuoro Vuoreksen koululla on myös saavuttanut hyvän suosion ja palloilijoita käy 10–15 henkilöä joka keskiviikko. Korona aiheutti myös lentopallovuoroihin taukoa keväällä,
mutta syyskausi pelattiin normaalisti. Jalkapalloa käytiin potkimassa kesällä Kaupissa kerran viikossa muutaman kymmenen miehen voimin. Salibandya on pelattu perjantaisin Kauppi Sports Centerissä ja porukkaa on ollut 10–20. Myös tässä
korona aiheutti tauot.
Golfkisat käytiin Kokkolassa, jossa meillä oli kolme osallistujaa. Beach-turnauksissa käytiin Lappeenrannassa, jossa meiltä
oli kaksi paria pelaamassa. SM-jalkapalloturnaus pelattiin Espoossa, mutta kisoissa ilmennyt koronatartunta keskeytti turnauksen ensimmäisen päivän jälkeen. Näin mitaleita ei jaettu ollenkaan. Salibandyturnaus pelattiin Spiral-hallissa, jossa
meillä oli kaksi joukkuetta. SM-kiekko pelattiin Turussa, jossa myös meillä kaksi joukkuetta; ykkösjoukkue saavutti hienosti hopeaa.

VUOSIKERTOMUS 2021

VUOSIKERTOMUS 2021

31

NMA

O

S

N

L

STU LAI
S

T

PE

A

KA

A

PIR

Pirkanmaan pelastuslaitos © 2022

