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1 JOHDANTO
Pelastustoimen palvelutasopäätös on strategiatason asiakirja, jossa määritellään ne painopisteet ja keskeiset toimintalinjat, joiden avulla pelastustoimi vastaa tulevaisuuden haasteisiin muuttuvassa toimintaympäristössä ja antaa perusteet pelastustoimen pitkäjänteiselle suunnittelulle ja kehittämiselle sekä siinä tarvittavalle yhteistyölle.
Palvelutasopäätöksen laadinnan perusteina ovat pelastuslainsäädäntö, valmiuslainsäädäntö, yhteiskunnan turvallisuusstrategia, sisäisen turvallisuuden
selonteko ja strategia, kansallinen pelastustoimen strategia ohjelma, SM:n antama toimintavalmiuden suunnitteluohje, muut päätökset sekä analyysit ja arviot toimintaympäristön muutoksista ja pelastustoimen tilasta. Palvelutasopäätös määrittelee pelastustoimen lähivuosien painopistealueet sekä strategiset
päämäärät ja keskeiset toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.
Kuluvan hallituskauden hallitusohjelmassa ”Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta” keskeisiä haasteita oikeusvaltion näkökulmasta ovat muuttunut turvallisuustilanne ja uhkien
monipuolistuminen, eriarvoisuuden kasvu ja syrjäytymisen lisääntyminen, oikeuksien yhdenvertaisen toteutumisen ongelmat, turvallisuuden tunteen ylläpitäminen, luottamus yhteiskuntaan yleensä ja hyvät väestösuhteet sekä turvallisuusviranomaisten toimintakyky. Hallitusohjelmassa on turvallisuuden osalta
yhdeksi tavoitteeksi asetettu, että turvallisuuden tunne vahvistuu ja turvallisuusviranomaisten toimintakyky varmistetaan. Pelastustoimen osalta on hallitusohjelmaan kirjattu, että pelastustoimen järjestäminen siirretään sosiaali- ja
terveyspalveluiden kanssa 18 maakunnan tehtäväksi.
Sisäministeriö ohjeellaan 18.12.2019 katsoo pelastuslain 23 §:n perusteella ja
valmisteilla olevan pelastustoimen uudistuksen näkökulmasta, että alueen pelastustoimen palvelutasopäätökset tulee olla ajan tasalla vuoden 2020 loppuun mennessä. Pelastuslain 23 §:n perusteella sisäministeriö korostaa sitä,
että alueen pelastustoimen palvelutasopäätösten tulee täyttää pelastuslaissa
säädetyt edellytykset. Meneillään olevan pelastustoimen uudistuksen näkökulmasta pelastustoimelle vuonna 2020 vahvistettava palvelutaso ja
siihen liittyvä rahoitustaso asettaa lähtökohdan valmistelussa olevalle
maakunnalliselle järjestelmälle.
Pelastustoimen palvelutasopäätös tarkistetaan valtuustokauden 2021–2025
jälkeen tai, jos se on tarpeen toimintaympäristössä tapahtuvien äkillisten muutosten johdosta.
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2 TIIVISTELMÄ ETELÄ-KARJALAN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖKSESTÄ 2021 – 2025
Palvelutasopäätöksen perusteet
Pelastuslain (379 / 2011) 28 §:ssä on säädetty, että pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa. Pelastuslain
29 §:n perusteella alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Päätös on voimassa määräajan.
Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset
Etelä-Karjalan pelastustoimen toimintaympäristössä olennaisimpia muutostekijöitä ovat väestö- ja aluerakenteessa tapahtuvat muutokset. Väestö väheneminen, ikääntyminen, yksin asuvien määrä ja väestönkeskittyminen kasvukeskuksiin vaikuttavat myös pelastustoimen palvelujen tarpeeseen ja järjestämistapaan. Aluerakenteessa tapahtuvat muutokset, alueen riskikeskittymät
ja uudet turvallisuuden uhat edellyttävät pelastusviranomaisia painottamaan
tehtäviään uudella tavalla. Palvelutarpeiden ennustetaan kasvavan kasvukeskuksissa ja palvelutaso tulee kyetä ylläpitämään myös harvaanasutuilla alueilla, joiden väestörakenne painottuu ikäihmisiin.
Väestörakenteen muutoksista johtuen ikääntyneille ihmisille tyypilliset onnettomuudet todennäköisesti lisääntyvät. Asumisen turvallisuuden keskeinen
haaste on varmistaa iäkkäiden turvallinen asuminen. Ikääntyneiden yksin
asumiseen liittyy useita turvallisuusriskejä. Ikääntyminen aiheuttaa usein toimintakyvyn alenemista, josta seuraa ongelmia arjessa selviytymiselle. Kotona
tapahtuvat tapaturmat ovat ikääntyneiden yleisin tapaturmatyyppi.
Onnettomuuksien laadussa ja määrässä ei tapahtune suuria muutoksia. Meteorologisten arvioiden mukaan ilmastomuutoksista ja sään ääri-ilmiöistä johtuen vakavien luonnononnettomuuksien kuten myrskyjen, tulvien ja metsäpalojen riskin arvioidaan kasvavan.
Syrjäytyminen on keskeinen tekijä turvallisuusongelmien taustalla. Syrjäytyminen vaikuttaa yksilön, hänen lähipiirinsä ja laajemmin yhteiskunnan turvallisuuteen. Pelastustoimi pyrkii osaltaan ehkäistä syrjäytymistä yhteistyössä
muiden tahojen kanssa.
Väestö- ja aluerakenteen muutokset sekä ikääntyminen vaikuttaa myös sopimuspalokuntien ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan. Vapaaehtoisen
toiminnan järjestäminen vaikeutuu tulevaisuudessa etenkin väestökatoalueilla,
mikäli siellä ei enää asu riittävästi nuoria. Haasteeseen vastaaminen edellyttää laajempaa yhteistyötä ja uusia toimintamalleja yli organisaatiorajojen. Pelastustoimen palvelutason kannalta on olennaista, että vapaaehtoisen pelas-
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tustoimintajärjestelmän toimintaedellytykset säilyvät tulevaisuudessakin. Alkaneet muutokset vaikuttavat jo nyt nopean avun saannin turvaamiseksi eri vuoden ja vuorokauden aikoina.
Pelastuslaitoksen strategia 2030 on pelastuslaitoksen tietoinen ja määritelty
pitkän tähtäimen näkemys ja suunnitelma, jonka tarkoituksena on saavuttaa ja
ylläpitää vahvistettu pelastustoimen palvelutaso muuttuvassa toimintaympäristössä palvelutasopäätöskauden aikana.
Pelastuslaitoksen strateginen visio 2030 on ”Turvallinen maakunta kaikille –
yhteistyössä”. Strategian mukainen toiminta-ajatus on ”Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa olosuhteissa lainsäädännön ja sopijakuntien siltä
edellyttämistä palveluista lähellä ihmistä, laadukkaasti ja strategisia kumppanuuksia hyödyntäen”.
Pelastuslaitoksen strategian 2030 ytimen muodostaa neljä strategista tavoitetta:
1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: onnettomuuksien ja vahinkojen määrä laskee
2. Resurssit ja talous: pelastustoimella on riittävät resurssit ja palvelut tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti
3. Prosessit ja rakenteet: Pelastustoimella on tarkoituksenmukainen palveluverkko
4. Henkilöstön osaaminen ja suorituskyky: Henkilöstön osaaminen ja suorituskyky vastaavat tehtävien vaatimuksia.
Onnettomuuksien ehkäisy
Onnettomuuksien ehkäisypalveluilla hallitaan tehokkaasti Etelä-Karjalan alueen riskejä ja ehkäistään onnettomuuksia. Ihmisten, omaisuuden, toimeentulon ja ympäristön suojaaminen ennalta on yhteiskunnallisesti kustannustehokkain tapa turvallisuuden tuottamiseen.
Onnettomuuksien ehkäisyn palveluita tuotetaan valvonnan, turvallisuusviestinnän, viranomaisohjauksen, asiantuntijatoiminnan ja palontutkinnan sekä
näihin sisältyvän yhteistyön kautta.
Kotona asumisen turvallisuutta kehitetään yhteistyössä viranomaisten ja moniammatillisen toimijaverkoston kanssa. Asumisen paloturvallisuutta parannetaan etenkin erityisryhmien ja iäkkäiden ihmisten asumisen osalta. Turvallisuutta parantavan tekniikan ja toimintamallien käyttöä pyritään lisäämään hoito- ja hoivalaitoksissa.
Pelastuslaitoksen valmiutta toimia alueellaan johtavana toimijana onnettomuuksien kokonaisvaltaisissa ehkäisy- ja hallintatehtävissä tehostetaan. Onnettomuuksien ehkäisyä kehitetään valtakunnallisten toimintaohjelmien mukaisesti. Onnettomuuksien ehkäisyn vaatima henkilöstöresurssit ja sen suorituskyky mitoitetaan vastaamaan tarpeita. Valvontaa kohdennetaan henkilö-,
omaisuus-, ympäristö- ja kulttuuririskiperusteisesti vaikuttavuutta painottaen.
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Turvallisuusviestintä
Turvallisuusviestinnän tavoitteena on onnettomuuksien ehkäiseminen, oikeiden toimintatapojen opettaminen sekä hyvän turvallisuuskulttuurin edistäminen.
Turvallisuusviestintää ja –koulutusta tehostetaan riski- ja vaikuttavuusperusteisesti ja ilmiölähtöisesti. Omatoimista varautumista kehitetään siten, että ihmisillä ja yhteisöillä on hyvät valmiudet estää onnettomuuksia ja toimia onnettomuus- tai vaaratilanteissa
Tavoitteena on, että turvallisuusviestinnän tilaisuuksiin osallistuu vuosittain 20
% pelastustoimen alueen väestöstä. Tästä puolet saavutetaan konkreettisella
koulutuksella.
Pelastuslaitoksen valvontatehtävät
Pelastuslaitoksella on pelastuslain asettama velvoite valvoa alueellaan pelastuslain mukaisia jokaiselle asetettujen velvollisuuksien sekä toiminnanharjoittajalle ja rakennuksen omistajalle ja haltijalle asetettujen velvoitteiden toteutumista ja noudattamista.
Valvontatoiminnan vaikuttavuutta pyritään parantamaan kohdentamalla valvontatoimintaa edelleen aiempaan riskiperusteisemmin sekä kehittämällä toimintamalleja yhteistyössä muiden viranomaisten ja valvontakohteiden kanssa.
Tavoitteena on, että määrävälein suoritettavat tarkastukset toteutetaan vuosittain 100 %:sti.
Paloturvallisuuden itsearvioinnin suorittaa vuosittain vähintään 75 % itsearviointivelvollisista.
Pelastustoiminta
Pelastustoimella on maakunnan riskejä vastaavat resurssit ja riittävä suorituskyky kaikissa olosuhteissa. Pelastustoimintavalmius ja suorituskyky mitoitetaan vastaamaan pelastustoimen alueen riskejä ja onnettomuusuhkia eri vuoden ja vuorokauden aikoina, jotka arvioitujen uhkien ja aikaisempien vuosien
onnettomuustilastojen perusteella ovat todennäköisiä. Toiminnassa kehitetään
eri viranomaisten yhteistyötä pelastustehtävien hoitamisessa etenkin harvaan
asutuilla alueilla. Häiriötilanne-, suuronnettomuus- ja poikkeusolojen vaatimaa
suorituskykyä kehitetään ja toiminnan edellyttämät suunnitelmat päivitetään.
Tavoitteena on, että kiireellisissä (A-B kiireellisyysluokan) pelastustehtävissä
ensimmäinen yksikkö saavuttaa riskiruudulle asetetun toimintavalmiusaikatavoitteen vähintään 50 %:ssa tehtävistä. Lisäksi pelastustoiminnan toimintavalmiusaika täyttyy vähintään 50 %:ssa tehtävistä.
Kehitetään alueen sopimuspalokuntajärjestelmää etsimällä yhteistyössä uusia
vaihtoehtoja sopimuspalokuntien tuottamille palveluille tunnistaen myös niiden
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nykyiset ja tulevaisuuden haasteet sekä erityispiirteet. Edistetään ja tuetaan
sopimuspalokuntatoiminnan ja muun vapaaehtoisen toiminnan kiinnostavuutta
ja houkuttelevuutta.
Varautuminen
Pelastuslaitos toimii keskeisenä asiantuntijana sekä kokonaisvaltaisen varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteen sovittajana maakunnan alueella.
Yhteistoimintasopimuksen perusteella pelastuslaitos tukee alueen kuntien varautumista ja valmiussuunnittelua.
Etelä-Karjalan turvallisuus- ja valmiustoimikunnan toimintaa maakunnan kokonaisturvallisuuden yhteen sovittajana kehitetään.
Pelastuslaitos omalla varautumisellaan huolehtii suorituskyvyn ja palveluiden
jatkuvuuden turvaamisesta kaikissa turvallisuustilanteissa. Eri turvallisuustilanteissa tehtävät asetetaan tärkeys- ja kiireellisyysjärjestykseen.
Ensihoitoyhteistyö
Pelastuslaitoksella on valmius tuottaa ensivastetoimintapalvelua alueellaan
osana ensihoitoa.
Pelastustoimen ja ensihoidon tiiviin yhteyden tuomaa synergiaetua kehitetään
yhteistyössä sosiaali- ja terveysviranomaisten sekä omistajaohjauksesta vastaavien sopijakuntien kanssa.
Pelastuslaitosten välinen yhteistyö
Pelastuslaitosten välistä yhteistyötä kehitetään kaikilla mahdollisilla osaalueilla. Yhteistyöllä pyritään varmistamaan pelastustoimen palvelujen saatavuus sekä palvelun kustannusvaikuttavuus ja tehokkuus tilanteissa, joissa hajautettu palvelutuotanto ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista tehtävän
vaativuuden, harvinaisuuden, johtamisen, tehtävien edellyttämän ammattihenkilöstön erityisosaamisen, valtakunnallisen yhdenmukaisuuden kehittämisen
tai tehtävistä johtuvien suurten kustannusten perusteella.
Henkilöstöresurssit
Palvelut tuotetaan mahdollisimman lähellä asiakasta. Tehtävät, jotka eivät
vaadi läheisyysperiaatteen ottamista huomioon, hoidetaan aluetasolla.
Päätoimisen henkilöstön kokonaismäärä pyritään pitämään nykyisellä tasolla.
Pelastuslaitoksella tarvittava erityisosaaminen huomioidaan vapautuvien virkojen ja toimien täytössä.
Kokonaisvaltainen työn työurasuunnittelu mahdollistaa henkilöstön työskentelyn pelastustoimen eri tehtävissä vanhuuseläkeikään asti. Toimintatapoja pyri-
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tään kehittämään siten, että tehtävät voidaan hoitaa tekijäänsä vähemmän
kuormittavilla sekä nykyistä turvallisemmilla ja tehokkaammilla menetelmillä.
Pelastuslaitoksen tehtävät organisoidaan toimintasäännöllä siten, että organisoituminen ei muodosta hallinnollisia taikka toiminnallisia esteitä ja koko henkilöstöresurssit ja osaaminen on siten käytössä, että pelastuslaitokselle säädetyt tehtävät voidaan hoitaa lainsäädännön sekä hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti kaikissa olosuhteissa. Pelastuslaitoksen prosessien johtaminen
perustuu tiedolla johtamiseen. Tiedolla johtamisessa ja toiminnan ohjauksessa
hyödynnetään teknologian ja digitalisaation tuomat mahdollisuudet.

Viranomaisten korkean varautumisen ja turvallisuuden ICT-järjestelmät
Pelastusviranomaisille on lainsäädännöllä asetettu turvallisuusverkon käyttövelvoite. Turvallisuusverkon käyttövelvoite koskee sellaista viranomaisten sisäistä, välistä ja ulkoista yhteistoimintaa ja viestintää, joissa noudatetaan korkean varautumisen tai turvallisuuden vaatimuksia. Pelastustoimea koskevat
korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimat tietojärjestelmäratkaisut
suunnitellaan, toteutetaan ja ylläpidetään yhdessä muiden sisäisen turvallisuuden viranomaisten, SM:n ja pelastuslaitosten kesken. Korkean varautumisen ja turvallisuuden järjestelmiä ovat hätäkeskustietojärjestelmä, kenttäjohtamisjärjestelmä ja onnettomuuksien ehkäisyn tietojärjestelmä. Järjestelmien
ylläpitämisestä ja operoinnista vastaavat erikseen määrätyt operaattorit.
Taloudelliset resurssit
Pelastuslaitoksen käyttötalousmäärärahojen vahvistamisessa huomioidaan
pelastuslaitokselle osoitetun säästövelvoitteen palautus vuodesta 2021 lähtien.
Investointisuunnitelma palvelutasopäätöskaudelle suunnitellaan investointirahoitukselle 4,5 € / asukas (netto).
Pelastuslaitoksen omavalvonta
Pelastuslaitoksen omavalvonnan tavoitteena on varmistaa, että palvelut tuotetaan mahdollisimman korkeatasoisina ja asetetut laatuvaatimukset täyttävinä
palveluina.
Pelastustoimen uudistus
Hallitusohjelmassa on turvallisuuden osalta yhdeksi tavoitteeksi asetettu, että
turvallisuuden tunne vahvistuu ja turvallisuusviranomaisten toimintakyky varmistetaan. Pelastustoimen osalta on hallitusohjelmaan kirjattu, että pelastustoimen järjestäminen siirretään sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa 18
maakunnan tehtäväksi.
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Sote-maakuntauudistuksen osalta maakunnallinen edunvalvonta toteutetaan
yhteneväisesti kaikilla eri tahoilla, jotta maakunnan alueella vahvistettu pelastustoimen palvelutaso kehittämissuunnitelmin voidaan turvata.
Meneillään olevan pelastustoimen uudistuksen näkökulmasta pelastustoimelle
vuonna 2020 vahvistettava palvelutaso ja siihen liittyvä rahoitustaso asettaa
lähtökohdan valmistelussa olevalle maakunnalliselle järjestelmälle.
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3 PELASTUSLAIN SÄÄDÖKSET PALVELUTASOSTA
Pelastuslain (379 / 2011) 28 §:ssä on säädetty, että pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa. Pelastuslaitokselle pelastuslain 27 §:ssä säädetyt tehtävät on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. Olosuhteiden vaatiessa tehtävät on asetettava tärkeysjärjestykseen.
Pelastuslain 29 §:n perusteella alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta
kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät
voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Päätös on voimassa määräajan.
Palvelutasopäätös on toimitettava aluehallintovirastolle. Jos palvelutasopäätös
on puutteellinen, aluehallintovirasto voi palauttaa asiakirjan täydennettäväksi.
Pelastuslain 85 §:n perusteella aluehallintoviraston tehtävänä on valvoa, että
alueen pelastustoimen palvelutaso on riittävä. Tässä tarkoituksessa aluehallintovirastolla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada maksutta
alueen pelastustoimelta tarpeellisia tietoja ja selvityksiä. Jos palvelutasossa
on huomattavia epäkohtia eikä niitä korjata aluehallintoviraston asettamassa
määräajassa, aluehallintovirasto voi velvoittaa alueen pelastustoimen saattamaan palvelut tässä laissa vaaditulle tasolle.
Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta. Palvelutasopäätösprosessi on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Palvelutasopäätösprosessi
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3.1 Palvelutasopäätöksen tarkoitus ja perusteet
Palvelutasopäätöksellä määritellään pelastustoimen tuottaman turvallisuuden
taso alueella. Palvelutasopäätöksessä päätetään tavoitteista, järjestelyistä ja
kehittämistoimenpiteistä. Palvelutasopäätös on sitovuudeltaan perusta alueen
pelastustoimen toiminnan ja vuotuisen talousarvion yksityiskohtaiselle suunnittelulle. Palvelutasopäätös on alueen sopijakuntien päätös siihen, millaisia ja
minkä tasoisia pelastustoimen palveluja alueella tuotetaan. Tältä osin hyväksytty palvelutasopäätös sitouttaa pelastuslaitoksen tuottamaan ja ylläpitämään
palvelutasopäätöksen mukaiset palvelut ja sopijakunnat osoittamaan riittävät
taloudelliset resurssit pelastuslaitokselle hyväksytyn palvelutasopäätöksen toteuttamiseen.
Palvelutasopäätösesityksessä on Etelä-Karjalan osalta määritelty riskiluokkaalueet valtakunnallisesti yhtenäisin arviointiperustein, määritelty onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja väestönsuojelun palvelujen taso sekä
suunnitelma niiden kehittämiseksi palvelutasokauden aikana siten, että pelastustoimen tehtävät voidaan suorittaa siten kuin pelastuslainsäädäntö ja alueen
pelastustoimen riskit edellyttävät. Lisäksi palvelutasopäätöksessä on selvitetty
myös muut palvelut, joista pelastuslaitos huolehtii lakisääteisten tehtäviensä
lisäksi erillisten sopimusten perusteella. Palvelujen lähtötasona on vuoden
2020 palvelutaso.
3.2 Alueellisen pelastustoimen tehtävät
Pelastuslain 27 §:ssä on säädetty alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen
tehtävät.
Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta, pelastuslaitoksen
toiminnan ja nuohouspalvelujen asianmukaisesta järjestämisestä sekä muista
pelastuslaissa sille säädetyistä tehtävistä.
Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan:
1. pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta,
jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen
toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa;
2. pelastustoimen valvontatehtävistä;
3. väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä siihen
tarvittavasta hälytysjärjestelmästä;
4. pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä.
Edellä säädetyn lisäksi pelastuslaitos:
5. voi suorittaa ensihoitopalveluun kuuluvia tehtäviä, jos ensihoitopalvelun
järjestämisestä yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kesken on sovittu terveydenhuoltolain
(1326/2010) 39 §:n 2 momentin perusteella;
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6. tukee pelastustoimen alueeseen kuuluvan kunnan valmiussuunnittelua,
jos siitä on kunnan kanssa sovittu;
7. huolehtii öljyntorjunnasta ja muistakin muussa laissa alueen pelastustoimelle säädetyistä tehtävistä.
Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävistä voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.
3.3 Kunnan tehtävät pelastustoimessa
Pelastuslain 30 §:n perusteella sopijakunnan tulee huolehtia alueellaan sammutusveden hankinnasta pelastuslaitoksen tarpeisiin sammutusvesisuunnitelmassa määritellyllä tavalla. Kunnan tulee ottaa sammutusveden hankinta
huomioon vesihuoltolain mukaisessa vesihuollon kehittämissuunnitelmassa
sekä hyväksyessään vesihuoltolaitokselle vesihuoltolaissa tarkoitetun toiminta-alueen. Kunnan vastuulla olevaan sammutusveden hankintaan kuuluu lisäksi velvollisuus huolehtia sammutusvesisuunnitelmassa määriteltävistä
sammutusveden ottopaikoista luonnonvesilähteisiin.
Vesihuoltolaissa tarkoitetun vesihuoltolaitoksen ja tälle vettä toimittavan vesilaitoksen tulee toimittaa sammutusvettä vesijohtoverkostosta sammutusvesisuunnitelmassa määritellyllä tavalla pelastuslaitoksen tarpeisiin. Sammutusveden toimittamiseen kuuluu vedenhankinta ja johtaminen vesihuoltolaitoksen
verkostoon kuuluviin paloposteihin ja sammutusvesiasemille. Lisäksi sammutusveden toimittamiseen kuuluu palopostien ja sammutusvesiasemien kunnossapito ja huolto. Sammutusveden toimittamisesta aiheutuvien kustannusten jakamisen perusteista sovitaan sammutusvesisuunnitelmassa vastaavan
kunnan tai alueen pelastustoimen ja sammutusvettä toimittavan vesihuoltolaitoksen kesken.
Pelastuslain 46 §:n perusteella kunnan viranomaiset, laitokset ja liikelaitokset
ovat velvollisia osallistumaan pelastuslaitoksen johdolla pelastustoiminnan
suunnitteluun siten kuin pelastuslaissa säädetään sekä toimimaan onnettomuus- ja vaaratilanteissa niin, että pelastustoiminta voidaan toteuttaa tehokkaasti. Kunnan ja kuntayhtymien eri toimialoista vastaavat virastot, laitokset ja
liikelaitokset varautuvat ja osallistuvat pelastustoimintaan tehtäväalueensa,
keskinäisen työnjakonsa ja niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti.
3.4 Muiden viranomaisten tehtävät pelastustoimessa
Pelastuslain 46 §:n perusteella valtion ja kunnan viranomaiset, laitokset ja liikelaitokset ovat velvollisia osallistumaan pelastuslaitoksen johdolla pelastustoiminnan suunnitteluun siten kuin pelastuslaissa säädetään sekä toimimaan
onnettomuus- ja vaaratilanteissa niin, että pelastustoiminta voidaan toteuttaa
tehokkaasti. Kunnan ja kuntayhtymien eri toimialoista vastaavat virastot, laitokset ja liikelaitokset varautuvat ja osallistuvat pelastustoimintaan tehtäväalueensa, keskinäisen työnjakonsa ja niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti.
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3.5 Kuluvan palvelutasopäätöskauden 2013–2020 arviointi
Palvelutasopäätöskauden 2013 – 2020 arvio tavoitteisiin pääsemisestä perustuu palvelutasopäätökseen kirjattujen mitattavien tavoitteiden toteutumiseen ja
muutoin vastuuhenkilöiden itsearviointiin.
•

Riskiluokka-alueet määritetty SM:n antaman pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen (21/2012) perusteiden mukaisesti. Arviointi- ja
määrittelytyö on jatkuvaa.

•

Onnettomuuksien ehkäisytyön vaikuttavuutta lisätty kehittämällä pelastuslaitoksen vastuulla olevia toimintamenetelmiä sekä tekemällä aktiivista yhteistyötä onnettomuuksien ehkäisyssä alueella toimivien yhteistoimintaviranomaisten ja yhteisöjen kanssa.

•

Turvallisuusviestinnän tilaisuuksiin osallistui vuosittain noin 20 % alueen
väestöstä.

•

Valvontaohjeen mukaiset määrävälein suoritettavat tarkastukset toteutuivat
vuosittain kokonaisuutena vähintään 90 %:sesti tavoitteen ollessa 100 %.

•

Paloturvallisuuden itsearvioinnin suoritti vuosittain tavoitteen mukaisesti yli
75 % itsearviointivelvollisista.

•

Etelä-Karjalan alueella siirryttiin kokonaisuutena sopimusperusteiseen
nuohoukseen vuoden 2018 alusta.

•

Etelä-Karjalan pelastusalueen pelastustoiminnan palvelutaso mitoitettiin
vastaamaan alueen riskejä ja onnettomuusuhkia. Lappeenrannan länsialueen Lavolan paloasema otettiin käyttöön 1.7.2016.

•

Alueella on tarkoituksenmukainen sopimuspalokuntajärjestelmä, jota ylläpidetään yhteistyössä palokuntien kanssa siten, että riskien ja onnettomuusuhkien arvioinnin perusteella muodostettaviin vasteisiin saadaan toimintakykyiset ja tarvittavat pelastusmuodostelmat. Tarkoituksenmukaisen
sopimuspalokuntajärjestelmän ylläpito ja kehittäminen jatkuu myös seuraavalla palvelutasopäätöskaudella.

•

Kalustoinvestoinnit vuosina 2013–2020 toteutettiin palvelutasopäätöksessä
vahvistetun investointisuunnitelman mukaisesti.

•

Kiireellisissä pelastustehtävissä ensimmäinen yksikkö ja toimintakykyinen
pelastusryhmä vahvuudella 1+3 saavuttivat riskialueet asetetuissa toimintavalmiusaikatavoitteissa.

•

Pelastustoimen alueella ylläpidettiin pelastussukellusohjeen mukaista välitöntä vesisukellusvalmiutta.
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•

Pelastuslaitos toimi öljyvahinkojen torjuntalain mukaisena kuntien nimeämänä jälkitorjuntaviranomaisena. Sopijakunta vastasi jälkivahinkojen
torjunnasta alueellaan.

•

Pelastustoiminnan johtamisen osalta pelastustoimen alueella varauduttiin
keskeisten pelastusmuodostelmien, pelastusryhmän, pelastusjoukkueen,
pelastuskomppanian ja pelastusyhtymän johtamiseen mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti eri vuorokauden ja vuoden aikoina.

•

Tehokkaan pelastustoiminnan johtamisen tukena toteutettiin tilannekeskuksen ylläpitäminen. Tilannekeskuksen ylläpitäminen järjestettiin yhteistyössä Itä-Suomen pelastuslaitosten kanssa.

•

Pelastuslaitos vastasi erillisen sopimuksen perusteella Saimaan-kanavan
vuokra-alueella pelastustoimintatehtävistä.

•

Pelastuslaitos tuotti ensivastepalvelua alueellaan osana ensihoitoa.

•

Etelä-Karjalassa alueellisen turvallisuuden koordinointia ja varautumisen
yhteensovittamista toteutettiin yhteistyössä turvallisuusviranomaisten, kuntien, järjestöjen ja yritysten kesken Etelä-Karjalan turvallisuus ja valmiustoimikunnassa.

•

Paloasemien suunnitellut kuntotarkastukset yhteistyössä kiinteistöjen
omistajien kanssa ja niiden perusteella suoritettavat peruskorjaukset jäivät
kesken. Paloasemien tulee olla pelastuslaitosten toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset, turvalliset ja terveelliset.

•

CBRNE-uhkien torjuntaan liittyvää kalustollista ja koulutuksellista valmiutta
ja osaamista kehitettiin yhteistyössä muiden pelastuslaitosten kanssa palvelutasopäätöskaudella. Toimintaa kehitetään edelleen.

•

Tulvantorjuntaan liittyvä suunnittelu, kalustollinen valmius ja suorituskyvyn
varmistaminen jäivät kesken. Suunnitelman laatiminen ja siihen liittyvän
suorituskyvyn kehittäminen jatkuu.

•

Tavoitteena oli rakentaa erillinen muodostelma erityis- ja vaaratilanteita
varten. Tavoite ei toteutunut. Toimintaa jatketaan.

•

Tavoitteena oli laatia pelastustoimen erityissuunnitelmia tiettyjen valmiussuunnitelmassa määriteltyjen kriteereiden mukaan. Osa suunnitelmista
saatiin valmiiksi. Suunnitelmien laatimista jatketaan.
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4 PELASTUSTOIMEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET
Väestönmuutos
Etelä-Karjalan pelastustoimen toimintaympäristössä olennaisimpia muutostekijöitä ovat väestö- ja aluerakenteessa tapahtuvat muutokset (taulukko 1 ja
kuva 2). Väestön väheneminen, ikääntyminen, yksin asuvien määrä ja väestön keskittyminen kasvukeskuksiin vaikuttavat myös pelastustoimen palvelujen tarpeeseen ja järjestämistapaan. Aluerakenteessa tapahtuvat muutokset,
alueen riskikeskittymät ja uudet turvallisuuden uhat edellyttävät pelastusviranomaisia painottamaan tehtäviään uudella tavalla. Palvelutarpeiden ennustetaan kasvavan kasvukeskuksissa ja palvelutaso tulee kyetä ylläpitämään
myös harvaanasutuilla alueilla, joiden väestörakenne painottuu ikäihmisiin.
Ikääntymisen myötä myös onnettomuusriskit kasvavat.
Taulukko 1. Etelä-Karjalan väestöennuste kunnittain

Ennusteen mukaan Etelä-Karjalassa lasten ja nuorten (0-14 vuotiaiden), työikäisen väestön (15-64 vuotiaiden) ja myös eläkeikäisten (65-74 vuotiaiden)
määrä tulee pienenemään, kun taas vanhimmissa ikäluokissa (75+) määrä
kasvaa nykyisestä.

Kuva 2. Etelä-Karjalan väestöennuste vuoteen 2040 asti (Lähde: EteläKarjalan Liitto)
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Sopimuspalokuntien toiminnan turvaaminen on pelastustoimen hälytystehtävien hoitamisen kannalta keskeistä. Järjestelmän olennaisena osana ovat vapaaehtoiset ja sivutoimiseen henkilöstöön perustuvat sopimuspalokunnat. Väestö- ja aluerakenteen muutokset sekä ikääntyminen vaikuttavat sopimuspalokuntien ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan. Työssäkäyntialueiden
laajeneminen, työelämän vaatimukset ja työsidonnaisuus vaikeuttavat henkilöstön saantia vapaaehtoiseen pelastustoimintaan. Vapaaehtoisen toiminnan
järjestäminen vaikeutuu etenkin väestökatoalueilla, ja alkaneet muutokset vaikeuttavat jo nyt nopean avun tuottamista erityisesti harva-alueilla.
Tapaturma- ja onnettomuuskehitys
Väestörakenteen muutoksista johtuen ikääntyneille ihmisille tyypilliset onnettomuudet todennäköisesti lisääntyvät. Asumisen turvallisuuden keskeinen
haaste on varmistaa iäkkäiden turvallinen asuminen. Ikääntyneiden yksin
asumiseen liittyy useita turvallisuusriskejä. Ikääntyminen aiheuttaa usein toimintakyvyn alenemista, josta seuraa ongelmia arjessa selviytymiselle. Kotona
tapahtuvat tapaturmat ovat ikääntyneiden yleisin tapaturmatyyppi. Kehityksen
hallinta edellyttää tehokasta ja monialaista yhteistyötä pelastustoimen ja muiden asiaan keskeisesti vaikuttavien toimijoiden kanssa. Nykyiset reaktiivispainotteiset menetelmät eivät jatkossa ole kaikilta osin riittäviä, vaan onnettomuuksien ehkäisytyön merkitys korostuu jatkossa hyväksyttävän turvallisuustason saavuttamiseksi.
Arvojen muutos
Yhteiskunnassa korostunee enemmän yksilökeskeisyys. Aatteellisten yhteisöjen, sukulaisten, naapureiden sekä perinteisten arvojen ja normien merkitys
on jatkuvasti vähentynyt, ja vastaavasti virtuaalisessa maailmassa muodostuvien ryhmien merkitys on kasvanut. Ääriliikkeet (ekstremismi) sekä verkossa
toimiva rikollisuus heikentävät turvallisuutta.
Yksilökeskeisyys lisää syrjäytymisriskiä henkilöillä, joilta puuttuvat vahvat sosiaalinet kontaktit. Syrjäytyminen on keskeinen tekijä turvallisuusongelmien
taustalla, johon liittyy usein päihteiden ongelmakäyttöä. Syrjäytymiskehitys
nopeuttaa ja kärjistää yksilön elämänhallinnan menettämistä, alttiutta joutua
väkivallan uhriksi ja ajautumista yhteiskunnan ulkopuolelle. Vaikutukset ulottuvat yksilöä laajemmin lähipiiriin ja yhteiskuntaan. Maahanmuuttajat ovat puutteellisen kielitaitonsa ja erilaisten kulttuuritaustojensa vuoksi haaste onnettomuuksien ehkäisylle. Ongelma vakavoituu, mikäli muodostuu alueita joilla
asuu runsaasti syrjäytyneitä tai muutoin muusta yhteiskunnasta eristäytyneitä
maahanmuuttajia. Pelastustoimi voi osaltaan ehkäistä syrjäytymistä yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Esimerkiksi osallistuminen pelastustoimen vapaaehtoistoimintaan voi antaa ihmiselle mielekästä toimintaa ja siten ehkäistä
syrjäytymistä.
Kansainvälistyminen tuo mukanaan joukon mahdollisia ulkoisia turvallisuusuhkia. Monikulttuurisuus kasvaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja kansainvälisen toiminnan jatkuvasti vilkastuessa. Pelastuslaitos vastaa osaltaan muutokseen huomioimalla asiakaspohjan monimuotoistumisen ja suuntaamalla
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mm. onnettomuuksien ennaltaehkäisyn menettelyitä asiakaspohjan kehitystä
vastaavasti.
Hälytystehtävien kehitys pelastustoimessa
Onnettomuuksien laadussa ja määrässä ei tapahtune suuria muutoksia (kuva
3). Lisääntyvä kansainvälinen kauttakulkuliikenne aiheuttaa kuitenkin kasvavia
onnettomuusriskejä etenkin maantieliikenteen osalta. Ihmishenkien menetyksiä ja omaisuusvahinkoja aiheuttavien suurten onnettomuuksien riskit kasvavat, kun yhteiskunnan toiminnot keskittyvät yhä suurempiin yksiköihin, kuten
kauppakeskuksiin, kuljetusvälineisiin ja urheilu- sekä muihin kokoontumistiloihin. Ilman erityisiä toimia onnettomuudet ja niistä aiheutuvat vahingot todennäköisesti lisääntyvät jonkin verran. Pelastustoimen on kyettävä kehittämään
uusia toimintatapoja ja tehostamaan yhteistyötä muiden turvallisuusalan toimijoiden kanssa.
Meteorologisten arvioiden mukaan ilmastomuutoksista ja sään ääri-ilmiöistä
johtuen vakavien luonnononnettomuuksien kuten myrskyjen, tulvien ja metsäpalojen riskin arvioidaan kasvavan.

Kuva 3. Pelastustehtävät Etelä-Karjalassa onnettomuustyypeittäin 2002–2019
Suuronnettomuusriskeissä tapahtunee jossain määrin muutoksia. Ne eivät todennäköisesti edellytä merkittäviä muutoksia nykyisiin valmiustarpeisiin. Ympäristöonnettomuuksien torjunta priorisoidaan nykyistä korkeammalle. Infrastruktuurien häiriötilat voivat aiheuttaa vakavia ongelmia yhteiskunnan toiminnoille ja myös turvallisuudelle. Terrorismi tai siihen verrattavat tuhotyöt saattavat nousta nykyistä merkittävämmäksi uhaksi riippuen kansainvälisestä ja yhteiskunnallisesta kehityksestä.
Yhteiskunnan lisääntyvä riippuvuus laajoista ja monimutkaisista tieto- ja muista teknisistä järjestelmistä lisää yhteiskunnan haavoittuvuutta. Viranomaisten
on kyettävä nopeaan ja tehokkaaseen toimintaan monenlaisissa yhteiskunnan
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toimivuutta ja väestön turvallisuutta vaarantavissa häiriötilanteissa. Pelastustoimella on oltava jatkuvat ympärivuorokautiset johtamis- ja toimintavalmiudet.
Näitä valmiuksia on tarkoituksenmukaista hyödyntää myös tilanteissa, joissa
päävastuu on muilla viranomaisilla. Ympäristöonnettomuuksien torjunta priorisoidaan nykyistä korkeammalle. Infrastruktuurien häiriötilat voivat aiheuttaa
vakavia ongelmia yhteiskunnan toiminnoille ja myös turvallisuudelle.
Pelastustoimen suorituskyky
Viranomaisten on kyettävä nopeaan ja tehokkaaseen toimintaan monenlaisissa yhteiskunnan toimivuutta ja väestön turvallisuutta vaarantavissa häiriötilanteissa. Pelastustoimella on oltava jatkuvat ympärivuorokautiset johtamis- ja
toimintavalmiudet. Näitä valmiuksia on tarkoituksenmukaista hyödyntää myös
tilanteissa, joissa päävastuu on muilla viranomaisilla.
Pelastustoimen päätoimisen henkilöstön keski-ikä kohoaa eläkeiän noustessa,
ja ikääntyvän henkilöstön sijoittaminen heidän kuntoaan vastaaviin tehtäviin
on haaste pelastuslaitokselle. Tavoitteena on, että pelastustoimen alueellista
järjestelmää hyödyntäen sekä tehtäväkokonaisuuksia järjestellen pystyttäisiin
nykyistä tarkoituksenmukaisemmin vastaamaan ajan haasteisiin ja luomaan
henkilöstölle mahdollisuus työskennellä pelastustoimen eri tehtävissä vaihtoehtoisia urapolkuja kehittämällä. Henkilöstön vaihtoehtoisten urapolkujen kehittämiseksi on tarkoituksenmukaista laajentaa pelastustoimen sisältöä mm.
ottamalla suurempaa vastuuta yleisestä onnettomuuksien ehkäisystä ja varautumisesta alalle sopivalla tavalla eritasoisiin turvallisuustilanteisiin – päivittäisiin onnettomuuksiin, normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.
Yhteiskunnan teknologinen kehitys asettaa uusia vaatimuksia pelastustoimen
palvelutuotannolle ja siinä tarvittavalle osaamiselle. Muutoksessa korostuu
teknologian tarveperusteinen hyödyntäminen suorituskyvyn tehostamisessa.
Hyvä toimintakyky on tärkeää sekä päätoimiselle henkilöstölle että pelastustoimen tehtäväkentässä toimiville vapaaehtoisille. Toimintatapoja tulee kehittää siten, että pelastustehtävät voidaan hoitaa tekijäänsä vähemmän kuormittavilla ja nykyistä turvallisemmilla ja tehokkaammilla menetelmillä. Pelastustoimen välttämätön toimintavalmius savusukelluskykyineen on säilytettävä.
Vapaaehtoisen toiminnan järjestäminen vaikeutuu tulevaisuudessa etenkin
väestökatoalueilla, joilla väheneminen kohdentuu suhteellisesti voimakkaimmin nuoriin väestönosiin. Siten uusia, nuoremman sukupolven toimijoita on
haastavaa saada mukaan toimintaan. Haasteeseen vastaaminen edellyttää
laajempaa yhteistyötä ja uusia toimintamalleja yli organisaatiorajojen. Pelastustoimen palvelutason kannalta on olennaista, että sopimuspalokuntien toimintaedellytykset säilyvät tulevaisuudessakin. Alkaneet muutokset vaikuttavat
jo nyt nopean avun saannin turvaamiseksi eri vuoden ja vuorokauden aikoina.
Alueellisessa riskinarviossa (2018) korkeimpina koko alueeseen vaikuttavina
riskeinä on nähty laajamittainen hallitsematon maahantulo ja vakava raideliikenteen onnettomuus. Korkealle riskitasolle on arvioitu myös vakava maantieliikenteen onnettomuus. Riskienarvioinnin laajuutta ja tarkastelusyvyyttä tullaan tarkentamaan jatkossa siten, että tuotettavaa tietoa kyetään hyödyntä-
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mään pelastustoimen tehtävissä ja niiden kohdentamisessa mahdollisimman
kattavasti ja laaja-alaisesti yhteiskuntaa hyödyntäen. Ennalta ehkäisyn menetelmin saavutetaan laajimmat vaikuttavuushyödyt pidemmällä aikavälillä.
Julkinen talous
Julkisen talouden kestävyysvajeen seurauksena myös pelastustoimi on joutunut ja joutuu edelleen sopeuttamaan toimintaansa. Tämä edellyttää käytössä
olevien resurssien tarveperusteisempaa uudelleen organisointia siten, että ne
ovat oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Pelastustoimen on kyettävä huolehtimaan toimintavalmiudesta ja tarvittavasta toimintakyvystä 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Onnettomuuksiin joutuneiden ihmisten välitön avunsaanti tulee
turvata mahdollisimman hyvänä ja tasokkaana kaikissa olosuhteissa. Hyväksytyn palvelutason turvaamiseksi siihen kohdennettujen resurssien tulee olla
riittävät. Järkyttävät suuronnettomuudet ja muut häiriöt voivat johtaa lisäresursointiin vastaavien tilanteiden varalta. Mahdolliset muutokset tehtäväjaoissa
voivat johtaa myös muutoksiin voimavarojen jaossa eri organisaatioiden kesken. Resursseista päätettäessä tulee ottaa huomioon, että määritellyt palvelut
tulee olla tasapuolisesti kaikkien alueen asukkaiden saatavissa samanlaisissa
olosuhteissa.
Pelastustoimen uudistus
Sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen uudistuksessa Etelä-Karjalan pelastustoimen alueessa ei tule tapahtumaan muutoksia. Pelastustoimen järjestämisvastuun osoittaminen 18 maakunnan tehtäväksi tulee asettamaan haasteita väestömäärältään pienien pelastustoimen alueiden palvelutason ylläpitämiselle. Tämä tulee edellyttämään maakuntia järjestämään ja rahoittamaan
yhteistyössä pelastustoimen tehtäviä. Tällä yhteistyöllä voidaan varmistaa pelastustoimen palvelujen saatavuus sekä palvelun kustannusvaikuttavuus ja
tehokkuus tilanteissa, joissa hajautettu palvelutuotanto ei ole mahdollista tai
tarkoituksenmukaista tehtävän vaativuuden, harvinaisuuden, johtamisen, tehtävien edellyttämän ammattihenkilöstön erityisosaamisen, valtakunnallisen
yhdenmukaisuuden kehittämisen tai tehtävistä johtuvien suurten kustannusten
perusteella.

22

5 PELASTUSLAITOKSEN STRATEGIA 2030

Pelastuslaitoksen strategian 2030 perusteina ovat pelastuslainsäädäntö, valmiuslainsäädäntö, yhteiskunnan turvallisuusstrategia, sisäisen turvallisuuden
selonteko ja strategia, kansallinen pelastustoimen strategia ohjelma, SM:n antama toimintavalmiuden suunnitteluohje, muut päätökset sekä analyysit ja arviot toimintaympäristön muutoksista ja pelastustoimen tilasta.
Pelastuslaitoksen strategiassa on lisäksi huomioitu hallitusohjelman kirjaukset
pelastustoimen kehittämisestä, pelastustoimen uudistus sekä kuntien, maakunnan ja muiden turvallisuusviranomaisten strategiset asiakirjat. Palvelutasopäätös määrittelee pelastustoimen lähivuosien strategiset päämäärät, painopistealueet, keskeiset toimenpiteet niiden saavuttamiseksi ja toiminnan seuraamisen indikaattorit.
Nykytila
Pelastuslaitoksella on toteutettu voimassa olevaa strategiaa, joka on vahvistettu nykyisessä palvelutasopäätöksessä.
Tavoite
Vahvistettu strategia on pelastuslaitoksen tietoinen ja määritelty pitkän tähtäimen näkemys ja suunnitelma, jonka tarkoituksena on saavuttaa ja ylläpitää
vahvistettu pelastustoimen palvelutaso muuttuvassa toimintaympäristössä
palvelutasopäätöskauden aikana (taulukko 2).
Hyväksytty palvelutasopäätös ja siihen liittyvä pelastuslaitoksen strategia luo
perusteet pelastustoimen osalta turvallisen maakunnan kehittämiselle alueen
strategisessa suunnittelussa.
Pelastustoimi vastaa ihmisiin, omaisuuteen ja ympäristöön kohdistuvien onnettomuuksien edellyttämistä toimenpiteistä sekä niiden ennaltaehkäisystä.
Vastuu ulottuu päivittäisistä onnettomuuksista suuronnettomuuksiin sekä
poikkeusoloihin varautumiseen. Pelastusviranomaiset hoitavat toimialaansa
kuuluvia valvontatehtäviä sekä vastaavat onnettomuuksien ehkäisyn edistämisestä. Lisäksi pelastustoimi huolehtii muun lainsäädännön perusteella mm.
ensivastetehtävistä, öljyntorjunnasta ja erilaisista kemikaaliturvallisuuden valvontatehtävistä.
Visio 2030
Turvallinen maakunta kaikille – yhteistyössä.
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Toiminta-ajatus
Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa olosuhteissa lainsäädännön ja
sopijakuntien siltä edellyttämistä palveluista lähellä ihmistä, laadukkaasti ja
strategisia kumppanuuksia hyödyntäen.
Pelastustoimen kansalliset arvot

Inhimillisesti:
• Kohtelemme ja palvelemme jokaista yhdenvertaisesti
• Olemme kiinnostuneita ihmisistä ja kysymme ”miten voit”
• Kohtaamme ihmisen työyhteisössä ja työtehtävissä – vaikeassakin tilanteessa
• Annamme rakentavaa palautetta ja kiitämme hyvin tehdystä
työstä
Ammatillisesti:
• Toimimme yhteistyökykyisesti ja -halutusti
• Annamme tilaa uusille ajatuksille – haluamme oppia uutta
• Kehitämme omaa ja työyhteisön osaamista
• Olemme ylpeitä työstämme ja toimimme kaikki pelastusalan
puolesta
Luotettavasti:
• Annamme tietoa avoimesti ja nostamme rohkeasti asioita esiin
• Toimimme luottamuksen arvoisesti kaikissa tilanteissa
• Osoitamme luottamusta toisillemme
• Kannamme vastuuta yhdessä ja yksilöinä

Pelastuslaitoksen strategia 2030
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen strategian 2030 mukaiset strategiset tavoitteet, niihin vaadittavat kriittiset menestystekijät, konkreettiset toimenpiteet ja
seurannan indikaattorit on kuvattu taulukossa 2.
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Taulukko 2. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen strategia 2030

25

Päätös palvelutasosta
Vahvistetaan pelastuslaitoksen strategia 2030.
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6 UHKIEN ARVIOINTI JA RISKIANALYYSI
Säädösperuste:
PeL 28 §
Pelastustoimen toimintavalmiuden
SM:n kansallinen riskiarvio 2018

suunnitteluohje

Pelastuslaitoksen tulee seurata onnettomuuksien uhkien, määrän ja syiden
kehitystä. Jos uhkissa tai onnettomuuksien määrässä tapahtuu merkittävä lisääntyminen ja onnettomuuksien syyt osoittavat puutteita turvallisuusjärjestelyissä tai systemaattisen virheen ihmisten käyttäytymisessä, on asia pyrittävä
korjaamaan ensisijaisesti onnettomuuksia ehkäisevillä toimenpiteillä. Jos onnettomuuksia ehkäisevä toiminta ei ole mahdollista, on parannettava pelastustoimen toimintavalmiutta.
Pelastustoiminnan voimavarat mitoitetaan siten, että niillä pystytään toimimaan tehokkaasti onnettomuustilanteissa. Uhkien arviointi sovitetaan yhteen
valvontasuunnitelman kanssa soveltuvin osin.
Määritelmät
Riskiruutu muodostuu 1 km x 1 km kokoisesta ruudusta.
Riskitason tarkoituksena on osoittaa, missä ruuduissa A- ja B- kiireellisyysluokan pelastustoimintaa edellyttäviä onnettomuuksia tapahtuu kaikkein todennäköisimmin.
Riskiluokka määritellään jokaiselle riskiruudulle. Riskiluokka määräytyy kullekin ruudulle regressiomallin avulla arvioidun riskitason perusteella ja tapahtuneiden riskiluokan määrittävien onnettomuuksien perusteella.
Riskikohde on sellainen kohde, jossa harjoitettu toiminta tai olosuhteet aiheuttavat henkilö- tai paloturvallisuudelle tai ympäristölle tavanomaista suuremman vaaran tai kohde on keskeinen yhteiskunnan kriittisten toimintojen
turvaamisen kannalta.
6.1 Riskiluokkien määrittäminen
Riskiluokkien määritysperusteena käytetään SM:n toimintavalmiuden suunnitteluohjeen regressiomallilla määritettyä riskitasoa. Regressiomallin selittäjinä
ovat asukasluku, kerrosala ja niiden yhteisvaikutus. Regressiomalli on kehitetty toteutuneiden rakennuspalojen perusteella. Mallin avulla ennustetaan riskitaso kullekin 1 km x 1km ruudulle.
Regressiomallilla määritellyn riskitason lisäksi pelastuslaitos arvioi ne riskiruudut, joissa on tapahtunut riskiluokan määrittäviä onnettomuuksia viiden vuoden seurantajaksolla keskimäärin vähintään kaksi vuosittain. Pelastuslaitos
voi arvioinnin perusteella korottaa riskiruudun riskiluokkaa seuraavasti:
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•
•

Riskiruutu, jossa on tapahtunut vähintään 10 riskiluokan määrittävää
onnettomuutta vuodessa viiden vuoden seurantajaksolla, voidaan korottaa riskiluokkaan I
Riskiruutu, jossa on tapahtunut vähintään kaksi mutta vähemmän kuin
10 riskiluokan määrittävää onnettomuutta vuodessa viiden vuoden seurantajaksolla, voidaan korottaa riskiluokkaan II

Riskiluokan määrittävillä onnettomuuksilla tarkoitetaan rakennuspaloja ja vaaroja, liikennevälinepaloja, muita tulipaloja, liikenneonnettomuuksia, sortumia/sortumavaaroja, räjähdyksiä/räjähdysvaaroja, vaarallisten aineiden onnettomuuksia ja kiireelliseksi luokiteltuja ihmisen pelastamistehtäviä.
Riskitaso ja toimintavalmius voivat vaihdella vuorokaudenajan, viikonpäivän
tai vuodenajan mukaan. Jos riskitason arviointi regressiomallilla tai riskiluokan
määrittävien onnettomuuksien perusteella on tehty vuorokaudenajan, viikonpäivän tai vuodenajan mukaisesti, voidaan soveltaa yllä mainittuja riskiluokkia
arvioinnissa käytetyllä aikavälillä.
Nykytila
Riskialueet on määritelty ja vahvistettu sisäasiainministeriön hyväksymän toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaisesti (taulukko 3).
Taulukko 3. Etelä-Karjalan riskiruudut 2020.
ETELÄ-KARJALAN RISKIRUUDUT 2020 (1 km x 1 km)
Kunta
Imatra
Lappeenranta
Lemi
Luumäki
Parikkala
Rautjärvi
Ruokolahti
Savitaipale
Taipalsaari
Yhteensä

I

II
0
4
0
0
0
0
0
0
0
4

III
28
56
1
2
2
3
1
3
1
97

28
37
5
9
7
4
9
2
7
108

Tavoite
Riskiluokka-alueet määritellään SM:n antaman pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen (21/2012) perusteiden mukaisesti. Riskialueiden
määrittelyä toteutetaan palvelutasopäätöskauden aikana päivittämällä säännöllisesti riskiaineistoa. Päivittämisessä hyödynnetään nykyaikaisia, koneoppimisen ja tehokkaan tilastotiedon analytiikan sovelluksia. Näin vahvistetaan
riskiluokka-alueiden määrittelyyn tarvittavaa suorituskykyä ja parannetaan tiedon ajantasaisuutta ja vastaavuutta palvelutuotannon tarpeisiin.
Liitteessä 1 on esitetty Etelä-Karjalan pelastustoimen riskiluokka-alueet.
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Päätös palvelutasosta
Riskiluokka-alueet määritellään SM:n antaman pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen perusteiden mukaisesti.
Regressiomallilla määritellyn riskitason lisäksi määritetään ne riskiruudut, joissa on tapahtunut riskiluokan määrittäviä onnettomuuksia viiden
vuoden seurantajaksolla mediaanin mukaisesti.
• Riskiruutu, jossa on tapahtunut vähintään 10 riskiluokan
määrittävää onnettomuutta vuodessa viiden vuoden seurantajaksolla,
korotetaan riskiluokkaan I.
• Riskiruutu, jossa on tapahtunut vähintään kaksi mutta vähemmän kuin 10 riskiluokan määrittävää onnettomuutta vuodessa viiden
vuoden seurantajaksolla, korotetaan riskiluokkaan II.
Riskiluokka-alueiden päivitys tapahtuu palvelutasopäätöskausittain tai
sen voimassa oloaikana, jos se on tarpeen toimintaympäristössä tapahtuvien äkillisten muutosten takia.
6.2 Riskikohteet
Riskikohteiden arvioinnissa määritetään onnettomuusriski, joka muodostuu
onnettomuuden todennäköisyydestä ja onnettomuuden mahdollisista seurausvaikutuksista. Onnettomuusriskin arvioinnin perusteella valitaan riskienhallintakeinot, joita ovat ensisijaisesti riskin poistaminen, riskin pienentäminen
tai onnettomuuksien seurausvaikutusten pienentäminen. Riskikohteissa onnettomuuksien omatoiminen ehkäiseminen ja valvonta sekä vahinkojen rajoittaminen ovat keskeisiä toimenpiteitä.
Nykytila
Riskikohteita on tarkasteltu valvontatoimenpiteiden yhteydessä. Alueellinen
riskiarvio on toteutettu valtakunnallisten arviointiperusteiden mukaisesti.
Tavoite
Riskikohteiden onnettomuusuhat arvioidaan kansallisen riskiarvion arviointiperusteiden mukaisesti.
Päätös palvelutasosta
Yksittäisten riskikohteiden riskit ja muut erityisriskit tullaan päivittämään
kansallisen riskiarvion arviointiperusteiden mukaisesti palvelutasopäätöskauden aikana. Vaikutukset otetaan huomioon pelastustoimen suunnittelussa, resurssien kohdentamisessa sekä kalusto-, koulutus- ja muiden tarpeiden määrittelyssä (käyttö rajoitettu, TL IV JulkL(621/1999)
24.1§:n 8k).

29

6.3 Kansallinen riskiarvio
Suomen kansallisen riskinarvion laatiminen perustuu Euroopan parlamentin ja
neuvoston
päätökseen
unionin
pelastuspalvelumekanismista
(N:o
1313/2013/EU). Päätöksen 6 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on kehitettävä
riskinarviointeja kansallisella ja asianmukaisella paikallisella tasolla ja annettava komissiolle yhteenveto niiden keskeisistä osista joka kolmas vuosi.
Kansallisen riskiarvion lisäksi valmistellaan samanaikaisesti alueelliset riskiarviot. Tavoitteena on, että kansallisessa riskiarviossa määritetään kansallisesti
merkittävät riskit, joita ei tarvitse alueellisella tasolla arvioida uudelleen. Alueellisen tason riskiarviossa on tarkoituksena keskittyä sellaisiin alueellisesti
merkittäviin riskeihin, joiden hallitseminen edellyttää normaalista poikkeavaa
toimintaa ja joiden vaikutukset alueellisella tasolla toteutuessaan aiheuttavat
merkittäviä vaikutuksia. Häiriötilanteet, kuten esimerkiksi tulvat, rajuilmat ja
metsäpalot, ovat usein alueellisia, mutta useampi samanaikainen, laajamittainen tilanne voi johtaa valtakunnalliseen häiriötilanteeseen.
Uhkatekijöinä ja uhkamalleina käytetään valmiuslaissa, turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa ja yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa esitettyjä
uhkia ja malleja.
Valmiuslain (2011/1552) 3 §:n perusteella poikkeusoloja tämän lain mukaan
ovat:
1. Suomeen kohdistuva aseellinen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava
hyökkäys ja sen välitön jälkitila;
2. Suomeen kohdistuva huomattava aseellisen tai siihen vakavuudeltaan
rinnastettavan hyökkäyksen uhka, jonka vaikutusten torjuminen vaatii
tämän lain mukaisten toimivaltuuksien välitöntä käyttöön ottamista
3. väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva
erityisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan
toimivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat
4. erityisen vakava suuronnettomuus ja sen välitön jälkitila; sekä
5. vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava, hyvin
laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti.
Nykytila
Varautuminen on toteutettu kokonaisturvallisuuden toimintaperiaatteella, jossa
yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä.
Tavoite
Pelastustoimi on varautunut niihin uhkatekijöihin ja uhkamalleihin, joita käytetään valmiuslaissa, turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa, yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa ja pelastustoimen kansallisessa, alueellisessa
ja paikallisessa riskien arvioinnissa.
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Varautuminen toteutetaan kokonaisturvallisuuden toimintaperiaatteella, jossa
yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä.
Etelä-Karjalan alueellista riskinarviota kehitetään ja päivitetään Etelä-Karjalan
turvallisuus- ja valmiustoimikunnan (EKTURVA) verkostoja hyödyntämällä.
Päivitysprosessista vastaa Etelä-Karjalan pelastuslaitos jollei valtakunnallisesti muuta vastuuteta.
Päätös palvelutasosta
Kansalliseen riskinarvioon perustuva alueellinen riskiarvio laaditaan
palvelutasokauden aikana yhteistyössä yhteistoimintaviranomaisten
kanssa valmiuslain, turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon, yhteiskunnan turvallisuusstrategian ja pelastustoimen alueen riskien arvioinnin linjausten pohjalta.
Etelä-Karjalan alueellista riskinarviota kehitetään ja päivitetään EKTURVA:n viranomaisverkostoja hyödyntämällä. Päivitysprosessista vastaa
Etelä-Karjalan pelastuslaitos jollei valtakunnallisesti muuta vastuuteta.

31

7 ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY
Onnettomuuksien ehkäisytyöllä vähennetään ja ehkäistään riskejä ja niiden
perusteella muodostuvia onnettomuuksia yhteiskunnassa lainsäädännön ja
toimintaympäristön määrittämillä painopistealuilla.
Säädösperuste:
PeL §:t 1, 2, 27, 42, 43 ja 78
Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi – pelastustoimen
strategia vuoteen 2025
Turvallinen ja onnettomuuksista vapaa arki 2025
Turvallisuutta kaikkialla, paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella toiminnasta vastaa ja sen mukaisia palveluita tuottaa onnettomuuksien ehkäisyn vastuualue. Palveluihin kuuluvat pelastustoimelle kuuluva valvonta, ohjaus, neuvonta ja turvallisuusviestintä, joiden
tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa. Onnettomuuksien ehkäisyn tuottamien palveluiden muodostamaa kokonaisuutta
on ilmennetty kuvassa 4.

Kuva 4. Pelastuslaitoksen tuottamat onnettomuuksien ehkäisypalvelut
Toiminta käsittää onnettomuuksien ehkäisemiseen liittyvän viranomaisten sekä muiden toimijoiden välisen yhteistyön. Lisäksi toimintaan kuuluvat toimenpiteet rakennusten turvallista käyttöä, tulen sekä palovaarallisten aineiden ja
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laitteiden huolellista käsittelyä sekä riskien ja onnettomuuksien vähentämiseksi tarvittavia tietoja, taitoja ja asenteita koskien.
Onnettomuuksien ehkäisyä ohjaava merkittävä asiakirja on sisäministeriön
vuonna 2019 laatima onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma, joka on samalla onnettomuuksien ehkäisyn kansallinen strategia pelastustoimessa. Etelä-Karjalan pelastuslaitos tuottaa onnettomuuksien ehkäisypalvelut toimintaohjelman (strategian) mukaisesti tavoitteenaan turvallinen ja onnettomuuksista
vapaa arki.
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisyn tuottama palvelu
suhteutetaan sekä pelastuslain että toimintaohjelman tavoitteisiin ja niiden
taustalla oleviin ilmiöihin, joihin onnettomuuksien ehkäisyn toimenpiteet kohdistetaan riski- ja vaikuttavuusperusteisesti. Tavoitteena on riskien hallinta ja
onnettomuuskehityksen madaltaminen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tulosten
saavuttaminen edellyttää monipuolista ja toimintaympäristön riskejä vastaavaa
asiantuntijaosaamista, tavoitteellista yhteistyötä sekä toiminnan tuloksellisuuden arviointia erityisesti toimintaohjelman mukaisilla mittareilla. Onnettomuuksien ehkäisyn palvelut tuotetaan ja järjestetään kaikissa olosuhteissa, myös
valmiuslain mukaisissa poikkeusoloissa.
Nykytila
Onnettomuuksien ehkäisytyön merkitys on vahvistunut samalla kun toimintaympäristö on kehittynyt nopeammin ja vaikeammin ennakoitavalla tavalla.
Toimintaympäristön riskien hallinnasta nousevia keskeisiä tekijöitä ja muutosvoimia on ilmennetty kuvassa 5. Näiden tekijöiden ja niiden välisten suhteiden
muodostaman kokonaisuuden hallinta on ratkaisevassa asemassa tuloksellisen onnettomuuksien ehkäisytyön toteuttamiseksi.

Kuva 5. Onnettomuuksien ehkäisyyn kohdentuvat toimintaympäristön muutosvoimat
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Useat muutokset toimintaympäristön riskeissä muodostuvat ja vaikuttavat pitkällä aikavälillä. Tämä edellyttää onnettomuuksien ehkäisytyöltä kyvykkyyttä
riskien tilan ja muutosten jatkuvaan seurantaan ja analysointiin sekä toimenpiteiden strategista kohdentamista pitkällä aikavälillä. Akuutteihin muutoksiin on
kyettävä vastaamaan tehokkaasti lyhyellä aikavälillä.
Rakennetussa ympäristössä tapahtuvat muutokset ovat hyvä esimerkki kehityskulusta, jossa sekä yhteiskunnan käyttökulut että tuotettavat turvallisuusratkaisut sidotaan vuosikymmeniksi eteenpäin. Riskien hallitsemiseksi ja negatiivisten kehityskulkujen minimoimiseksi tulee onnettomuuksia ehkäisevien
toimintojen liittyä kokonaisketjuperiaatteella rakennetun ympäristön suunnittelu- ja rakentamisprosesseihin kaavoitusvaiheesta lähtien aina käytön aikaiseen turvallisuuden hallintaan saakka. Onnettomuuksien ehkäisytyö edellyttää
tätä vastaavasti laadukasta substanssiosaamista ja keinovalikoimaltaan riittävän laaja-alaista toteutusta tavoitellun turvallisuustason varmistamiseksi.
Onnettomuuksien ehkäisytyötä toteutetaan valvonnan, turvallisuusviestinnän
ja viranomaisohjauksen (ohjaava asiantuntijatoiminta) keinoin sekä suorittamalla palontutkintaa. Toimenpiteillä vahvistetaan yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan riskien hallintaa ja onnettomuuksien ehkäisyä. Työn tuloksena ihmisiin, omaisuuteen, toimeentuloon ja ympäristöön kohdentuvia onnettomuuksien määrää ja niistä aiheutuvia vahinkoja pyritään hallitsemaan tehokkaasti.
Tällä tavoin madalletaan tehokkaimmin onnettomuuksista aiheutuvia vahinkoja mukaan lukien vahinkokustannuksia yhteiskunnalle (kuva 6).

Kuva 6. Onnettomuuksien ehkäisyn tuottama ennakointikyvykkyys yhteiskunnan riski- ja onnettomuuskehityksessä
Toimintaympäristön riskit ovat luonteeltaan monimutkaisia ja edellyttävät useiden osaamisalueiden yhdistelmänä muodostuvaa riskien ymmärrystä, tulkintaa ja torjuntaa. Hallintamenettelyt on kyettävä riskitiedon perusteella suhteuttamaan määrällisesti ja laadullisesti suhteessa riskien esiintyvyyteen ja vaikuttavuuteen yhteiskunnassa.
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Haasteita onnettomuuksien ehkäisylle asettavat erityisesti toimintaympäristön
ja riskien taustalla olevien ilmiöiden monimutkaisuus ja nopea kehittyminen.
Toiminnan suuntaamisen kannalta erityisen keskeisiä ovat väestörakenteessa
tapahtuvat muutokset, yhteiskuntaa läpileikkaava teknologinen kehitys, ilmaston muutos sekä suuronnettomuusriskeissä tapahtuvat muutokset.
Onnettomuuksien ehkäisyn resursointi ja suorituskyky ei ole ollut riittävällä tasolla tähän asti.
Toimintaympäristön asettamiin haasteisiin vastaamiseksi viranomaisten ja
muiden tahojen kanssa tehtävä yhteistyön merkitys onnettomuuksien ehkäisyssä on avainasemassa myös tulevalla palvelutasopäätöskaudella.
Onnettomuuksien ehkäisyn kehittämistyö
Kehittämistyön tavoitteena on parantaa pelastuslaitoksen suorituskykyä, jotta
palvelutuotannon kohdentaminen onnistuu riski- ja vaikuttavuusperusteisesti
sekä kustannustehokkaasti toimintaympäristön asettamat haasteet huomioiden. Kehittämistyö kohdistuu pelastuslain asettamaan vaikuttavuustavoitteeseen parantaa turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia toteutumiseen huomioiden pelastustoimen strategian painopisteet.
Tehdyn kehittämistyön kautta on tuotettu tarkentunutta toimintaympäristötietoa
sekä uusia toimintamalleja palvelutuotantoon ja tehtävään yhteistyöhön.
Kehittämistyöhön on osallistunut pelastuslaitoksen henkilöstöä, muita pelastuslaitoksia, pelastuslaitosten kumppanuusverkosto ja palvelutuotannon strategisia kumppaneita osaamisperusteisesti. Työssä hyödynnetään verkostomaista toimintatapaa.
Kehittämistyö palvelutuotannon ohessa tuottaa tuloksia, kun ratkaisut kyetään
mallintamaan suoraan asiakasyhdyspintaan. Edellytyksenä on riittävä henkilötyöpanos, vahva sitoutuminen ja osaamisen jatkuva päivittäminen. Kehittämistyö on investointi tulevaisuuteen, joka auttaa pelastuslaitosta uudistumaan.
Tavoite
Onnettomuuksien ehkäisytoiminnalla vaikutetaan turvallisuuskulttuurin kehittymiseen ja riskitason madaltumiseen Etelä-Karjalassa pelastuslain ja kansallisen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman asettamien tavoitteiden
mukaisesti.
Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää seuraavien seikkojen toteutumista:
• ajantasaista tilannekuvaa toimintaympäristön riskeistä, niihin keskeisesti vaikuttavista tekijöistä ja näiden syy-seuraussuhteista
• kattavaa asiakasymmärrystä, jotta tuotettavat palvelut kyetään optimoimaan asiakkaan tarpeen mukaisesti
• tehokkaita ja tuloksellisia riskienhallinnan ja onnettomuuksien ehkäisyn
palveluita
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•
•
•
•

palveluita tuottavan henkilöstön ajantasaista ja jatkuvasti kehittyvää
osaamista
kattavaa sidosryhmäyhteistyötä riskienhallinnan ja onnettomuuksien
ehkäisyn suorituskyvyn tehostamiseksi
aktiivista tutkimus- ja kehittämistyötä yhteistyössä sidosryhmien kanssa
toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointia sekä toiminnan
jatkuvaa kehittämistä arviointitiedon perusteella.

Keskeisiä keinoja Etelä-Karjalan alueen riskien hallitsemiseksi ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi ovat pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisypalvelut, alueen muiden toimijoiden turvallisuustyön tukeminen sekä viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävä tuloksellinen ja jatkuvasti
kehittyvä yhteistyö.
Etelä-Karjalassa kiinnitetään erityisesti huomiota ikääntyvän väestön turvallisuuteen, jotta luontainen toimintakunnon heikkeneminen ei johda onnettomuuksien ja palokuolemien määrän lisääntymiseen. Etelä-Karjalan pelastuslaitos toteuttaa aktiivisesti kotona asumisen turvallisuus- eli KATtoimintamallia, jossa ikääntyneiden kotona asumisen turvallisuutta kehitetään
monitoimijayhteistyössä.
Erityisasumisen asukkaat sekä eri kulttuuritaustoista tulevat henkilöt muodostavat keskeisiä asiakasryhmiä, joiden turvallisuustarpeisiin on kiinnitettävä ennakoivasti huomiota. Toimivaksi osoittautunutta KAT-verkostomallia tullaan
soveltamaan palvelutasopäätöskauden aikana näiden asiakasryhmien onnettomuuksien ehkäisypalveluiden tuottamiseksi.
Tahallaan sytytettyjen tulipalojen tuottamaan kielteiseen kehitykseen pyritään
vaikuttamaan varhaisen puuttumisen mallin mukaisesti viranomaisyhteistyötä
lisäämällä.
Pelastuslaitoksen ennalta ehkäisevien palveluiden tuottamisen periaatteena
on riski- ja vaikuttavuusperusteisuus. Toiminta priorisoidaan seuraavan mallin
mukaisesti:
• ensisijaiset riskitekijät, joihin voidaan vaikuttaa eniten omin toimenpitein
• toissijaiset riskitekijät, joihin voidaan vaikuttaa rajallisesti omin toimenpitein
• riskitekijät, joihin ei juurikaan voida vaikuttaa omin toimenpitein.
Riski- ja vaikuttavuusperusteisen priorisoinnin lisäksi palveluiden tuottamisessa on välttämätöntä riittävä yhteistyö ja riskitiedon tuottaminen ja tulkinta keskeisten sidosryhmien kanssa. Tällä tavoin tuetaan parhaiten ja resurssitehokkaasti Etelä-Karjalan ja laajemmin kansallista turvallisuuskehitystä. Pelastuslaitoksen on varmistettava oman palvelutuotannon kehittämistoimet ja niiden
tarvittava resursointi.
Tulevaisuuden osalta arvioidaan erityisesti valmisteilla olevan sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen uudistuksen edistymistä ja sen osalta muodostuvia kehittämis- ja yhteistyötarpeita palveluiden laadun varmistamiseksi.
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Riskianalytiikan automatisointi, tarkennettu tilannekuvatieto sekä suorituskyvyn tehostaminen ja laadun varmistaminen toimintaympäristön riskeistä älykkään analytiikan ja modernin teknologian avulla tuotettua tietoa hyödyntäen on
myös keskeisessä asemassa.
Tuotettavien palveluiden suunnittelussa, mitoituksessa ja toteutuksessa on
huomioitava niiden skaalautuminen yhteiskunnan eri turvallisuustilanteisiin
normaali-, häiriö- ja poikkeustilanteissa. Palvelut suhteutetaan vallitsevan riskitilanteen vaatimusten mukaisesti.
Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden mittaamista voidaan tällä hetkellä toteuttaa
vahinkojen määrissä ja laadussa, vahinkokustannusten kehittymisessä ja riskitasojen muutoksissa, asiakkaiden ja kansalaisten turvallisuuskokemuksen kehittymisessä sekä yhteistyön toteutumisessa.
Päätös palvelutasosta
Onnettomuuksien ehkäisypalveluilla hallitaan tehokkaasti Etelä-Karjalan
alueen riskejä ja ehkäistään onnettomuuksia. Ihmisten, omaisuuden,
toimeentulon ja ympäristön suojaaminen ennalta on yhteiskunnallisesti
kustannustehokkain tapa turvallisuuden tuottamiseen.
Onnettomuuksien ehkäisyn palveluita tuotetaan valvonnan, turvallisuusviestinnän, viranomaisohjauksen, asiantuntijatoiminnan ja palontutkinnan sekä näihin sisältyvän yhteistyön kautta.
Onnettomuuksien ehkäisytyöhön käytetään koko pelastuslaitoksen päätoimista henkilöstöresurssia mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.
Onnettomuuksien ehkäisytyöhön osallistuvan henkilöstön osaaminen
varmistetaan ja sitä kehitetään.
Onnettomuuksien ehkäisytyön suorituskykyä lisätään jatkuvalla palveluiden kehittämisellä sekä aktiivisella yhteistyöllä viranomaisten ja keskeisten sidosryhmien kanssa.
Onnettomuuksien ehkäisyn toimintatapoja ja kumppanuuksia kehitetään
riski- ja vaikuttavuusperusteisesti.
Onnettomuuksien ehkäisylle asetetun kansallisen vaikuttavuustavoitteen mukainen riittävä resursointi ja suorituskyky turvataan maakunnan
alueella normaali-, häiriö- ja poikkeusoloissa.
Poikkeusoloissa pelastuslaitos päättää erikseen onnettomuuksien ehkäisyn palvelutuotannosta ja sen asettamisesta tärkeysjärjestykseen.
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Palvelutasopäätöskaudella laaditaan onnettomuuksien ehkäisystrategia
(resurssit, valvonta, turvallisuusviestintä, viranomaisohjaus- ja asiantuntijatoiminta, palontutkinta, kehittäminen).

7.1 Onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvä yhteistyö
Säädösperuste:
PeL 42 §
Onnettomuuksien ehkäisemiseksi pelastusviranomaisten tulee toimia yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella olevien yhteisöjen ja alueen asukkaiden kanssa sekä osallistua paikalliseen ja alueelliseen turvallisuussuunnittelutyöhön.
Jos viranomaiset virkatoimiensa yhteydessä havaitsevat tai muutoin saavat
tietää rakennuksessa, asunnossa tai muussa kohteessa ilmeisen palonvaaran
tai muun onnettomuusriskin, heidän tulee mahdollisten salassapitosäännösten
estämättä ilmoittaa asiasta alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus
koskee myös kuntaa, muuta julkisyhteisöä ja näiden palveluksessa olevaa
henkilöstöä sekä 18 §:n 2 momentissa tarkoitettua hoitolaitoksen ylläpidosta ja
palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä huolehtivaa toiminnanharjoittajaa ja
tämän palveluksessa olevaa henkilöstöä.
Nykytila
Pelastuslaitos toimii seutukunnittain (Lpr ja Imatra) turvallisuussuunnittelua
koordinoivissa työryhmissä. Pelastuslaitos tukee ja yhteen sovittaa kuntien
turvallisuus- ja valmiussuunnittelua.
Verkostomainen asiantuntijatoiminta on tunnistettu Etelä-Karjalan pelastuslaitoksessa tulokselliseksi tavaksi tuottaa Etelä-Karjalan riskien hallintaan ja onnettomuuksien ehkäisyyn tarvittavaa suorituskykyä. Esimerkiksi EteläKarjalassa toimiva turvallisuus- ja valmiustoimikunta (EKTURVA), maakunnallinen hyvinvointityöryhmä sekä asumisturvallisuuteen keskittynyt KATtoimijaverkosto ovat osoittautuneet hyödylliseksi asiantuntijakokoonpanoiksi
maakunnan turvallisuuden edistämiseksi.
Pelastuslaitoksilla on kehitetty kansallinen paloriski-ilmoitusmenettely, mikä on
otettu käyttöön myös Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella. Menettelyllä turvataan
yhdenmukainen toiminta ilmeisiin palo- ja onnettomuusriskeihin vastaamiseksi.
Pelastuslaitos on pyrkinyt aktiivisella yhteistyöllä ja koulutuksin vaikuttamaan
paloriski-ilmoitusmenettelyn tietoisuuden lisäämiseen ja ilmoitusmenettelyyn
osaamiseen kehittymiseen alueella. Paloriski-ilmoitusten perusteella tehtävään yhteistyöhön, ilmoitusten analysointiin ja johtopäätöksiin on kohdennettu
työpanosta. Työ edellyttää laaja-alaista ja monipuolista riskienhallintaosaamista. Tällä hetkellä on palvelulle kysyntää enemmän, kuin sitä ehditään tuottaa.
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Tavoite
Tuetaan asumisen paloturvallisuuden kokonaisvaltaista kehittämistä sekä kehitetään keinoja, joilla parannetaan asukkaiden omia valmiuksia huolehtia onnettomuuksien ennalta ehkäisystä.
Ollaan mukana toiminnassa, jossa vähennetään koti- ja vapaa-ajan tapaturmien määrää ja tuodaan esiin pelastustoimen turvallisuusnäkökohtia.
Kuntien ja pelastuslaitoksen valmiuksia vastata ja toimia erilaisissa turvallisuustilanteissa parannetaan yhteistoiminnan kautta.
Pelastuslaitos kykenee yhteistyössä viranomaisten ja keskeisten sidosryhmien
kanssa tuottamaan kattavan ja riskiperusteisen sekä analysoidun palvelun paloriski-ilmoitusten hallintaan. Painopiste suunnataan ilmeisten vaaratilanteiden
lisäksi läheltä piti- ja vaarantumistapahtumiin, joissa toiminnan vaikuttavuus
riskikehityksen madaltamiseen on suurimmillaan. Paloriskitehtävät edellyttävät
monipuolista ja mahdollisimman kattavaa riskienhallintaosaamista, jonka ajantasaisuudesta tulee huolehtia systemaattisesti.
Päätös palvelutasosta
Pelastuslaitos tunnistaa riskejä ja toimii yhteistyössä niiden ehkäisemiseksi strategisten kumppanuuksien kanssa.
Pelastuslaitos tuottaa yhteistyön tuloksena asiakkaille laadukasta ja
ajantasaista turvallisuustietoa ja muuta onnettomuuksien ehkäisypalvelua.
Onnettomuuksien ehkäisyn yhteistyön menetelmiä ja vaikuttavuuden arviointia kehitetään.
Yhteistyö kohdentuu onnettomuuksien ehkäisyssä erityisesti ilmeisten
palo- ja onnettomuusriskien tunnistamiseen, niihin liittyvään ilmoitusmenettelyyn ja tarvittavan osaamisen kehittämiseen. Toiminnalla varmistetaan, että pelastuslaitoksen palvelukyky vastaa toimintaympäristön
riski- ja vaikuttavuusvaatimuksia.
Läheltä piti tilanteiden sekä turvallisuuden vaarantumisten tunnistamista
ja ennakointia parannetaan aktiivisella viranomais- ja sidosryhmäyhteistyöllä.
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7.2 Turvallisuusviestintä
Säädösperuste:
PeL §:t 27 ja 42
Pelastuslaissa säädetty pelastuslaitoksen keskeinen tehtävä on ohjauksen,
valistuksen, neuvonnan ja valvonnan keinoin tukea eri tahoja laissa säädettyjen velvoitteiden noudattamisessa. Erityisesti tulee tukea kykyä huolehtia onnettomuuksien ehkäisystä ja vahinkojen rajoittamisesta jokaisen yleisiä velvollisuuksia sekä rakennusten ja muiden kohteiden turvallisuutta koskevien
säännösten mukaisesti. Yleisempänä tavoitteena on edistää kansalaistietoja
ja -taitoja koskien onnettomuuksien ehkäisyä sekä toimimista onnettomuustilanteissa.
Sisäministeriön vahvistaman pelastustoimen turvallisuusviestinnän strategisena suunnitelmana toimii onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma. Ohjelman mukaisesti rakennetaan hyvää turvallisuuskulttuuria vaikuttamalla turvallisuusasenteisiin, -tietoihin ja –taitoihin yhteistyössä muiden viranomaisten,
järjestöjen, yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Tavoitteena on:
•
•
•
•

kehittää keskeisiä toimintatapoja ja työprosesseja,
pyrkiä kohdistamaan palveluja riskiperusteisesti ja asiakaslähtöisesti,
tuottaa palvelut varautumisvelvollisille ja
kehittää henkilöstöresursseja ja verkostoitumista.

Nykytila
Pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaisella turvallisuuskoulutuksella,
valistuksella ja neuvonnalla on tavoitettu vuosittain perinteisin menetelmin 20
% Etelä-Karjalan väestöpohjasta. Eri sosiaalisen kanavien kautta on pyritty
vaikuttamaan aktiivisesti nopeisiin yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin ja
ajan ilmiöihin riskiperusteisesti. Turvallisuusviestintää on toteutettu suunnitelman mukaisesti ottaen huomioon valtakunnallisesti määritellyt painopistealueet. Lisäksi viestintää kehitetään viranomaisten sekä eri toimijoiden kanssa eri
verkostoissa paikallisesti sekä valtakunnallisesti.
Suunnitelmallista koulutusyhteistyötä on toteutettu, ja sen erityisenä painopiste-alueena kotiin vietävien palveluiden, hoitolaitos- ja erityisryhmien asumisturvallisuus. Turvallisuus- ja varautumiskoulutusta on toteutettu KaakkoisSuomen pelastusalanliiton kanssa. Turvallisuuskoulutusten sisältö on suunniteltu asiakaslähtöisesti. Turvallisuuskoulutusten eri muotoja ovat esimerkiksi
turvallisuusluennot, alkusammutuskoulutukset, turvallisuuskävelyt, poistumisharjoitukset sekä kampanjat.
Turvallisuusviestinnän toteuttamiseen on osallistunut koko Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen henkilöstö eli vakinainen henkilöstö sekä sopimuspalokunnat
vuosittain päivitetyn turvallisuusviestintäsuunnitelman mukaisesti.
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Tavoite
Palvelutasopäätöskaudella laaditaan erillinen viestintästrategia 2025. Viestintästrategia (liite 2) hyväksytään osana palvelutasopäätöstä.
Pelastustoimen antaman turvallisuusviestinnän tavoitteena on hyvän turvallisuuskulttuurin saavuttaminen vaikuttamalla turvallisuusasenteisiin, -tietoihin ja
-taitoihin yhteistyössä muiden viranomaisten, järjestöjen ja asukkaiden kanssa. Tavoitteena on myös, että ihmiset ja yhteisöt tuntevat vastuunsa omasta,
läheisten ja yhteiskunnan turvallisuudesta. Toiminnan kantavia teemoja ovat
vaikuttavuus, ilmiölähtöisyys ja ihmiskeskeisyys.
Pelastustoimen turvallisuusviestinnän palveluita tuotetaan riskiperusteisesti,
järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti. Kohderyhmien valinnassa huomioidaan elinkaarimalli (kuva 7), valtakunnalliset linjaukset onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman mukaan ja haja-asutusalueet, joissa palokuntien toimintavalmiusajat ovat pitkiä. Keskeisimpänä tavoitteena on onnettomuuksien
välttäminen. Haja-asutusalueella parannetaan asukkaiden omia valmiuksia ja
taitoja toteuttaa pelastustoimenpiteitä ja alkusammutusta.

Kuva 7. Turvallisuusviestinnällä on pyrittävä vaikuttamaan ihmisen toimintaan
koko elinkaaren ajan
Turvallisuusviestinnän peruslähtökohtana on toteuttaa turvallisuusviestintää
monipuolisesti ja kohderyhmien tarpeita vastaavasti. Määrällinen tavoite kohdata maakunnan asukkaat turvallisuusviestinnän keinoin vuosittain on 20 %
väestöstä. Tämä tarkoittaa, että vuosittain koulutusta, ohjausta, valistusta ja
neuvontaa annetaan noin 26 000 henkilölle.
Turvallisuusviestintätyön tehokas ja vaikuttava toteutuminen edellyttää riittävien resurssien varmistamista palvelun tuottamiseen. Palvelutasopäätöksen
mukaisen turvallisuuskoulutuksen tuottamisen tarve on 6,0 henkilötyövuotta.
Nykyinen henkilöstömitoitus on 4,5 henkilötyövuotta.
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Päätös palvelutasosta
Turvallisuusviestintä toteutetaan hyväksytyn viestintästrategian mukaisesti. Viestintästrategia hyväksytään osana palvelutasopäätöstä (Liite 2).
Turvallisuusviestintää toteutetaan vuosittain laadittavan turvallisuusviestintäsuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmaa laadittaessa on huomioitu valtakunnalliset turvallisuusviestinnän tavoitteet.
Turvallisuusviestinnän tilaisuuksiin osallistuu vuosittain noin 20 % pelastustoimen alueen väestöstä. Tästä noin puolet saavutetaan konkreettisella koulutuksella. Koko henkilöstö osallistuu turvallisuusviestinnän
toteuttamiseen.
Onnettomuuksien ehkäistytoimintaohjelmassa esitettyjen tavoitteiden
perusteella kehitetään turvallisuuskoulutuksen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden osoittavia mittareita.
Etelä-Karjalan alueella toimivien yhteistoimintaviranomaisten ja yhteisöjen kanssa jatketaan tehtyjen sopimusten mukaista yhteistyötä ja edelleen kehitetään toimintatapoja sekä kumppanuuksia.
Sopimuspalokuntalaiset ovat tärkeitä turvallisuusviestinnän tuottajia.
Palokuntasopimuksissa huomioidaan turvallisuusviestintä omana tehtäväkokonaisuutenaan.
Suunnitelmakauden aikana turvallisuuskouluttajille sekä sopimuspalokunnille järjestetään koulutustilaisuuksia, joissa tuetaan valmiuksia turvallisuusviestinnän toteuttamiseen.
Pelastussuunnitelman ohjausta tehostetaan ja valvontatehtävän yhteydessä annetaan onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvää valistusta ja neuvontaa.
Turvallisuusviestintämateriaalin tuottamisessa tehdään yhteistyötä muiden pelastuslaitosten kanssa verkostomaisesti.
Turvallisuusviestinnän suorituskyvyn suunnittelussa huomioidaan häiriö- ja poikkeustilanteiden resursointi- ja osaamistarpeet.

42

7.3 Pelastuslaitoksen valvontatehtävä
Säädösperuste:
Pelastuslaki 78 §
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn
turvallisuudesta 115 §
Pelastuslaitoksella on yleinen velvoite valvoa alueellaan pelastuslain mukaisia
jokaiselle asetettujen velvollisuuksien sekä toiminnanharjoittajalle ja rakennuksen omistajalle ja haltijalle asetettujen velvoitteiden toteutumista ja noudattamista.
Valvonnalla pyritään parantamaan ihmisten turvallisuutta, vähentämään onnettomuuksia ja lisätä ihmisten kykyä toimia onnettomuustilanteissa. Pelastusviranomaisen suorittaman valvonnan painopisteenä on pelastuslain mukaisesti tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen sekä rakennusten
käytönaikaisesta poistumisturvallisuudesta ja pelastustoiminnan edellytysten
turvaamisesta huolehtiminen. Pelastuslain mukaisesti valvonnan tulee kohdistua velvoitteiden noudattamiseen ja toiminnoista aiheutuviin riskeihin.
Valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitoksen on tehtävä palotarkastuksia ja
muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä. Valvontatehtävän toteuttaminen yksittäisessä kohteessa voi sisältää useita eri toimenpiteitä esim. valvontakäyntejä, asiakirjavalvontaa, poistumisturvallisuusselvitysten arviointia
sekä neuvontaa ja muuta turvallisuusviestintää.
Pelastuslain lisäksi pelastusviranomainen on säädetty yhdeksi vaarallisten
kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005)
valvontaviranomaiseksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ohella. Kemikaaliturvallisuuslain mukaisesta valvonnasta kerrotaan jäljempänä tarkemmin.
Pelastuslaitoksen on laadittava valvontasuunnitelma valvontatehtävän toteuttamisesta. Valvonnan tulee perustua alueen pelastustoimen palvelutasopäätökseen ja riskien arviointiin. Myös kemikaaliturvallisuuslain mukainen valvonta ja säännölliset tarkastukset sisällytetään pelastuslain 79 §:n mukaiseen valvontasuunnitelmaan. Valvonnan tulee olla laadukasta, säännöllistä ja tehokasta.
Valvontasuunnitelma on tarkistettava vuosittain ja muutoinkin, jos tarkistamiseen on erityinen syy. Valvontasuunnitelma on toimitettava tiedoksi aluehallintovirastolle.
Pelastuslaitoksen tulee onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi toimia yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella olevien
yhteisöjen ja asukkaiden kanssa sekä osallistua paikalliseen ja alueelliseen
turvallisuussuunnittelutyöhön.
Valvontatoiminnassa viranomaisten välisellä yhteistyöllä pyritään ensisijaisesti
turvallisuuden tuottamiseen mm. vaihtamalla riskitietoa ja toteuttamalla tarvittavia toimenpiteitä, kuten yhteisiä valvontakäyntejä. Yhteistyövelvoite koskee
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myös pelastuslaitosten välistä yhteistyötä, mitä tehdään pääasiassa asiantuntijaverkostotyönä. Valtakunnallisilla pelastuslaitoksien asiantuntijaverkostoilla
pyritään esimerkiksi yhdenmukaistamaan valvontatoimintaa valtakunnallisesti.
Nykytila
Valvontatehtävien kokonaismäärä on ollut kasvussa viime vuosina. Vuosien
2016–2019 kokonaistehtävämäärä on kasvanut 16,7 prosenttia. Vuonna 2019
kasvua kokonaismäärässä edellisvuoteen verrattuna oli noin 4 %. Kasvua on
aiheuttanut eniten asiakirjavalvonnan ja epäsäännöllisen valvonnan lisääntyminen. Myös asuinrakennuksien palotarkastuksien määrässä on ollut kasvua,
sillä paloturvallisuuden itsearvioinnin rinnalle tarvitaan myös fyysisiä palotarkastuksia.
Kuva 8 selventää valvonnan kokonaistehtävämäärän kehitystä aikavälillä
2015–2019.

Kuva 8. Valvontatehtävien kehitys 2015-2019
Yksittäisenä merkityksellisenä ilmiönä on paloriski-ilmoitusten voimakas kasvu, johon tulee resursoida tarvittava osaava henkilöstö tehtävien hoitamiseen
(kuva 9). Paloriski-ilmoituksia oli vuonna 2019 yhteensä 81 kpl, kun edellisenä
vuonna vastaava lukema oli 37 kpl. Näihin on ilmoituksessa annettujen tietojen perusteella tehty tarkastus tarvittaessa moniviranomaisten välisenä yhteistarkastuksena.
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Kuva 9. Paloriski-ilmoitusten kehittyminen 2016-2019
Tarkastelujaksolla on kiinnitetty erityistä huomiota hyvän hallinnon toteutumiseen valvontaprosessissa sekä annettujen korjausmääräyksien jälkivalvontaan. Edellä mainitut asiat ovat lisänneet käytettävää työaikaa yhtä valvontatehtävää kohden.
Kaikki pelastuslaitoksen pelastusviranomaisiksi määrätyt henkilöt ovat lähtökohtaisesti omalta osaltaan osallistuneet valvontatehtävien toteutukseen, mutta suoritusvastuu on riskienhallinnan vastuualueella.
Onnettomuuksien ehkäisy ja valvontatoiminta on vaativaa ja monipuolista asiantuntijatyötä, joka edellyttää laajaa ja syvällistä osaamista. Työnantajan on
tarjottava riittävä koulutus ja muu tuki tehtävissä menestymiseksi, sekä henkilöillä tulee olla valmiudet kehittää ammattitaitoaan myös oma-aloitteisesti.
Parhaillaan on käynnissä sisäministeriön asettama Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet –hanke, jossa myös onnettomuuksien ehkäisyn mukaan lukien valvonnan nykyinen suorituskyky ja suorituskykyvaatimukset määritellään kansallisesti.
Tavoite
Valvonta toteutetaan Valvontastrategia 2025 mukaisesti, joka hyväksytetään
osana palvelutasopäätöstä (liite 3).
Valvontatoiminnan vaikuttavuutta pyritään parantamaan kohdentamalla valvontatoimintaa edelleen aiempaa riskiperusteisemmin sekä kehittämällä toimintamalleja yhteistyössä muiden pelastuslaitosten ja valvontakohteiden
kanssa. Valvonnan suunnittelun rooli korostuu.
Valvonnan prosesseja kehitettäessä kiinnitetään erityistä huomiota hyvän hallinnon periaatteisiin sekä annettujen korjausmääräysten jälkivalvontaan.
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Osaamisen hallintaa parannetaan ja rakennetaan kansallisesti rakennettavien
suorituskykyvaatimusten pohjalta.
Viranomaisyhteistyötä tehdään jatkossa entistä suunnitelmallisemmin ja kattavammin.
Nykyisessä toimintaympäristössä valvontaan kohdistuu kasvavaa resursointitarvetta niin määrällisistä kuin laadullisista syistä johtuen. Valvontatoiminnan
vaatimustasoa nostaa asiakasvaatimustason nousu ja valvontamenetelmien
kehittäminen sekä valvontaprosessin hyvän hallinnon vaatimuksien noudattaminen. Määrällisesti tehtävämäärää on kasvattanut epäsäännöllisen valvonnan lisääntyminen, jälkivalvonnan systemaattinen toteuttaminen sekä asuinrakennusten valvontatarpeen muuttuminen.
Vuonna 2012 palvelutasopäätöksessä on resursoitu valvontapalvelujen tuottamiseen 8 henkilötyövuotta koko henkilöstön osalta. Resurssit ovat osoittautuneet alimitoitetuksi, joten sisäisillä järjestelyillä ja toimintaa tehostamalla
henkilötyövuosimäärää on jo alettu kasvattamaan. Vuonna 2019 valvontaan
osallistui arviolta yhteensä 10,3 henkilötyövuotta.
Pelastuslain asettaman valvontavelvoitteen asianmukainen toteuttaminen
edellyttää neljäntoista ja puolen (14,5) henkilötyövuoden panosta tämän hetken tilanteen perusteella. Puuttuva henkilötyövuositarve tulee saavuttaa edelleen henkilöstön sisäistä työnjakoa muuttamalla sekä päätoimisen valvontahenkilöstön määrän lisäämisellä.
Henkilötyövuosien käyttöä ja valvontatoimintaa tarkennetaan liitteenä olevassa valvontastrategiassa.
Päätös palvelutasosta
Valvontatoimintaa ohjaava erillinen Valvontastrategia 2025 palvelutasopäätöskaudelle hyväksytään osana palvelutasopäätöstä (liite 3).
Valvontastrategian perusteella pelastuslaitos laatii erillisen vuosittaisen
valvontasuunnitelman.
Valvontasuunnitelman mukaiset määrävälein suoritettavat valvontatehtävät toteutetaan vuosittain 100 %:sti.
Paloturvallisuuden itsearvioinnin suorittaa vuosittain vähintään 75 % itsearviointivelvollisista.
Viranomaisten ja muiden tahojen kanssa tehtävää valvontayhteistyötä
tehdään nykyistä suunnitelmallisemmin ja kattavammin.
Osallistutaan pelastuslaitosten verkoston valvontatoiminnan kehittämiseen liittyvään työskentelyyn.
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Valvontatyötä tekevän henkilöstön osaamiseen kiinnitetään erityistä
huomiota. Koulutuksen suunnittelussa huomioidaan erityisesti toimintaympäristön muutosten asettamat vaatimukset sekä kansallisesti rakennettavat suorituskykyvaatimukset.
Valvonnan laadun seurantaan otetaan käyttöön valtakunnalliset seurantamittarit palvelutasopäätöskauden aikana.
Kemikaalivalvonta
Säädösperuste:

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn
turvallisuudesta 390/2005

Nykytila
Vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavien tuotantolaitosten toimintatapojen ja teknisen toteutuksen vaatimustenmukaisuuden valvonta kuuluu pelastusviranomaisen valvontavelvollisuuksiin lain
vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 27 §:n mukaan. Myöhemmin annetuilla Valtioneuvoston asetuksilla lakia on täsmennetty
sekä säädetty räjähteitä koskevat omat asetukset.
Pelastusviranomaisen valvontavelvollisuus koskee kaikkea kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia, joka voi olla yli ilmoitusrajan tai alle
ilmoitusrajan olevaa. Lisäksi pelastusviranomainen valvoo vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden tilapäistä käyttöä ja varastointia sekä vaarallisten kemikaalien säilyttämistä.
Pelastuslaitoksen vaarallisten kemikaalien turvallisuusvalvonta on sisällytetty
muun valvontatoiminnan yhteyteen siten, että viranhaltijat ottavat vaaralliset
kemikaalit huomioon muiden valvontatehtävien yhteydessä. Tarkemmin kemikaalivalvontatyö on kuvattu valvontasuunnitelmassa. Pelastuslaitoksen vastuulla olevat kemikaalivalvonnan tehtävät on hoidettu ja lisäksi on osallistuttu
muiden viranomaisten kanssa yhteistarkastuksille.
Pelastuslaitos on hoitanut yksityiseen kulutukseen hyväksyttyjen ilotulitteiden
ja vaarallisuudeltaan vastaavien muiden pyroteknisten välineiden varastoinnin
lupahakemukset ja siihen liittyvät tarkastukset. Lisäksi pelastuslaitos on varautunut tekemään väliaikaisten räjähdevarastojen käyttöönottotarkastukset Tukesin sitä erikseen pyytäessä.
Pelastuslaitoksen toimialueella sijaitsee useita pohjavesialueita ja vedenottamoita. Tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsevien öljysäiliöiden kartoitusta tehdään
jatkuvasti ja mm. palotarkastusten yhteydessä on arvioitu öljysäiliöiden kuntoa,
asianmukaista sijoittelua ja uhkaa ympäristölle. Lisäksi on valvottu öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksia yhteistyössä kuntien ympäristöviranomaisten
kanssa. Määräaikaistarkastuksien suoritusvastuu on kiinteistön omistajalla.
Tässä on kuitenkin todettu puutteita.
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Tavoite
Pelastuslaitoksen valvontavastuulla olevat vaaralliset kemikaalikohteet tarkastetaan normaalien valvontakäyntien yhteydessä. Lisäksi pyritään selvittämään
muissa kohteissa että, onko toiminnanharjoittaja velvollinen tekemään ilmoituksen vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista. Tarvittaessa kemikaalivalvontaa suhteutetaan riskien edellyttämällä tavalla.
Ilotulitteiden ja muiden pyroteknisten välineiden varastoinnin, myynnin ja käytön lupahakemukset sekä tarkastukset hoidetaan lain edellyttämällä tavalla.
Pohjavesialueilla ja muillakin alueilla, joissa maanalaisia öljysäiliöitä sijaitsee,
säiliöiden määräaikaistarkastusvelvoitteiden toteutumisen valvontaa tehostetaan hyödyntämällä valvontaohjelman säiliörekisteriä entistä enemmän sekä
lisäämällä edelleen yhteistyötä kuntien ympäristöviranomaisten kanssa. Tarkastusvelvoitteen toteutumista seurataan myös kiinteistöjen paloturvallisuuden
itsearvioinnin yhteydessä.
Tärkeillä pohjavesialueilla olevien huonompikuntoisten maanalaisten öljysäiliöiden valvontaa tehostetaan kontaktoimalla säiliön omistajaa tarkastuksen jälkeen ja pyytämällä selvitystä aiotuista toimenpiteistä. Annetusta selvityksestä
tehdään pöytäkirja valvontaohjelmaan.
Yhteistyötä viranomaisen ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa lisätään
myös muilla valvonta-alueilla. Lisäksi pyritään antamaan oppiamme toisillemme järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia.
Tavoitteena on edelleen kehittää pelastuslaitoksella kemikaaliosaamista sekä
valvontatehtävien yhteydessä tehtävää vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja
varastoinnin havainnointia.

Päätös palvelutasosta
Kemikaalivalvonta toteutetaan valvontastrategian mukaisesti.
Valvontastrategian perusteella pelastuslaitos laatii erillisen vuosittaisen
valvontasuunnitelman, joka pitää sisällään myös kemikaalivalvonnan.
Kemikaalivalvonnan vaatima erityisosaaminen huomioidaan palvelua
tuotettaessa. Pelastuslaitoksen sisäisillä koulutuksilla lisätään valvontatyötätekevien viranomaisten osaamista kemikaaliturvallisuuteen.
Yhteistyötä viranomaisen ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa tiivistetään valvonnan tehostamiseksi sekä tiedon jakamiseksi. Lisäksi yhteistyötä pelastuslaitosten välillä tehostetaan ja osallistutaan kumppanuusverkoston kemikaaliasiantuntijat-työryhmään.
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Maanalaisten öljysäiliöiden valvontaa tehostetaan.
Kemikaalivalvonnan kautta kertyvää tietoa tuotetaan ja hyödynnetään
pelastuslaitoksen palvelutuotannossa ja maakunnan riskitilannekuvan
tuottamiseen.
Kemikaalivalvonnan palveluita tuotetaan ja hyödynnetään kaikissa turvallisuustilanteissa riskien pienentämiseksi ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi.
7.4 Nuohous
Säädösperuste:
PeL 9 luku
Nykytila
Etelä-Karjalan pelastustoimen alueella on vuodesta 2018 lähtien ollut käytössä sopimusperusteinen nuohousjärjestelmä.
Tavoite
Nuohouspalveluja on saatavilla koko pelastustoimen alueella.
Pelastuslaitos suorittaa nuohoustoiminnan toteutumisen valvontaa muun valvonnan ohessa ja erikseen, jos tilanne vaatii viranomaistoimenpiteitä.
Päätös palvelutasosta
Nuohoustyötä ja sen suorittamista valvotaan muiden valvontatehtävien
yhteydessä, sekä tarvittaessa erikseen.
7.5 Palontutkinta
Säädösperuste:
PeL 41 §
Pelastuslaitoksen lakisääteisenä tehtävänä on tehdä palontutkintaa. Palontutkinnan tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien ehkäisy ja vahinkojen rajoittaminen sekä pelastustoiminnan ja toimintavalmiuksien kehittäminen.
Palontutkinnassa arvioidaan tulipalon syttymissyy ja selvitetään tarvittavassa
laajuudessa palon syttymiseen ja leviämiseen vaikuttaneet tekijät, palosta aiheutuneet vahingot ja vahinkojen laajuuteen vaikuttaneet tekijät sekä pelastustoiminnan kulku. Selvityksen laajuuteen vaikuttaa erityisesti palon seurausten vakavuus.
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Tiedot palontutkinnasta tallennetaan 91 §:ssä tarkoitettuun toimenpiderekisteriin.
Jos on aihetta epäillä, että tulipalo tai muu onnettomuus on aiheutettu tahallisesti tai tuottamuksellisesti, pelastusviranomaisen on ilmoitettava asiasta poliisille. Poliisille on ilmoitettava myös palontutkinnan yhteydessä havaituista
palo- ja henkilöturvallisuusrikkomuksista.
Poliisin on poliisilain (872/2011) 6 luvun 1 §:n mukaan toimitettava poliisitutkinta, jos se ilmoituksen perusteella tai muusta erityisestä syystä on tarpeen
palon syttymissyyn selvittämiseksi. Laissa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) 99 §:ssä on lisäksi todettu, että pelastusviranomainen voi tutkia valvontaansa kuuluvassa tuotantolaitoksessa
sattuneen onnettomuuden.
Nykytila
Pelastuslaitoksella on palontutkintaan koulutetuista henkilöistä muodostettu
tutkintaryhmä, jota johtaa nimetty palontutkintaryhmänjohtaja. Tutkinnan
käynnistämisestä on laadittu erilinen ohje.
Tutkinnasta laaditaan erillinen PRONTO –tutkintaraportti (palontutkintaseloste) ja usein myös tutkituista kohteista muodostettu erillinen kuvilla täydennetty
taustaseloste, jota voidaan hyödyntää esim. koulutuksissa.
Pelastuslaitos on tehnyt kirjallisen sopimuksen Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen kanssa tahallisesti tai tuottamuksellisesti sytytettyjen tulipalojen kirjallisesta ilmoitusmenettelystä. Samaa ilmoitusmenettelyä hyödynnetään pelastuslaitoksen muissa työtehtävissä havaituista palo- ja henkilöturvallisuusrikkomuksista (pelastusrikkomukset).
Tavoite
Koko pelastuslaitoksen alueella on riittävän osaava palontutkintaryhmä. Palontutkinnan käynnistämisen kriteerit ovat yhtenäiset koko alueelle.
Onnettomuuden syyn tai tulipalon syttymissyyn arvion ja tarvittaessa tehtävän
laajemman selvityksen avulla pelastustoimen käyttöön saadaan tietoja, joilla
on merkitystä onnettomuuksien ehkäisytyössä ja riskien arvioinnissa. Kerättyjä
tietoja pystytään hyödyntämään pelastustoiminnan taktisissa ja teknisissä
menetelmissä ja saamaan tietoa onnettomuuksien seurantaan ja niistä tehtäviä johtopäätöksiä varten. Laadittuja tutkintaohjeita tarkistetaan suunnitelmakauden aikana.
Päätös palvelutasosta
Pelastuslaitos ylläpitää ja kehittää onnettomuuden- ja palontutkintaan
koulutettua ja perehtynyttä tutkintaryhmää sekä kouluttaa muuta henkilöstöä ottamaan huomioon tutkinnalliset seikat toiminnassaan.
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Pelastuslaitos tutkii tulipalot, jos niissä menehtyy tai vakavasti loukkaantuu ihmisiä tai tulipalon vuoksi syntyy suuri omaisuusvahinko. Lisäksi voidaan tutkia muut alan kannalta merkittävät tulipalot ja toimialaan kuuluvat onnettomuudet sekä osallistua pelastuslaitosten
kumppanuusverkoston teematutkintoihin.
Pelastuslaitos seuraa onnettomuusuhkien sekä onnettomuuksien määrän ja syiden kehitystä ja niistä tehtävien johtopäätösten perusteella ryhtyy osaltaan toimenpiteisiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niihin
varautumiseksi sekä tarvittaessa tekee esityksiä muille viranomaisille ja
tahoille.
Tutkintavälineistöä kehitetään ja tutkijoiksi nimetyille annetaan tarvittavaa koulutusta. Palontutkinnassa tarvittavat tutkintavälineet pidetään
ajantasaisina ja tehtävän asettamat vaatimukset täyttävinä (mm. työturvallisuus).
Palontutkintaa tehdään yhteistyössä viranomaisten ja muiden pelastuslaitosten kesken.
7.6 Omatoiminen varautuminen
Säädösperuste:
PeL §:t 14 – 16
PeA 3 §
Pelastustoimen strategia
Omatoiminen varautuminen tarkoittaa onnettomuuksien ehkäisyä, ihmisten,
omaisuuden ja ympäristön suojaamista vaaratilanteissa sekä sellaisiin pelastustoimenpiteisiin varautumista, joihin kyetään omatoimisesti.
Pelastussuunnitelman laadinta on osa omatoimista varautumista. Pelastussuunnitelmassa selvitetään mm. toimintaa uhkaavat riskit, toimenpiteet niiden
ehkäisemiseksi, toimintamallit riskitilanteessa sekä asianosaisille annettavat
ohjeet.
Omatoimisella varautumisella valmentaudutaan myös toimimaan poikkeavissa
tilanteissa kuten esimerkiksi vaarallisten aineiden onnettomuudessa, jossa voi
levitä ympäristölle ja ihmiselle haitallisia tai jopa vaarallisia kaasuja.
Poikkeusoloissa omatoimisen varautumisen merkitys on erityisen tärkeä, sillä
se parantaa ihmisten toimintakykyä kriisitilanteissa.
Nykytila
Pelastuslaitos on ohjannut taloyhtiöiden, yritysten ja laitosten, maatilojen sekä
yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelman laadintaa sekä järjestänyt suunnitteluvelvollisille koulutusta turvallisuusviestintäsuunnitelman ja kysynnän mukaan.
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Yleisötilaisuuksien turvallisuusjärjestelyjen toteutusta on ohjattu yhteistoiminnassa poliisin ja alueellisten ympäristötoimien kanssa, avustettu tilaisuuksien
järjestäjiä lainsäädännön velvoitteiden toteutumisessa. Tilaisuuksien järjestäjät ovat pääsääntöisesti laatineet pelastusasetuksen mukaiset pelastussuunnitelmat.
Pelastuslaitos on järjestänyt yhteistoiminnassa Kaakkois-Suomen Pelastusalanliiton kanssa omatoimiseen varautumiseen liittyviä kursseja tarveperusteisesti.
Poikkeusoloissa omatoimisen varautumisen ohjaus suunnitellaan osana pelastuslaitoksen poikkeusolojen suunnittelua.
Tavoite
Pelastuslaitoksen toiminnalla pyritään siihen, että yksittäinen kansalainen, rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto,
laitos ja muu yhteisö pystyy asianomaisessa kohteessa ja muussa toiminnassaan ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä, varautumaan henkilöiden,
omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa ja varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät. Tavoitteena
on erityisesti kohteen oman turvallisuusvastuun selkeä tunnistaminen muuttuvat riskit huomioiden.
Pelastustoimen alueella on ajan tasalla olevat pelastussuunnitelmat, osaava
henkilökunta ja riittävä kalusto, jotta pystytään omatoimisesti ennaltaehkäisemään vaaratilanteita ja onnettomuustilanteessa rajaamaan vahingot.
Kohteisiin, joissa ihmisten kyky havaita vaaratilanne tai mahdollisuudet toimia
vaaratilanteiden edellyttämällä tavalla ovat heikentyneet, on laadittu pelastuslain mukainen poistumisturvallisuusselvitys.
Yleisötilaisuuksissa turvallisuusjärjestelyt ja pelastustoiminnan tarpeet huomioidaan tilaisuuksien suunnittelussa, valmistelussa ja toteutuksessa sekä arvioinnissa. Yleisötapahtumien järjestäminen edellyttää lähes poikkeuksetta tapauskohtaista ohjausta ja opastusta, kun tapahtumat sijoittuvat vaihteleviin
olosuhteisiin maakunnan alueella.
Toiminnan tavoitteena on osaltaan vaikuttaa turvallisten yleisötapahtumien toteutumiseen alueella yhteistyössä eri tahojen kanssa. Yhteistyötä poliisin ja
muiden keskeisten sidosryhmien kanssa pyritään entisestään parantamaan.
Omatoimisen varautumisen ohjauksen kautta saadaan osaltaan kerrytettyä
ajantasaista tietoa alueen muuttuvista riskeistä.
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Päätös palvelutasosta
Omatoimisessa varautumisessa ensisijaiset varautumiskeinot ovat riskin poistaminen, riskin pienentäminen tai onnettomuuksien seurausvaikutusten pienentäminen. Riskikohteissa onnettomuuksien estämiseksi
ja vahinkojen rajoittamiseksi tehdyt ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja
omatoiminen varautuminen ovat keskeisiä.
Vaikutetaan siihen, että suurissa ja erityiskohteissa omatoiminen varautuminen huomioidaan jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa sekä varmistetaan järjestelyjen vaatimustenmukainen toteutuminen niiden käyttöönoton yhteydessä, valvontavastuun siirtyessä pelastusviranomaiselle.
Pelastussuunnitelmavelvollisissa kohteissa on osaava henkilöstö ja kalusto, jotta pystytään omatoimisesti ennalta ehkäisemään vaaratilanteita
ja onnettomuustilanteessa rajaamaan vahingot sekä että ihmiset kohteessa ymmärtävät oman osuutensa turvallisuudessa.
Yleisötilaisuuksien turvallisuutta valvotaan ja opastetaan osana viranomaistoimintaa.
Pelastuslaitos järjestää omatoimisen varautumisen koulutusta turvallisuusviestinnän vuosisuunnitelman mukaisesti.

7.7 Viranomaisohjaus- ja asiantuntijapalvelut
Säädösperuste:
PeL 27§
Alueen pelastustoimi voi huolehtia myös muista toimialalle soveltuvista tehtävistä, jos siitä ei ole ilmeistä haittaa pelastuslaissa säädettyjen tehtävien hoitamiselle.
7.7.1 Maankäytön ja rakentamisen asiantuntijaohjaus
Säädösperuste:
PeL §:t 27 ja 42
Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö
Asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017

Pelastusviranomainen toimii pelastustoimen asiantuntijana maankäytön suunnittelussa sekä rakentamisen ohjauksessa ja valvonnassa sen mukaan kuin
siitä kunnan ja muiden vastuuviranomaisten tai tahojen kanssa sovitaan.
Varsinaisia maankäytön ja rakentamisen valvontaviranomaisia ovat kuntien
kaavoitus- ja rakennusvalvontaviranomaiset.
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Pelastuslaitos seuraa maankäytön suunnittelun ja rakentamisen tilaa ja riskien
kehittymistä maakunnan alueella sekä toimii viranomaisohjaajana tehtäväalueella pelastusalan ja pelastustoimen asiantuntijan roolissa.
Asiantuntijapalvelu tuottaa ennakoivaa ja ajankohtaista tietoa sisäisille ja ulkoisille asiakkaille kaikissa turvallisuustilanteissa sekä kohdentaa ohjaustoimenpiteitä henkilö-, palo-, ympäristö- ja kulttuuririskien mukaisesti.
Keskeisenä päämääränä on vaikuttaa henkilö- ja paloturvallisuuteen liittyviin
seikkoihin siten, että valittavissa ratkaisuissa päädytään turvallisuuden kannalta tavoitteenmukaisiin ja kestäviin lopputuloksiin.
Pääasiallisina keinoina ovat suunnittelun ja toteutuksen ohjaus sekä pelastustoimeen liittyviin keskeisiin turvallisuusnäkökohtiin vaikuttaminen.
Uudistuva teknologia ja tuotantomenetelmien kehittyminen erityisesti energiantuotannossa lisäävät pelastusviranomaisen toimintaan kohdistuvia vaatimuksia.
Toiminnan painopiste on henkilö-, omaisuus-, ympäristö ja kulttuuriomaisuuden riskeissä. Viranomaisohjauksen kohdentamisen periaatteet:
• kohteet, joissa pelastustoimen toimintavalmiusaika on tavanomaista pidempi ja joissa vahinkoriskien hallinnan osalta edellytetään tavanomaista korkeampaa omatoimisen varautumisen tasoa.
• kohteet, joissa riskitekijät ovat tavanomaista suuremmat, mahdollinen
onnettomuus voi muodostua suuronnettomuudeksi taikka aiheuttaa
huomattavaa haittaa ympäröivälle alueelle.
• kohteet, jotka asettavat erityisiä vaatimuksia tehokkaan pelastustoiminnan tuottamiseen
• kohteet, jotka ovat turvallisuuden kannalta merkityksellisiä ja tärkeitä,
joilla voi olla tulevaisuuden kehityksen kannalta tärkeä asema, kuten
uudistuvan teknologian, järjestettävien palveluiden taikka kehittyvän
tuotannon kannalta.
Tällä tavoin varmistetaan ennakoivasti toimintaympäristön muutostietojen päivittyminen pelastustoimen käyttöön.
Pelastuslaitos on määritellyt palvelutuotannon vastuuryhmän, joka vastaa palvelutuotannosta. Vastuuryhmä osallistuu hankkeiden suunnittelun ohjaukseen
ja tukemiseen käyttöön ottamiseen saakka. Vastuuryhmän riittävästä resursoinnista ja osaamisesta huolehditaan.
Tavoite
Pelastuslaitos seuraa maankäytön suunnittelun ja rakentamisen tilaa tavoitteena palo- ja pelastusriskien ennakoiva havainnointi ja ennalta estäminen.
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Pelastusviranomaisen viranomaisohjauksen kautta varmistetaan turvallisuuden huomioiminen kohteen suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa, jotta kohteen
turvallinen käyttöönotto toteutuu.
Kohteiden riskeistä ja turvallisuudesta kertyvä tieto hyödynnetään maakunnan
turvallisuuden suunnittelussa ja toiminnan aikaisessa onnettomuusriskienhallinnassa.
Yhteistyötä vastuuviranomaisten ja muiden vastuutahojen kanssa kehitetään
siten, että pelastustoimen riskianalyysi ja toimintavalmius otetaan huomioon
suunnittelussa ja toteutuksessa.
Työskentelymenetelmiä kehitetään edelleen siten, että jo rakennetun ympäristön sekä uudisrakentamisen aiheuttamia riskejä voidaan tarkastella yhtäaikaisesti silloin kun muutokset ovat vielä suunnitteluvaiheessa.
Pelastustoimen alueella kaavoitetaan ja rakennetaan turvallisesti.
Sammutusvesitarve pelastustoimen tarpeisiin on otettu huomioon kuntien
kaavoituksessa.
Viranomaisohjauksen, asiantuntijaopastuksen ja lausuntojen priorisointi turvallisuuden kehittämiseksi riski- ja vaikuttavuusperusteisesti:
• pelastusviranomaisen asiantuntemusta kohdennetaan tehtäviin, joissa
siitä on eniten turvallisuushyötyä yhteiskunnalle
• pelastusviranomainen saa ajantasaista riskitietoa toimintaympäristön
muutoksista ja kykenee tällä tavoin mukauttaman omaa palvelutuotantoaan riski- ja vaikuttavuusperusteisesti
• pelastusviranomainen kykenee tietoperusteisesti ohjaamaan muiden viranomaisten ja sidosryhmien toimintaa.
7.7.2 Kemikaali- ja ympäristöturvallisuuden asiantuntijaohjaus
Kemikaaliasiantuntijaohjauksessa toimivat ovat kemikaali-alan asiantuntijoita,
joiden kautta pelastuslaitos arvioi maakunnan kemikaaliturvallisuuden tilaa ja
siinä ilmeneviä muutoksia riski- ja vaikuttavuusperusteisesti. Toiminnan tavoitteena on kemikaaliturvallisuuden ennakoiva hallinta maakunnassa. Asiantuntijaosaamista hyödynnetään normaalioloissa sekä onnettomuuksissa ja yhteiskunnan eri turvallisuustilanteissa tavoitteena kemikaaliriskien madaltaminen ja
ehkäisy.
Etelä-Karjalassa toimii kansallisesti sekä kansainvälisesti tarkasteltuna ja väestöpohjaan suhteutettuna kemikaaliasiantuntemusalan suuria keskittymiä erityisesti metsäteollisuuden osalta. Muita merkittäviä maakuntatason kemikaaliriskikohteita ovat kemianteollisuuden kohteet, itärajan ylittävä maakaasuverkosto ja liikennemääriltään lisääntyvä maantie- ja raideliikenne sekä jakeluverkostoon liittyvät terminaalit. Merkittäviä asiakasryhmiä ovat myös maakunnan
pk-yritykset, eri kaupalliset toimijat sekä yksittäiset kuluttajat, kun lisääntyvä
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verkko-ostaminen edellyttää ajantasaista riskikuvaa alueelle ostettavien tuotteiden kemikaaliturvallisuudesta.
Kemikaaliasiantuntijaohjauksella tuotetaan tilannekuvaa kemikaaliriskeistä ja
arvioidaan sekä analysoidaan niiden merkittävyyttä ja vaikutuksia. Palvelun
kautta tuotetaan suosituksia ja ohjeistetaan viranomaisia ja sidosryhmiä sekä
toimitaan muuten yhteistyössä riskien pienentämiseksi ja ehkäisemiseksi.
Häiriö- ja poikkeusoloissa kemikaaliasiantuntijaohjaus tukee muuta EteläKarjalan pelastuslaitoksen palvelutuotantoa tehokkaan kokonaisvasteen tuottamiseksi. Yhteiskunnallisena tavoitteena on vallitsevassa yhteiskuntatilanteessa riskien tehokas madaltaminen ja onnettomuuksien ehkäisy yhteistyössä muiden maakunnallisten toimijoiden kesken.
Osa-alueella on tunnistettu tarve mittareiden kehittämiselle koskien erityisesti
kemikaaliriskeistä johtuvia onnettomuuksia ja läheltä piti -tilanteita (määrä ja
syy) maakunnassa ja suhteutus valtakunnalliseen tasoon, sidosryhmien palaute yhteistyö sujuvuudesta ja palvelun asiantuntevuudesta.
7.7.3 Kotona asumisen turvallisuus (KAT) –asiantuntijaohjaus
Nykytila
KAT-asiantuntijatoiminta on osa pelastuslain 1§:n mukaista onnettomuuksien
ehkäisyä, joka painottuu asumisturvallisuuteen ja toteutuu yhteistyössä muiden pelastuslaitoksen asiantuntijaryhmien ja sidosryhmien kanssa. KATasiantuntijatoiminta toteuttaa pelastuslain 43§:n mukaista pelastuslaitoksen
seurantaa onnettomuusuhkien sekä onnettomuuksien määrän ja syiden kehityksestä, toimii niistä tehtävien johtopäätösten perusteella onnettomuuksien
ehkäisemiseksi ja niihin varautumiseksi sekä tuottaa tarvittaessa esityksiä
muille viranomaisille ja tahoille asumisturvallisuuden jatkuvaksi parantamiseksi.
KAT-asiantuntijatoiminta toteuttaa sisäministeriön kansallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman sekä onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman sekä pelastuslaitoksen toiminnan ohjaamisen strategisia tavoitteita onnettomuuskehitykseen liittyvien riskien varhaiseksi tunnistamiseksi, ennakoimiseksi ja ehkäisemiseksi.
KAT-toiminnan osana pelastuslaitos ylläpitää ja tuottaa sisältöä
www.kotonasumisenturvallisuus.fi –sivustolle yhteistyössä Eksoten kanssa.
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Tavoite
• Tuottaa ikääntyneiden asumisturvallisuuden ennakointi- ja onnettomuuksien ehkäisyn suorituskykyä KAT-verkostotoiminnalla. Toiminnalla
vastataan väestön ikääntymisen tuottamiin turvallisuustarpeisiin.
•

Toteuttaa kahdenkeskistä asumisturvallisuuden yhteistyötä Eksoten
kanssa turvallisuuden ja hyvinvoinnin yhteisen suorituskyvyn kehittämiseksi

•

Kehitetään kotona asumisen turvallisuuden sähköisiä palveluja yhdessä
muiden toimijoiden kanssa (esim. kotisivusto) onnettomuuksien ehkäisyn tehostamiseksi

•

Tutkitaan ikääntyneiden asumisturvallisuutta

Päätös palvelutasosta
Viranomaisohjaus ja asiantuntijatoiminta vastaavat toimintaympäristön
turvallisuustarpeeseen.
Palvelun kautta riskit tunnistetaan ja niistä aiheutuvia onnettomuuksia
ehkäistään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tehokkailla ja vaikuttavilla toimilla.
Pelastustoimen riskianalyysi ja pelastustoimintavalmius otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä.
Toiminnot mitoitetaan riskialueittain ja riskien kasvuun suhteuttaen ja
huomioiden oman palvelutuotannon jatkuvuuden tarpeet eri turvallisuustilanteissa.
Kehitetään viranomaisohjaukseen ja asiantuntijatoimintaan soveltuvia
mittareita.
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8 PELASTUSTOIMINTA
Säädösperuste:
PeL §:t 1, 2, 27, 28, 29, 32, 43 ja 64
Pelastustoimintaan kuuluu:
1.
2.
3.
4.

hälytysten vastaanottaminen;
väestön varoittaminen;
uhkaavan onnettomuuden torjuminen;
onnettomuuden uhrien ja vaarassa olevien ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaaminen ja pelastaminen;
5. tulipalojen sammuttaminen ja vahinkojen rajoittaminen;
6. 1–5 kohdassa mainittuihin tehtäviin liittyvät johtamis-, viestintä-, huolto- ja
muut tukitoiminnat.
Pelastuslaitos vastaa pelastustoimintaan kuuluvien tehtävien hoitamisesta,
kun tulipalo, muu onnettomuus tai niiden uhka vaatii kiireellisiä toimenpiteitä
ihmisen hengen tai terveyden, omaisuuden tai ympäristön suojaamiseksi tai
pelastamiseksi eivätkä toimenpiteet ole onnettomuuden tai sen uhan kohteeksi joutuneen omin toimin hoidettavissa tai kuulu muun viranomaisen tai organisaation hoidettavaksi.
Pelastustoiminnassa tarvittavat voimavarat on mitoitettava arvioituja onnettomuusuhkia vastaavaksi. Pelastustoiminta on suunniteltava ja toteutettava siten, että onnettomuus- ja vaaratilanteiden edellyttämät toimenpiteet voidaan
suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti.
Toimintavalmiuden (henkilöstö, kalusto, lähtövalmius) mitoitusta ohjaa SM:n
antama pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje. Ohjeessa annetaan perusteet onnettomuusuhkien kartoittamiselle, pelastustoimen muodostelmien kokoamiselle ja johtamiselle sekä eri riskialueiden ja kohteiden tavoittamiselle. Onnettomuusuhkien mukaisen toimintavalmiuden saavuttaminen
edellyttää mm. että
•
•
•
•

asemapaikkojen sijainti on oikea ja henkilöstön lähtövalmius on mitoitettu etupainotteisesti riskialuejakoa vastaavaksi.
henkilöstön määrä ja heidän toimintavalmiutensa (koulutus ja harjoittelu) sekä käytettävissä olevan kaluston määrä ja laatu on suhteutettu todennäköisiä onnettomuus- ja vaaratilanteita vastaavaksi.
tavanomaista suurempien tai laadultaan vaativien onnettomuus– ja
vaaratilanteiden edellyttämien kalusto- ja henkilöstöresurssien kokoaminen on suunniteltu (komppaniavasteet)
alueelle on rakennettu henkilöstön hälyttämisjärjestelmät sekä väestön
varoittamisjärjestelmät.
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Pelastustoimen varautuminen väestönsuojeluun
Väestönsuojelulla tarkoitetaan niitä pelastustoimeen kuuluvia väestönsuojelutehtäviä, jotka toteutetaan Valmiuslain (2011) määrittämissä 3 §:n 1-2 momentin sotilaallisiin uhkiin varautumisessa. Väestönsuojelutehtävät on määritetty
Geneven yleissopimuksen lisäpöytäkirjassa.
Pelastustoimen viranomaisten on varauduttava toimintansa hoitamiseen myös
poikkeusoloissa riittävin suunnitelmin ja etukäteen tapahtuvin valmisteluin:
Näitä ovat esimerkiksi:
•
•
•
•
•

poikkeusoloja koskeva suunnittelu ja koulutus
pelastuslaitoksen poikkeusoloja koskevat erityissuunnitelmat
väestönsuojien rakentaminen
varautuminen evakuointeihin, pelastustoimintaan ja ensiapuun
johtamis-, valvonta- ja hälytysjärjestelmien ylläpito

Väestönsuojelutehtäviä kuuluu pelastusviranomaisten lisäksi myös useille
muille viranomaisille. Kukin viranomainen huolehtii poikkeusolojen väestönsuojelutehtäviin tarvitsemansa henkilöstön varaamisesta ja kouluttamisesta.
Pelastustoimen viranomaiset huolehtivat pelastustoimintaan liittyvän poikkeusolojen toiminnan ja suunnitelmien yhteensovittamisesta.
Nykytila
Pelastustoiminnan palvelutaso on mitoitettu vastaamaan alueen riskejä ja onnettomuusuhkia siten, että pelastustoiminta on nopeaa, tehokasta ja turvallista
päivittäisissä onnettomuuksissa sekä suuronnettomuuksissa.
Nykyinen pelastustoiminnan palvelutaso on saavutettu suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä valmiutta valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti sekä hyväksytyin taloudellisin resurssein.
Pelastustoimintaan osallistuvalta henkilöstöltä edellytetään riittävää työkykyä
suoriutua tehtävistä. Henkilöiden määrä, jotka eivät selviydy perustehtävistään
toimintakyvyn perusteella, lisääntyy vuosittain. Nykyiset taloudelliset resurssit
eivät mahdollista näiden henkilöiden siirtämistä muihin pelastustoimen tehtäviin ilman uuden henkilön palkkaamista tilalle. Pelastustoimen henkilöstöresursseja on tarkasteltava siten, että pelastustoimen palvelut pystytään toteuttamaan kaikissa turvallisuustilanteissa (normaali-, häiriö- ja poikkeusoloissa).
Pelastuslaitoksen nykyisestä hallinnosta ei ole juurikaan tehostamisen tarvetta. Pelastustoimen osalta kustannustehokkuutta voidaan saada aikaan, kun
resurssit mitoitetaan valtakunnallisesti eri vuoden ja vuorokauden aikoina tarveperusteisesti riskiarvion perusteella. Palvelutasopäätöksen toteuman entistä
kattavampaan arvioimiseen tarvitaan yhteismitalliset mittarit, jotka huomioivat
myös alueellisten erityispiirteiden vaikutukset osana arvioimista.
Väestö- ja aluerakenteen muutokset sekä ikääntyminen vaikuttavat myös sopimuspalokuntien ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan. Työelämän
vaatimukset ja työsidonnaisuus sekä työssäkäyntialueiden laajeneminen vai-
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keuttavat myös henkilöstön saantia vapaaehtoiseen pelastustoimintaan. Yksilökeskeisyys ja siihen liittyvä hyötyajattelu voivat myös olla haaste vapaaehtoisorganisaatioille. Vapaaehtoisen toiminnan järjestäminen vaikeutuu tulevaisuudessa etenkin väestökatoalueilla, mikäli siellä ei enää asu riittävästi nuoria.
Haasteeseen vastaaminen edellyttää laajempaa yhteistyötä ja uusia toimintamalleja yli organisaatiorajojen. Pelastustoimen palvelutason kannalta on olennaista, että vapaaehtoisen pelastustoimintajärjestelmän toimintaedellytykset
säilyvät tulevaisuudessakin. Alkaneet muutokset vaikuttavat jo nyt nopean
avun saannin turvaamiseen eri vuoden ja vuorokauden aikoina.
Tavoite
Pelastustoiminnan palvelutaso on mitoitettu vastaamaan alueen riskejä ja onnettomuusuhkia siten, että pelastustoiminta on nopeaa, tehokasta ja turvallista
päivittäisissä onnettomuuksissa sekä suuronnettomuuksissa.
Nykyinen pelastustoiminnan palvelutaso on saavutettu suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä valmiutta valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti sekä hyväksytyin taloudellisin resurssein.
Päätös palvelutasosta
Etelä-Karjalan pelastusalueen pelastustoiminnan palvelutaso mitoitetaan
vastaamaan alueen riskejä ja onnettomuusuhkia siten, että toiminta on
tehokasta ja turvallista päivittäisissä onnettomuuksissa sekä sellaisissa
muissa onnettomuuksissa, jotka arvioitujen uhkien ja aikaisempien vuosien onnettomuustilastojen perusteella ovat todennäköisiä.
Pelastustoiminnan järjestelyt suunnitellaan myös sellaisten onnettomuuksien varalta, joissa alueen pelastustoimen omat voimavarat eivät
riitä. Tällaisissa onnettomuustilanteissa yhteistyötahoja ovat pelastuslain tarkoittamat yhteistoimintaviranomaiset, vapaaehtoiset järjestöt sekä muiden pelastuslaitosten resurssit.
Pelastuslaitoksen toiminta poikkeusoloissa päivitetään vastaamaan nykyisiä uhkakuvia. Pelastuslaitoksen poikkeusolojen suunnitelmat, organisaatio ja henkilöstö on sijoitettu ja koulutettu tehtäviinsä palvelutasokauden aikana.
Poikkeusoloissa pelastuslaitos päättää erikseen pelastustoiminnan palvelutuotannosta ja sen asettamisesta tärkeysjärjestykseen.
Palvelutasopäätöskaudella laaditaan pelastustoiminnan strategia (resurssit, kiireellinen pelastustoiminta, pelastustoiminnan johtaminen, väestönsuojelu, pelastustoiminnan suunnitelmat ja kehittäminen).
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8.1 Resurssit
8.1.1 Henkilöstöresurssit
Säädösperuste:
PeL §:t 25, 51 ja 52
Pelastuslain 25 §:n perusteella pelastustoimen tehtävien hoitamista varten
alueen pelastustoimella tulee olla pelastuslaitos. Alueen pelastustoimi voi
käyttää 32 §:n mukaisessa pelastustoiminnassa apunaan vapaaehtoista palokuntaa, laitospalokuntaa, teollisuuspalokuntaa, sotilaspalokuntaa (sopimuspalokunnat) tai muuta pelastusalalla toimivaa yhteisöä sen mukaan kuin niiden
kanssa sovitaan.
Pelastuslain 52 §:n perusteella pelastustoimen viranomaisten tulee mahdollisuuksiensa mukaan edistää pelastustoimen tehtävissä käytettävien vapaaehtoisten organisaatioiden toimintaedellytyksiä.
Määritelmät:
Sopimuspalokunta
Pelastuslaitoksen kanssa pelastustoimeen kuuluvien tehtävien hoidosta sopimuksen tehnyt järjestettyä apua antava palokuntayhteisö. Sopimus voi olla yhteisön tekemä palokuntasopimus tai henkilön ja pelastuslaitoksen välinen työsopimus.
Sopimushenkilöstö
Pelastustoimen tehtäviin palokuntasopimuksen tai työsopimuksen perusteella
osallistuva henkilöstö.
Pelastustoimen vapaaehtoistoiminta
Toimijaorganisaatioita ovat pelastustoiminnassa käytettävät meri- ja järvipelastusyhdistykset, vapaaehtoisen pelastuspalvelun organisaatiot ja vapaaehtoiset palokuntayhdistykset, jotka eivät ole sopimuspalokuntia tai muita alueen
pelastustoimen kanssa sopimuksen tehneitä yhteisöjä.
Nykytila
Pelastustoimintaan osallistuvalta henkilöstöltä edellytetään riittävää osaamista
ja toimintakykyä suoriutua tehtävistään. Pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön kykyä ja taitoa selviytyä tehtävistään seurataan säännöllisesti. Henkilöiden määrä, jotka eivät selviydy perustehtävistään fyysisen toimintakyvyn
perusteella, lisääntyy vuosittain. Nykyiset taloudelliset resurssit eivät mahdollista näiden henkilöiden siirtämistä muihin pelastustoimen tehtäviin ilman uuden henkilön palkkaamista tilalle. Pelastushenkilöstön ikääntymiseen liittyvät
ongelmat on tähän asti pystytty ratkaisemaan tapauskohtaisesti. Lähivuosina
tämä ei ole mahdollista suuren eläköityvän henkilöstöosuuden takia.
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Etelä-Karjalan väestön ikääntyminen ja väheneminen vaikuttavat myös sopimuspalokuntien ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan. Työelämän
vaatimukset ja työsidonnaisuus, työssäkäyntialueiden laajeneminen vaikeuttavat myös henkilöstön saantia vapaaehtoiseen pelastustoimintaan. EteläKarjalassa on jo nyt haasteena saada osissa aluetta arkipäivisin riittävästi sopimuspalokuntalaisia hälytystehtäviin. Alkaneet muutokset vaikuttavat jo nyt
nopean avun saannin turvaamiseen eri vuoden- ja vuorokauden aikoina. Arkipäivisin, jolloin hälytystehtäviä on tilastollisesti eniten ja sopimuspalokuntalaisten käyttö rajallisempaa, tulee käytettävissä olla enemmän päätoimista henkilöstöä.
Etelä-Karjalan alueella toimii 26 sopimuspalokuntaa (taulukko 4). Hälytysosastojen henkilöstömäärä on yhteensä 639 (498 / 100 000 asukasta). Sopimuspalokunnista 18:lla on toimiva nuoriso-osasto, joissa jäseniä on yhteensä 290
(226 / 100 000 asukasta). Osalla sopimuspalokunnista on nais-, tuki- ja veteraaniosastoja. Osa sopimuspalokunnista on tehnyt pelastuslaitoksen kanssa
sopimuksen muonituksen järjestämisestä.
Taulukko 4. Etelä-Karjalan sopimuspalokunnat
ETELÄ-KARJALAN SOPIMUSPALOKUNNAT 2020
Länsi-Saimaan toimiLappeenrannan
Imatran
alue
toimialue
toimialue
Kuivasensaaren VPK
Lemin VPK
Luumäen palokunta
Savitaipaleen palokunta
Taipalsaaren VPK
Viirun VPK

177

Armilan- ja Kourulanmäen VPK
Hytin VPK
Joutsenon palokunta
Lappeenrannan VPK
Lauritsalan VPK
Nuijamaan VPK
Rutolan VPK
Tirilän VPK
Vainikkalan VPK
Ylämaan VPK
Hälytysosaston henkilömäärä
226

Imatran VPK
Ovako TPK
Parikkalan VPK
Rautjärven VPK
Ruokolahden VPK
Saaren VPK
Simpeleen VPK
Stora Enso Oyj TPK
Särkisalmen VPK
Tainionkosken VPK
236

Pelastuslaitos on tehnyt sopimukset kahden alueella toimivan meripelastusseuran jäsenyhdistyksen kanssa osallistumisesta pelastustoimintatehtäviin.
Jäsenyhdistykset ovat Suomen Meripelastusseura Etelä-Saimaa ry ja Suomen
Meripelastusseura Imatran Järvipelastajat ry.
Tavoite
Pelastustoiminta on suunniteltu siten, että henkilöstöresurssit ovat riittävät ja
suorituskyky vastaa alueen onnettomuusuhkia ja riskejä kaikissa olosuhteissa.
Osa pelastuslaitoksen henkilöstöstä on erikoistunut eri tehtäväkokonaisuuksiin
ja siten palveluita kyetään tuottamaan tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti. Pelastuslaitoksen koko henkilöstöresurssia käytetään tarkoituksenmukaisesti.
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Alueen sopimuspalokuntien toimintaa kehitetään yhteistyössä palokuntien
kanssa siten, että riskien ja onnettomuusuhkien arvioinnin perusteella muodostettaviin vasteisiin saadaan toimintakykyiset ja tarvittavat pelastusmuodostelmat. Pelastustoiminta on tehokasta ja turvallista päivittäisissä onnettomuuksissa sekä sellaisissa muissa onnettomuuksissa, jotka arvioitujen uhkien ja aikaisempien vuosien onnettomuustilastojen perusteella ovat todennäköisiä.
Palokuntasopimuksilla pyritään turvaamaan sopimuspalokuntien toiminnan
edellytykset. Lisäksi palokuntasopimuksilla pyritään ohjaamaan sopimuspalokuntia erikoistumaan enemmän suhteessa toiminta-alueensa riskeihin, lisäämään yhteistyötä palokuntien välillä sekä mitoittamaan maksettavat korvaukset todellisen valmiuden ja suorituskyvyn mukaan.

Päätös palvelutasosta
Pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön määrä on mitoitettu siten,
että onnettomuuksiin voidaan eri vuorokauden aikoina vastata viivytyksettä ja tehokkaasti pelastusjoukkueen vahvuisella kokoonpanolla asetettujen toimintavalmiusaikatavoitteiden mukaisesti.
Pelastustoiminta on tehokasta ja turvallista päivittäisissä onnettomuuksissa sekä sellaisissa muissa onnettomuuksissa, jotka arvioitujen uhkien ja aikaisempien vuosien onnettomuustilastojen perusteella ovat todennäköisiä.
Pelastustoimintaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen käytetään koko pelastuslaitoksen päätoimista henkilöstöresurssia mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.
Huolehditaan sopimuspalokuntien perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta siten, että henkilöstöllä on tarvittava osaaminen pelastustoiminnan tehtäviin ja työturvallisuusriskien minimointiin. Henkilöstön osaamisen kehittäminen perustuu jatkuvaan ja koko työuran pituiseen osaamisen kehittämiseen.
Pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön osaamista kehitetään ja tasoa seurataan säännönmukaisesti.
Alueella on maantieteellisesti kattava sopimuspalokuntajärjestelmä. Sitä
ylläpidetään ja kehitetään yhteistyössä palokuntien kanssa siten, että
riskien ja onnettomuusuhkien arvioinnin perusteella muodostettaviin
vasteisiin saadaan toimintakykyiset ja tarvittavat pelastusmuodostelmat.
Palokuntasopimukset tarkistetaan palvelutasopäätöskauden aikana.
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Pelastuslaitos tekee yhteistyötä vapaaehtoisten organisaatioiden ja yhteisöjen kanssa tehostaakseen pelastustoiminnan suorituskykyä.
Sopimuspalokuntien sisäinen koulutus toteutetaan vahvistettavien palokuntakohtaisten koulutussuunnitelmien mukaisesti.
8.1.2 Pelastusajoneuvot
Säädösperuste:
PeL 28 §
Nykytila
Pelastuslaitoksen tai sopimuspalokuntien omistamia raskaita pelastusajoneuvoja on yhteensä
• 29 ensilähdön sammutusautoa (keski-ikä 22 v.)
• 16 ensilähdön säiliöautoa (keski-ikä 17 v.)
• 4 säiliösammutusautoa
• 2 nostolava-autoa
• 1 raskas raivausauto
• 2 pelastussukellusautoa
• 1 kemikaalitorjunta-auto
• 1 vaahtoauto

Pelastuslaitos pystyy hankkimaan uutta raskasta ajoneuvokalustoa yhden tai
kaksi autoa vuodessa. Kalustoa on lukumääräisesti riittävästi, mutta vanha kalusto nostaa huolto- ja korjauskustannuksia. Kaluston hankintavaiheen suunnittelussa on huomioitava kaupunki- ja maaseutuympäristön erilaisuudesta
muodostuva monikäyttöisyysvaatimus sekä sijoittelussa tarve kierrättää kalustoa eri paloasemilla koko käyttöiän ajan.
Joissakin sopimuspalokunnissa henkilöstön saatavuus arkipäivän päivälähtöihin (klo 7-17) muodostaa haasteita pelastusryhmän liikkeelle saamisessa pelastustehtäviin. Lisäksi raskaiden pelastusajoneuvojen ajoluvan (C-kortti)
omaavia henkilöitä ei aina ole saatavilla hälytykselle.
Tavoite
Pelastustoiminnan edellyttämä ajoneuvo- ja muun pelastuskaluston laatu ja
määrä sekä uusiminen perustuvat arvioituihin riskeihin ja onnettomuusuhkiin
ja tämän perusteella laadittavaan kalustostrategiaan (liite 4).
Pelastuslaitos pyrkii varmistamaan raskaiden ajoneuvojen kuljettamiseen kykenevien sopimuspalokuntalaisten riittävyyden osallistumalla hankkeeseen,
jonka tavoitteena on kuljettajan B-ajokorttiluokan korottaminen Cajokorttiluokkaan.

64

Pelastuslaitos hankkii monikäyttöisiä säiliösammutusautoja, koska hankinta
vähentää kalliin kaluston määrää, kun erillisiä sammutus- ja säiliöautoja ei tarvita kaikilla paloasemilla ja koska C-kortillisia kuljettajia tarvitaan vähemmän.
Päätös palvelutasosta
Pelastustoiminnan edellyttämä ajoneuvo- ja muun pelastuskaluston laatu, määrä ja suorituskyky perustuvat arvioituihin onnettomuusuhkiin ja
riskeihin sekä hyväksyttyyn kalustostrategiaan, joka vahvistetaan osana
palvelutasopäätöstä (liite 4).
Kalustoinvestoinnit vuosina 2021–2025 toteutetaan palvelutasopäätöksessä vahvistetun kehittämissuunnitelman mukaisesti.
8.1.3 Paloasemat
Säädösperuste:
PeL 28 §
Nykytila
Alueen toimivilla palokunnilla on käytössään 32 paloasemaa. Osan paloasemakiinteistöistä omistavat sopimuspalokunnat, tehdaspalokunnat toimivat
omistamissaan kiinteistöissään. Alueen pelastustoimen järjestämisestä tehdyn
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti sopijakuntien paloasemat sekä muut tilat ja kiinteistöt säilyvät niiden nykyisillä omistajilla. Sopijakunta vastaa pelastustoimen kiinteistöjen kunnossapidosta, paloasemien tietohallintoverkoista ja
luovuttaa kiinteistöt korvauksetta Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen käyttöön.
Pelastuslaitoksen käyttöön myöhemmin tulevat tilat rakentaa / rakennuttaa
alueellaan kukin sopijakunta, ja ne jäävät asianomaisen kunnan omistukseen.
Helsingin yliopisto laati vuonna 2013 selvityksen Itä-Suomen pelastuslaitosten
palvelujen saavutettavuudesta pelastustoimen alueilla nyt ja tulevaisuudessa.
Tutkimuksen aikaperspektiivi ulottui vuoteen 2030. Selvityksessä arvioitiin paloasemien sijaintiin ja määrään liittyviä tarpeita väestö- ja aluerakenteessa tapahtuvien muutosten sekä SM:n pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen perusteella.
Kunnat ovat rakentaneet palvelutasopäätöskauden aikana Etelä-Karjalan alueelle neljä uutta paloasemaa: Rautjärven Simpeleelle, Lappeenrannan Lavolaan, Parikkalan Särkisalmelle sekä Luumäen Taavettiin. Lappeenrannan VPK
rakensi lisäksi uuden paloaseman Lappeenrannan Ratakadulle. Korjauksia,
laajennuksia ja toimitilamuutoksia on toteutettu Imatran, Tainionkosken
VPK:n, Nuijamaan VPK:n, Parikkalan VPK:n ja Savitaipaleen paloasemilla.
Lappeenrannan Lauritsalaan suunniteltu uusi paloasema tulee parantamaan
Lappeenrannan kehittyvän itäalueen saavutettavuutta. Selvityksen perusteella
itäalueen riskialueita ei tulla tulevaisuudessa saavuttamaan toimintavalmiusaikavaatimusten perusteella nykyiseltä Armilankadun paloasemalta. Tarkoituksenmukaisin ratkaisu nopean avun turvaamiseksi Lappeenrannan alueella on
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toiminnan keskittäminen kolmelle paloasemalle (Lavola, Lauritsala ja Joutseno).
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten johdosta nykyisen Armilankadun paloaseman peruskorjausta ei ole kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukaista toteuttaa. Rakennuksen rakennustekninen kunto sekä sen aiheuttamat
terveysriskit siellä työskentelevälle henkilöstölle ovat vaatineet henkilöstön sijoittamisen väistötiloihin. Myös Joutsenon paloaseman rakennustekninen kunto on aiheuttanut jo terveysriskin siellä työskentelevälle henkilöstölle.
Ruokolahden paloaseman sijainti, toiminnallisuus sekä tekninen kunto heikentävät pelastustoimintavalmiuden ylläpitämistä ja sopimuspalokunnan toiminnan kehittämistä. Rakennus sijaitsee pienteollisuusalueella ja sitä ei lähtökohtaisesti ole suunniteltu paloasemaksi. Syrjäinen sijainti vaikuttaa palokunnan
lähtöaikaan, koska suurin osa palokuntalaisista asuu keskustassa. Tilat ovat
epätarkoituksenmukaiset huomioiden paloasemien nykyiset toiminnalliset vaatimukset. Samoin rakennuksen tekninen kunto edellyttäisi lähiaikoina sen peruskorjausta.
Tavoite
Pelastustoimen osalta hallitusohjelmaan on kirjattu, että pelastustoimen suorituskyky ja voimavarat varmistetaan ottaen huomioon kansalliset ja alueelliset
palvelutarpeet. Pelastusviranomaisten johto- ja tilannekeskuskokonaisuus yhtenäistetään sekä huolehditaan sen kytkeytymisestä muiden viranomaisten
johto- ja tilannekeskuksiin. Kansallisesti on huolehdittava koko maan kattavasta paloasemaverkostosta ja turvattava näin pelastustoimelle terveelliset, turvalliset ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaiset toimitilat.
Etelä-Karjalan pelastustoimella on käytössään maakunnan kattava paloasemaverkosto. Paloasemat suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään siten, että
ne ovat turvalliset ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaiset.
Paloasemien yhteiskäyttö pelastustoimen ja ensihoidon kanssa tuovat toiminnallista ja taloudellista synergiahyötyä. Ensihoidon käyttö- ja tilatarpeet paloasemien osalta suunnitellaan yhteistyössä Eksoten kanssa.
Nykyisen Lappeenrannan Armilankadun paloaseman korvaavan Lauritsalan
uuden paloaseman suunnittelu on käynnistynyt. Tavoitteena on, että Lauritsalan uusi paloasema otetaan käyttöön viimeistään vuoden 2022 aikana.
Joutsenon paloaseman peruskorjaus ja mahdollinen laajentaminen tai kokonaan uuden paloaseman rakentaminen pyritään toteuttamaan mahdollisimman pikaisesti palvelutasopäätöskauden aikana.
Ruokolahden VPK:n käyttöön rakennettava uusi paloasema tarkoituksenmukaiseen paikkaan pyritään toteuttamaan palvelutasopäätöskauden aikana
Pelastuslaitoksella on käytettävissään tarkoituksenmukaiset tilanne- ja johtokeskustilat.
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Päätös palvelutasosta
Olemassa olevat paloasemat pidetään sellaisessa kunnossa, että ne ovat
terveelliset, turvalliset sekä toiminnallisesti tarkoituksenmukaiset.
Nykyisen Lappeenrannan Armilankadun paloaseman korvaava Lauritsalan uusi paloasema otetaan käyttöön viimeistään vuoden 2022 aikana.
Palvelutasopäätöskauden aikana pyritään toteuttamaan Joutsenon paloaseman peruskorjaus tai uuden paloaseman rakentaminen sekä Ruokolahden uuden paloaseman rakentaminen.
Paloasemien kuntotarkastukset samoin kuin niiden perusteella tarvittavat toimenpiteet palvelutasopäätöskauden aikana suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä sopijakuntien kanssa.
Uudet paloasemat toteutetaan siten, että ne vastaavat koko pelastustoimen alueen suorituskyvyn tarpeisiin.
Ensihoidon käyttö- ja tilatarpeet paloasemilla suunnitellaan yhteistyössä
Eksoten kanssa.
8.2 Kiireellinen pelastustoiminta
8.2.1 Toimintavalmius
Säädösperuste:
PeL §:t 28 ja 33
SM: Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje
Määritelmä
A – kiireellisyysluokan tehtävä edellyttää välitöntä ihmisen, ympäristön tai
suurien omaisuusarvojen pelastamista. Siirtyminen onnettomuuspaikalle tapahtuu hälytysajona.
B – kiireellisyysluokan tehtävä on varmentamaton, mahdollisesti henkeä
pelastava tai suuria lisävahinkoja estävä tehtävä. Tällaisia tehtäviä voivat olla
esimerkiksi:
• tavanomaiset onnettomuudet ja tulipalot
• tuntemattoman riskin tehtävät
• hätäkeskukseen kytkettyjen automaattisten paloilmoittimien paloilmoitukset kohteesta ja olosuhteista riippuen
• kiireellinen virka-apu toiselle viranomaiselle
Siirtyminen onnettomuuspaikalle tapahtuu hälytysajona.
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C – kiireellisyysluokan tehtäviä ovat staattiset onnettomuudet, joista ei arvioida aiheutuvan välittömästi merkittäviä lisävahinkoja. Tällaisia tehtäviä voivat
olla esimerkiksi:
• ilmoitinlaiteilmoitukset kohteesta ja olosuhteista riippuen
• kiireetön virka-apu toiselle viranomaiselle
Siirtyminen onnettomuuspaikalle ei tapahdu hälytysajona, ellei pelastustoiminnan johtaja katso sitä saamiensa tietojen perusteella tarpeelliseksi.
D – kiireellisyysluokan tehtävä ei edellytä välittömiä toimia, mutta se on hoidettava toiminnallisesti sopivana tai asiakkaan kanssa erikseen sovittuna
ajankohtana.
Siirtyminen onnettomuuspaikalle ei tapahdu hälytysajona.
Pelastusryhmä, pelastusjoukkue, pelastuskomppania ja pelastusyhtymä
ovat tehtäviin hälytettäviä pelastustoiminnan muodostelmia.
Pelastusryhmä koostuu johtajasta, vähintään kolmesta ja enintään seitsemästä henkilöstä sekä tehtävän mukaisista ajoneuvoista ja kalustosta.
Pelastusjoukkue koostuu johtajasta, vähintään kahdesta ja enintään viidestä
pelastusryhmästä.
Pelastuskomppania koostuu johtajasta, pelastustoiminnan johtajaa avustavasta esikunnasta, vähintään kahdesta ja enintään viidestä pelastusjoukkueesta.
Pelastusyhtymä koostuu johtajasta, johtokeskuksesta ja vähintään kahdesta
pelastuskomppaniasta tukimuodostelmineen.
Pelastustoiminnan toimintavalmius muodostuu viidestä osatekijästä: henkilöstön määrästä ja laadusta, kaluston määrästä ja laadusta, ennakkoon laadituista toiminnallisista suunnitelmista, johtamisen organisoinnista sekä pelastustoiminnan toimintavalmiusajasta.
Avunsaantiaika alkaa siitä, kun hätäkeskuksessa vastataan hätäpuheluun ja
loppuu siihen, kun tehokas pelastustoiminta alkaa. Avunsaantiaikaa mitataan
A- ja B kiireellisyysluokan tehtävistä.
Pelastustoiminnan toimintavalmiusajalla tarkoitetaan aikaa, joka alkaa siitä, kun ensimmäinen yksikkö vastaanottaa hälytyksen ja päättyy siihen, kun
pelastusryhmä aloittaa tehokkaan pelastustoiminnan (kuva 10).
Ensitoimenpiteisiin kuluvalla ajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu tiedusteluun ja sellaiseen ensimmäiseen kalustoselvitykseen, joka mahdollistaa tehokkaan pelastustoiminnan aloittamisen. Jollei luotettavaa tietoa toteutuneista
ajoista ole saatavilla, käytetään viiden minuutin laskennallista aikaa I riskialueella, neljän minuutin laskennallista aikaa II riskialueella ja kahden minuutin
laskennallista aikaa III riskialueella.
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Tehokas pelastustoiminta katsotaan alkavaksi, kun:
• tulipaloissa vesi on työparin suihkuputkella ja sammutustoiminta on
mahdollista aloittaa tai savusukellustehtävässä sitä, milloin savusukellusvalvojalle ilmoitetaan savusukelluksen aloittamisesta
• liikenneonnettomuuksissa sitä, että syttymisen estämiseksi tarvittavat
toimenpiteet ja kiinnijuuttuneen potilaan ollessa kysymyksessä pelastusvälinesarja on selvitetty ja irrottaminen on mahdollista aloittaa
• kemikaalionnettomuudessa sitä, että kemikaalisukellus, joka edellyttää
roisketiivistä suojapukua, on mahdollista aloittaa
• pintapelastustehtävässä tai ihmisen pelastamistehtävässä sitä, että pelastamisen mahdollistava kalusto on selvitetty ja tarvittava toiminta voidaan aloittaa
Suuronnettomuusvalmius tarkoittaa vähintään pelastusyhtymän muodostamaa kokonaisuutta, joka kykenee keskeytyksettömään toimintaan. Alueen pelastustoimi päättää palvelutasopäätöksessään, mikä on riskien perusteella
tarvittava suuronnettomuusvalmius
Toimintavalmiusaikakäsitteet

Kuva 10. Pelastustoimen toimintavalmiusaikakäsitteet
Toimintavalmiusaika on mitoitettu tulipalojen perusteella. Tulipalo on dynaaminen onnettomuustyyppi, joka leviää suhteellisen nopeasti, jos tehokasta pelastustoimintaa ei tehdä. Toimintavalmiusaika on mitoitettu siten, että I riskiluokassa on tavallisesti yli 3- kerroksisia kohteita, II riskiluokassa on ainakin 3kerroksista kerrostaloasutusta tai rivitaloasutusta, III riskiluokassa ei enää ole
tavallisesti kerrostaloasutusta ja IV riskiluokassa on vain yksittäisiä taloja harvakseltaan. I ja II riskiluokat ovat sellaisia, joissa palojen leviäminen paloosastosta toiseen on todennäköistä, jos tehokasta pelastustoimintaa ei voida
nopeasti aloittaa. III ja IV riskiluokat taas ovat sellaisia, joissa palot tavanomaisesti eivät leviä rakennuksesta toiseen.
Perusperiaatteena on se, että jos pelastustoimi kykenee vastaamaan rakennuspaloihin, kykenee se vastaamaan riittävän nopeasti myös muihin onnetto-
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muustyyppeihin edellyttäen, että eri onnettomuustyyppien vaatimat kalustotarpeet on otettu huomioon.
I riskiluokassa tavoitteena on, että ensimmäinen yksikkö on onnettomuuspaikalla 6 minuutin kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut hälytyksen. Tavoitteena on myös, että pelastustoiminnan toimintavalmiusaika olisi korkeintaan 11 minuuttia ja avunsaantiaika olisi korkeintaan 13 minuuttia (taulukko 5).
Joukkuelähdössä pelastusjoukkueen tulisi olla pelastustoiminnan johtajaa lukuun ottamatta paikalla 20 minuutin kuluessa siitä, kun ensimmäinen yksikkö
on vastaanottanut hälytyksen.
II riskiluokassa tavoitteena on, että ensimmäinen yksikkö on onnettomuuspaikalla 10 minuutin kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut hälytyksen. Tavoitteena on myös, että pelastustoiminnan toimintavalmiusaika olisi korkeintaan 14 minuuttia ja avunsaantiaika olisi korkeintaan 16 minuuttia. Joukkuelähdössä pelastusjoukkueen tulisi olla pelastustoiminnan johtajaa lukuun ottamatta paikalla 30 minuutin kuluessa siitä, kun ensimmäinen yksikkö on vastaanottanut hälytyksen.
III riskiluokassa tavoitteena on, että ensimmäinen yksikkö on onnettomuuspaikalla 20 minuutin kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut hälytyksen. Tavoitteena on myös, että pelastustoiminnan toimintavalmiusaika olisi korkeintaan 22 minuuttia ja avunsaantiaika olisi korkeintaan 24 minuuttia. Joukkuelähdössä pelastusjoukkueen tulisi olla pelastustoiminnan johtajaa lukuun ottamatta paikalla 30 minuutin kuluessa siitä, kun ensimmäinen yksikkö on vastaanottanut hälytyksen.
IV riskiluokan asutuilla alueilla tehokas pelastustoiminta voi alkaa pidemmänkin ajan kuluessa kuin I - III-riskiluokissa. Jos pelastustoimintaa ei kyetä
aloittamaan alle 40 minuutissa, on kyseisillä alueilla kiinnitettävä erityistä
huomiota ihmisten omatoimiseen varautumiseen.
Taulukko 5. Avunsaantiajan koostuminen

SM:n antamassa pelastustoiminnan toimintavalmiuden suunnitteluohjeessa on
asetettu vähimmäistavoitteeksi, että kiireellisissä pelastustehtävissä ensimmäinen yksikkö saavuttaa riskiruudulle asetetun toimintavalmiusaikatavoitteen
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vähintään 50 %:ssa tehtävistä. Lisäksi pelastustoiminnan toimintavalmiusajan
tulee täyttyä vähintään 50 %:ssa tehtävistä. Palvelutasopäätöksessä päätetään tarkemmin ensimmäisen yksikön - ja pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoitteista.
Aluehallintovirasto valvoo ensimmäisen yksikön saapumisaikaa onnettomuuspaikalle ja milloin tehokas pelastustoiminta alkaa.
Nykytila
Kiireellisten pelastustehtävien osalta tavoitteena on ollut, että ensimmäinen
yksikkö saavuttaa riskiruudulle asetetun toimintavalmiusaikatavoitteen vähintään 75 %:ssa tehtävistä (taulukko 6). Lisäksi kiireellisissä pelastustehtävissä
pelastustoiminnan toimintavalmiusaika täyttyy toimintakykyisellä 1+3 vahvuisella pelastusryhmällä vähintään 75 %:ssa tehtävistä.
Taulukko 6. Riskialueiden saavutettavuus kiireellisissä pelastustehtävissä
2017-2019
Etelä-Karjala

Toimintavalmiusaikatavoitteiden täyttyminen vuosina 2017 - 2019
Ensimmäisenä kohteessa olleen yksikön toimintavalmiusaika (mmm:ss)

Riskiluokka
tapahtumahetkellä

Tehtävien lukumäärä,
Tehtävien joissa ens. yksikön Täyttyy
lukumäärä toimintavalmiusaika (lkm)
mitattu

Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika (mmm:ss)
Tehtävien
lukumäärä, joissa
Ajan
Ei täyty Täyttymis- Ajan mediaani
Täyttyy Ei täyty Täyttymispelastustoiminnan
mediaani
(lkm)
%
(mm:ss)
(lkm)
(lkm)
%
toimintavalmiusaika
(mm:ss)
mitattu

I

379

379

251

128

66

5:24

69

42

27

61

10:45

II

2 043

2 043

1 712

331

84

6:48

491

329

162

67

12:28

III

737

737

723

14

98

7:44

253

237

16

94

11:32

IV

1 540

1 540

1 540

0

100

13:23

720

699

21

97

17:02

Yhteensä

4 702

4 699

4 226

473

90

8:10

1 533

1 307

226

85

14:02

Pelastustehtävät jakautuivat vuosina 2017 – 2019 riskialueittain kuvan 11 mukaisesti.
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Kuva 11. Kiireellisten pelastustehtävien jakautuminen riskialueittain 20172019
Tavoite
Riskiluokka-alueet saavutetaan vahvistettujen pelastustoiminnan toimintavalmiusaikavaatimusten mukaisesti.
Päätös palvelutasosta
Kiireellisissä (A-B kiireellisyysluokan) pelastustehtävissä ensimmäinen
yksikkö saavuttaa riskiruudulle asetetun toimintavalmiusaikatavoitteen
vähintään 50 %:ssa tehtävistä. Lisäksi pelastustoiminnan toimintavalmiusaika täyttyy vähintään 50 %:ssa tehtävistä.
Riskiluokka

Ensimmäinen yksikkö
kohteessa
(min)
Riskiluokka I
6
Riskiluokka II
10
Riskiluokka III
20
Keskimääräinen toimintavalmiusaika riskiluokista
riippumatta kiireellisissä pelastustehtävissä

Pelastustoiminnan
toimintavalmiusaika
(min)
11
14
22
15
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IV-riskiluokan asutuilla alueilla tehokas pelastustoiminta voi alkaa pidemmänkin ajan kuluessa kuin I - III-riskiluokissa. Kyseisillä alueilla on
kiinnitettävä erityistä huomiota ihmisten omatoimiseen varautumiseen.
Keskimääräinen toimintavalmiusaika riskiluokista riippumatta on kiireellisissä (A-B kiireellisyysluokan) pelastustehtävissä enintään 15 minuuttia.
Alueilla, joissa pelastustoiminnan toimintavalmius perustuu sopimuspalokuntiin, voi toimintavalmiudessa olla poikkeamia eri vuoden ja vuorokauden aikoina, joissa tavoitteellinen toimintavalmiusaika ei toteudu.
Tällaisissa tilanteissa korvaavia yksiköitä hälytetään riskiarvion ja vastemäärittelyn perusteella laajemmalta alueelta.
8.2.2 Pelastusmuodostelmat
Säädösperuste:
PeL §:t 28 ja 33
SM: Pelastustoiminnan toimintavalmiuden suunnitteluohje
Pelastustoiminnasta huolehtivat organisaatiot ovat luonteeltaan kriisiorganisaatioita. Kriisiorganisaation tehokkaan toiminnan edellytyksenä ovat mm.
selkeät johtosuhteet, hierarkkisuus, pelastustoimintaan osallistuville jäsenille
tarkasti etukäteen määritellyt tehtävät sekä toiminnan nopeus ja jatkuvuus siihen saakka, kun onnettomuustilanne on ohi. Toiminnan suunnittelussa on
myös varauduttava suuronnettomuuksiin ja poikkeusoloihin. Tämän takia pelastustoiminnassa käytetään ennalta määriteltyjä muodostelmia, jotka kykenevät tietyn tasoiseen toimintaan. Muodostelmien johtamisessa otetaan huomioon ns. valvontajänne, joka kriisiorganisaatiossa tarkoittaa sitä, että välittömiä
johdettavia olisi korkeintaan viisi.
Nykytila
Etelä-Karjalan alueen päätoimisella henkilöstöllä miehitettyjen paloasemien
työvuorojen tavoitevahvuudet on esitetty taulukossa 7.
Taulukko 7. Paloasemakohtaiset työvuorojen tavoitevahvuudet

Paloasema
Lavolan paloasema
Armilan paloasema
Joutsenon paloasema
Imatran paloasema
Kokonaisvahvuus

Tavoitevahvuus
1+3
1+3
0+2
1+4
15

Palokunnilla on käytössä pelastusajoneuvona sammutus- tai säiliösammutusauto. Lisäksi pelastustoimen alueella on välittömässä valmiudessa säiliöauto,
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nostolava-auto (Lappeenranta ja Imatra) sekä muuta täydennyskalustoa. Raskas raivausauto on sijoitettu Joutsenoon. Pelastuslaitoksella on lisäksi käytettävissä kalustoautot erilaisten konttien kuljettamista varten sekä jälkivahinkojen torjuntakalustoa.
Sopimuspalokuntien yksiköiden vahvuudet on määritelty palokuntasopimuksissa.
Tuomioistuinten varallaoloa koskevien tuomioiden johdosta on varallaolossa
olleiden henkilöiden lähtöaikavaatimuksia jouduttu määrittelemään uudestaan.
Onnettomuusriskin perusteella on suunniteltu riskin hallitsemiseksi vaadittavat
toimenpiteet, jotka on huomioitu hälytysohjeissa. Vastemäärittelyt ovat ajan
tasalla. Pelastuskomppanian kokoaminen eri riskialueille on suunniteltu.
Suurten onnettomuuksien varalta suunnitelmat pelastuskomppaniaa suurempien muodostelmien suorituskyvystä perustuvat pelastustoimen alueiden väliseen yhteistyöhön.
Tavoite
Pelastustoimintatehtävien riskinarviot ja vastemääritykset laaditaan ja päivitetään niistä annettujen valtakunnallisesti hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti.
Tavoitteena on, että pelastushenkilöstön mitoitus, suorituskyky ja työ- ja päivystysajat ovat sellaiset, että nykyisillä henkilöstöresursseilla onnettomuusuhkiin voidaan varautua eri vuoden ja vuorokauden aikoina mahdollisimman tehokkaalla tavalla.
Tavoitteena on, että pelastusryhmän toiminta- ja työkyky on sellainen, että se
selviytyy vähintään seuraavista suuruusluokan tehtävistä tai niihin verrattavista onnettomuuksista:
•
•
•
•

Tulipalot, jotka koskevat korkeintaan yhtä asuinhuoneistoa tai sitä vastaavaa kohdetta ja jotka eivät välittömästi uhkaa laajeta toiseen paloosastoon.
Onnettomuudet, joissa on korkeintaan kaksi loukkaantunutta henkilöä.
Liikenneonnettomuuksissa on varauduttava kiinni juuttuneiden henkilöiden irrottamiseen.
Rajalliset kemikaalionnettomuudet ja öljyvahingot, jotka eivät välittömästi uhkaa levitä ja joissa kemikaali- tai öljyvuoto voidaan tukkia tai
rajata yksinkertaisilla toimenpiteillä.
Vesialueilla sattuvat onnettomuudet, joissa voidaan pelastaa ilman sukelluslaitteita (pintapelastus).

Pelastusryhmän on kyettävä antamaan onnettomuuden uhreille peruselintoimintoja ylläpitävää hätäensiapua.
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Päätös palvelutasosta
Pelastustoimintatehtävien riskinarviot ja vastemääritykset laaditaan niistä annettujen valtakunnallisesti hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti.
Kiireellisien (A-B kiireellisyysluokan) pelastustehtävien osalta pelastusmuodostelmat ja niiden toimintavalmiudet suunnitellaan riskiarvionperusteisesti eri vuoden ja vuorokauden aikoina siten, että ne saavuttavat
onnettomuuskohteen riskiluokka-alueittain vahvistettujen toimintavalmiusaikatavoitteiden mukaisesti.
Välittömässä valmiudessa oleva henkilöstö osallistuu kaikkiin pelastuslaitoksen vastuulla oleviin tehtäviin. Henkilöstö on niitä toteuttaessaan
hälytettävissä kiireellisiin pelastustehtäviin.
Pelastustoimen alueella pidetään yllä riskinarvion perusteella pelastustoiminnassa tarvittavina vahvennuksina seuraavia resursseja:
•

lisäveden ja muiden sammutusaineiden kuljettamiseen soveltuvaa
kalustoa (säiliöautot, vaahtoauto sekä siirrettävä pumppukalusto)

•

korkealta ja maan alta pelastamiseen soveltuvaa kalustoa (nostolavaja raivausauto)

•

kemikaalitorjuntakalustoa

•

vesipelastuskalustoa

•

jälkivahinkojen torjuntakalustoa

•

ilmailukalusto

Pelastusmuodostelmat kootaan eri paloasemilta siten, että onnettomuusuhkiin voidaan varautua mahdollisimman tehokkaasti kaikkina
vuoden ja vuorokauden aikoina.
Pelastusmuodostelmien toimintavalmius järjestetään eri vuoden ja vuorokauden aikoina pelastuslaitoksen riskiarvion perusteella.
Kiireellisissä pelastustehtävissä ensitoimenpiteistä vastaavat pelastusryhmät täyttävät säädöksissä ja ohjeissa asetetut vaatimukset.
Pelastustoimintavalmiuden ylläpitäminen vahvistetaan erillisessä pelastustoimintaohjeessa.
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Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen suuronnettomuusvalmius tarkoittaa pelastustoiminnan johtajaa, johtokeskuksen perustamista ja vähintään
kahta pelastuskomppaniaa tukimuodostelmineen (pelastusyhtymä), joka
kykenee keskeytymättömään toimintaan. Suuronnettomuusvalmius tulee
kyetä perustamaan kahden tunnin kuluessa ensimmäisen yksikön hälytyksestä.
8.2.3 Pelastustoiminnan johtaminen
Säädösperusta:
PeL §:t 34 ja 57
PeA 6 §
Valmiuslaki: 120 §
Pelastustoimen toimintavalmiuden
(SM pelastusosasto 21/2012)

suunnitteluohje

Pelastustoiminnan johtajan tehtävänä on kaikin käytettävissä olevin voimin ja
tarpeen vaatiessa omia toimivaltuuksiaan sekä toimintaan osallistuvien muiden viranomaisten valtuuksia asianmukaisessa järjestyksessä käyttäen johtaa
toimintaa siten, että onnettomuus tai sen uhka saadaan torjuttua tai vahingot
estettyä taikka rajoitettua.
Pelastuslain 34 §:n mukaan pelastustoimintaa johtaa aina pelastusviranomainen. Pelastusviranomaiselle toimitetaan tieto kaikista tehtävistä ja pelastusviranomaisen on oltava yhteydessä tilannepaikalle hälytettyyn lähimpään yksikköön ja määrättävä pelastustoiminnan johtajan alaisuuteen yksikön jäsenistä
tilannepaikan johtaja, jos sitä ei ole ennalta määrätty. Tilannepaikan johtaja
johtaa toimintaa onnettomuuskohteessa pelastustoiminnan johtajana toimivan
pelastusviranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti. Pelastustoiminnan johtajana toimivan pelastusviranomaisen ei kuitenkaan tarvitse mennä onnettomuuspaikalle, ellei tilanne sitä edellytä.
Pelastustoiminnan muodostelmalla on aina johtaja, joka on ensisijaisesti ennalta määrätty. Yleisperiaatteena on, että jokaisen muodostelman johtaja kykenee tarvittaessa johtamaan seuraavaksi suurempaa uutta johtamisporrasta
edellyttävää muodostelmaa. Johtovastuun tulee olla kaikissa tilanteissa yksiselitteinen.
Tehokas pelastustoiminta edellyttää toimivaa johtamisjärjestelmää. Pelastuslaitoksen johtamisjärjestelmä tulee suunnitella siten, että sen avulla pystytään
selviytymään pelastustoiminnan johtamisesta ja sen edellyttämästä viranomaisyhteistyöstä kaikissa turvallisuustilanteissa.
Pelastustoimen alueella sovellettavasta johtamisjärjestelmästä päätetään palvelutasopäätöksessä. Johtamisjärjestelmästä tulee selvitä muodostelmien johtamisen rakentuminen. Jos pelastustoimintaan osallistuu useamman toimialan
viranomaisia, tilanteen yleisjohtajana toimii pelastustoiminnan johtaja. Yleisjohtaja vastaa tilannekuvan ylläpitämisestä ja toiminnan yhteensovittamisesta.
Tilanteen yleisjohtaja voi muodostaa avukseen viranomaisten, laitosten ja toi-
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mintaan osallistuvien vapaaehtoisten yksiköiden edustajista koostuvan johtoryhmän ja kutsua asiantuntijoita avukseen.
Alueen pelastustoimen tulee kyetä perustamaan tilanteen aikainen johtokeskus. Suurissa onnettomuustilanteissa johtokeskuksia voi olla tarpeen perustaa
usealle johtamistasolle. Johtokeskuksen on tarvittaessa kyettävä koordinoimaan pelastustoimen ja yhteistyötahojen voimavarojen tehokasta käyttöä.
Pelastusmuodostelmien johtajat
Tilannepaikan johtaja:
Tilannepaikan johtajina voivat toimia pelastuslain (379/2011) 57 § ja pelastustoimiasetuksen (407/2011) 6 § mukaisen kelpoisuuden omaavat päällystö-,
alipäällystö- ja miehistöviranhaltijat, sekä pelastuslaitoksen hyväksymät, yksikönjohtajakoulutetut ja tehtävään nimetyt sopimuspalokuntien henkilöt. Tilannepaikan johtajalta edellytetään sisäministeriön antaman pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen (21/2012) mukaista pelastustoimintakelpoisuutta.
Pelastustoiminnan johtaja
Pelastustoiminnan johtaja on yhden tai useamman pelastusmuodostelman tilanteenaikainen johtaja. Pelastuslain mukaan pelastustoimintaa johtaa pelastusviranomainen, joka käyttää pelastuslain mukaisia toimivaltuuksia. Pelastustoiminnan johtajana toimivan pelastusviranomaisen ei kuitenkaan tarvitse tulla
onnettomuuspaikalle, ellei tilanne sitä edellytä.
Pelastusryhmän johtaja
Pelastusryhmän johtaja johtaa yhtä pelastusryhmää, joka koostuu johtajasta,
vähintään kolmesta ja enintään seitsemästä henkilöstä sekä tehtävän mukaisista ajoneuvoista ja kalustosta.
Tilannepaikan johtaja
Tilannepaikan johtaja on pelastustoimintaa onnettomuuskohteessa johtamaan
määrätty henkilö. Tilannepaikan johtaja johtaa toimintaa onnettomuuskohteessa pelastustoiminnan johtajana toimivan pelastusviranomaisen antamien
ohjeiden mukaisesti.
Päivystävä palomestari
Pelastuslaitoksen palveluksessa oleva päällystöviranhaltija, joka on valmiudessa pelastustoimen pelastusjoukkueen- ja komppanian hälytystehtävien
johtamista varten. Päivystävän palomestarin tehtäviin kuuluu hälytysvalmiuden valvonta, muut tilannetietoisuuden ylläpitämiseen liittyvät tehtävät, tarvittaessa pelastusryhmän hälytystehtävien johtamistoimintojen tukeminen ja tarvittaessa pelastusryhmän johtaminen, jos pelastusryhmänjohtajana ei ole pe-
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lastusviranomainen. Päivystävä palomestari toimii tilanteen yleisjohtajana, kun
toimintaan osallistuu muita viranomaisia ja toimijoita. Päivystävä palomestari
vastaa ylemmälle johtamistasolle ilmoittamisesta.
Päivystävä päällikkö
Pelastuslaitoksen palveluksessa oleva päällystöviranhaltija, joka on valmiudessa pelastustoimen pelastuskomppanian tai -yhtymän hälytystehtävien johtamista varten. Päivystävä päällikkö tukee tarvittaessa pelastuskomppanian
tai -joukkueen johtamistoimintaa sekä toimii tarvittaessa tilanteen yleisjohtajana.
Yleisjohtaja
Jos pelastustoimintaan osallistuu useamman toimialan viranomaisia, tilanteen
yleisjohtajana toimii pelastustoiminnan johtaja. Yleisjohtaja vastaa tilannekuvan ylläpitämisestä ja toiminnan yhteensovittamisesta. Eri toimialojen yksiköt
toimivat oman johtonsa alaisuudessa siten, että niiden toimenpiteet kokonaisuudessaan edistävät onnettomuuden tai tilanteen seurausten tehokasta torjuntaa. Tilanteen yleisjohtaja voi muodostaa avukseen viranomaisten, laitosten ja toimintaan osallistuvien vapaaehtoisten yksiköiden edustajista koostuvan johtoryhmän ja kutsua asiantuntijoita avukseen.
Tilannekeskus (TIKE)
Tilannekeskus on paikka tai organisaatio, jossa kerätään ja muokataan tietoa
johtamista ja päätöksentekoa varten. Tilannekeskus voi toimia johtokeskuksen
osana. Tilannekeskus voi olla myös yhteinen useamman pelastuslaitoksen
ja/tai viranomaisen kanssa. TIKE:n päätehtävä on pelastustoiminnan ja sen
johtamisen tukeminen keräämällä tarvittavaa tietoa päätöksenteon tueksi ja tilannekuvan muodostamiseksi sekä välittää tietoa yhteistoimintatahoille. Pelastuslaitoksen johtokeskuksen (PEL-JOKE) perustamisen jälkeen TIKE toimii
tarvittaessa myös PEL-JOKE:n viestikeskuksena.
Pelastustoiminnan johtokeskus (PEL-JOKE)
PEL-JOKE on pelastustoiminnan johtokeskus ja sen perustaa pelastusviranomainen. Häiriötilanteiden aikaista toiminnan johtamista varten perustettu toiminnallinen kokonaisuus, joka käsittää henkilöstön, tilan, välineet ja toimintaasiakirjat.
Nykytila
Pelastustoiminnan johtaminen on varmistettu kaikilla tasoilla päivystys- tai varallaolojärjestelyin.
Pelastuskomppanian ja pelastusyhtymän sekä vaativien tilanteiden johtamisvalmiuden turvaamiseksi pelastustoimen alueella on järjestetty päällikköpäivystys (P20). Virka-ajan jälkeen päällikköpäivystys on varallaolossa.
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Pelastustoimen alueella on yksi päivystävä palomestari (P31) välittömässä
valmiudessa. Päivystävä palomestari saa hälytyksen kaikista Etelä-Karjalan
pelastustehtävistä.
Päätoimisesti miehitetyillä paloasemilla työvuoroa johtaa joko vuoromestari tai
paloesimies. Vuoromestari tai paloesimies toimii myös tarvittaessa pelastusjoukkueen johtajana.
Etelä-Karjalan alueella on kuusi päivystävää ryhmänjohtajaa (Luumäki, Lemi,
Savitaipale, Ruokolahti, Rautjärvi ja Parikkala). Päivystävät ryhmänjohtajat
ovat virka-ajan ulkopuolella varallaolossa 15 minuutin lähtövalmiudessa. Päivystävinä ryhmänjohtajina toimivat sopimuspalokuntien yksikönjohtajakoulutuksen saaneet ja tehtävään nimetyt henkilöt sekä pelastuslaitoksen päätoimiset henkilöt.
Johto- ja tilannekeskus
Nykytila
Tehokkaan pelastustoiminnan johtamisen tukena on tilannekeskus. Tilannekeskustoiminta järjestetään yhteistyössä Itä-Suomen pelastuslaitosten (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Karjala) kesken. Tilannekeskuksen ylläpitovastuu on vuoroviikoin eri pelastuslaitoksilla. Tilannekeskus ylläpitää tilannekuvaa pelastustoiminnan tehtävistä ja valmiudesta sekä alueen
olosuhteista. Tilannekeskus toimii tarvittaessa osana johtokeskusta.
Ympärivuorokautisena palveluna tilannekeskuksella on mahdollisuus palvella
monipuolisesti myös alueen kuntia ja muita yhteistyötahoja erilaisissa häiriöja onnettomuustilanteissa välittäen vastuuhenkilöille ilmoituksia varautumisesta ja onnettomuuksista.
Alueen pelastustoiminnan johtokeskuksen miehitys ja pelastuskomppaniaa
suurempien muodostelmien johtaminen perustuu vapaalta hälytettävään henkilöstöön.
Tavoite
Kaikilla pelastustoiminnan muodostelmilla on peruskoulutuksen saanut ja johtamistaitojaan säännöllisesti harjoitteleva johtaja. Kelpoisuusvaatimukset määritellään pelastuslaitoksen vahvistamassa johtamisohjeessa.
Päivystysjärjestelyt suunnitellaan siten, että jokaiselle hälytettävälle muodostelmalle on ennalta määrätty ja koulutettu johtaja. Päivystysjärjestelyin varaudutaan keskeisten pelastusmuodostelmien (pelastusryhmä, -joukkue, komppania ja -yhtymä) johtamiseen eri vuorokauden ja vuoden aikoina. Muodostelmien johtajilla on oltava kyky johtaa seuraavaksi suurempaa pelastusmuodostelmaa.
Pelastuslaitoksella on valmiudet perustaa pelastustoiminnan johtokeskus ja
esikunta johtamistoiminnan tukemiseen.
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Osana tehokasta pelastustoiminnan johtamista pelastuslaitoksella on tilannekeskus. Tilannekeskus ylläpitää jatkuvaa tilannekuvaa toimintaympäristöstä
pelastustoimen tarpeisiin. Näiden tilannetietojen perusteella pelastuslaitos varautuu etupainotteisesti mahdollisiin uhkatilanteisiin. Tilannekeskus avustaa
pelastustoimintaa onnettomuustilanteissa ja voi tarvittaessa toimia osana johtokeskusta.
Tilannekeskus käyttää monipuolisesti pelastustoimen järjestelmiä ja tiedostoja. Ympärivuorokautisena palveluna tilannekeskuksella on mahdollisuus palvella monipuolisesti myös alueen kuntia erilaisissa häiriö- ja onnettomuustilanteissa. Tilannekeskuksen ylläpito pyritään järjestämään yhteistyössä useamman pelastuslaitoksen kesken huomioiden valtakunnalliset suunnitelmat johtoja tilannekeskusten ylläpitämisestä.
Päätös palvelutasosta:
Pelastustoiminnan johtamisen osalta pelastustoimen alueella varaudutaan keskeisten pelastusmuodostelmien (pelastusryhmä, -joukkue, komppania ja -yhtymä) johtamiseen eri vuorokauden ja vuoden aikoina.
Muodostelmien johtajilla on kyky johtaa seuraavaksi suurempaa pelastusmuodostelmaa.
Tilannepaikan johtaja määräytyy pelastuslaitoksen johtamisohjeen mukaisesti.
Pelastustoiminnan ja pelastusjoukkueen johtajavalmius järjestetään siten, että pelastustoimen alueella on välittömässä valmiudessa yksi päällystöviranhaltija (päivystävä palomestari).
Pelastuskomppanian ja sitä suurempien muodostelmien johtamisvalmiuden varmistamiseksi järjestetään tarkoituksenmukainen päällikköpäivystys. Päällikköpäivystys voidaan järjestää yhteistyössä useamman
pelastuslaitoksen kanssa.
Pelastuskomppaniaa tai sitä suurempia muodostelmia käytettäessä tai
muissa vaativissa tilanteissa pelastuslaitoksella on valmiudet perustaa
päällikköpäivystäjän johdolla johtokeskus ja esikunta johtamistoiminnan
tukemiseen kahden tunnin kuluessa ensimmäisen yksikön hälytyksestä.
Pelastusmuodostelmien johtajat täyttävät johtamisohjeessa määritellyt
kelpoisuusvaatimukset.
Tehokasta pelastustoiminnan johtamista tukee tilannekeskus. Tilannekeskustoiminta voidaan järjestää yhteistyössä useamman pelastuslaitoksen kanssa.
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Tilannekeskus ylläpitää tilannekuvaa pelastustoiminnan tehtävistä ja
valmiudesta. Tilannekeskus toimii myös osana johtokeskusta ja tukee
tarvittaessa pelastustoiminnan johtamista. Ympärivuorokautisena palveluna tilannekeskuksella on mahdollisuus palvella monipuolisesti alueen
kuntia ja muita yhteistyötahoja erilaisissa häiriö- ja onnettomuustilanteissa.
Pelastuslaitoksen johtamisvalmiutta voidaan korottaa päivystävän päällikön, pelastuspäällikön tai pelastusjohtajan päätöksellä.
Palvelutasopäätöksen aikana rakennetaan alueelle uuden paloaseman
yhteyteen suojattuihin tiloihin vaatimukset täyttävä pelastustoimen johtokeskus, jossa johtaminen on mahdollista myös poikkeusoloissa.
8.2.4 Vesipelastustoiminta
Säädösperuste:
PeL 1 §
SM:n pelastussukellusohje (SM:n julkaisuja 48/2007)
Vesipelastustoimintaan kuuluvalla pintapelastuksella tarkoitetaan veden pinnalta tai välittömästi pinnan alta ilman vesisukelluslaitetta tehtävää ihmisen,
eläimen tai omaisuuden pelastamista tai vahingon torjuntaa. Vesisukelluksella
tarkoitetaan tehtäviä, jotka edellyttävät vesisukelluslaitteiden ja – varusteiden
käyttöä pelastustoimintatehtävissä. Vesisukellusta ovat myös virkaapusukellukset sekä vesisukellustaitojen ylläpitämiseksi tapahtuvat harjoitukset.
Vesipelastusvalmius jaetaan kolmeen valmiustasoon:
I Välitön vesisukellusvalmius
II Muu vesisukellusvalmius
III Pintapelastusvalmius
Pelastuslaitos ylläpitää vähintään pintapelastusvalmiutta. Jos pelastuslaitos ylläpitää välitöntä vesisukellusvalmiutta, välittömässä lähtövalmiudessa tulee olla yksikön esimies, kaksi I-tason vesisukeltajaa ja sukellusavustaja.
Jos pelastuslaitos ylläpitää vesisukellusvalmiutta, tulee pelastusyksikössä olla
yksikön esimies, kaksi vähintään II-tason vesisukeltajaa ja sukellusavustaja.
Turvasukeltajana toimii parin toinen II-tason vesisukeltaja. Muulle vesisukellusvalmiudelle ei ole määritelty lähtövalmiusaikaa.
Nykytila
Etelä-Karjalan pelastustoimen alueella on ylläpidetty välitöntä vesisukellusvalmiutta (I-taso). Pelastussukellusryhmä kootaan tarvittaessa onnettomuuspaikalle usealta paloasemalta tai pelastustoimialueelta. Pelastussukellusvalmiutta on ylläpidetty siten, että vähintään yksi sukeltaja on ollut työvuorossa
Imatran ja Lavolan paloasemilla. Onnettomuustilanteessa kumpikin yksikkö
lähtee tarvittaessa kohteeseen hälytysvasteen mukaisesti.
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Erikseen määritellyt sopimuspalokunnat kykenevät sisäministeriön pelastussukellusohjeen (48/2007) mukaiseen pintapelastustoimintaan. Tämänhetkinen
pintapelastuksen valmius koko alueella on hyvä.
Vesipelastustoimintaa varten vesisukeltajilla on käytössään pelastuslaitoksen
vesisukellusajoneuvot ja veneet.
Tavoite
Etelä-Karjalan pelastustoimen alueella ylläpidetään onnettomuusuhkiin perustuvaa vesipelastusvalmiutta ihmishenkien pelastamiseksi sukeltajia, pintapelastajia ja venekalustoa hyväksi käyttäen. Pelastuslaitos suorittaa vesipelastustehtäviä huomattavien omaisuusarvojen pelastamiseksi ja lisävahinkojen
estämiseksi, ympäristövahinkojen estämiseksi ja muita vesipelastustehtäviä
viranomaisten pyynnöstä.
Päätös palvelutasosta
Etelä-Karjalan pelastustoimen alueella ylläpidetään onnettomuusuhkiin
perustuvaa vesipelastusvalmiutta ihmishenkien pelastamiseksi sukeltajia, pintapelastajia ja venekalustoa hyväksi käyttäen.
Etelä-Karjalan pelastustoimen alueella ylläpidetään vesisukellusvalmiutta (II-taso). Tavoitteena on ylläpitää välitöntä vesisukellusvalmiutta (Itaso) etenkin kesäkuukausien aikana.
Erikseen määritellyt sopimuspalokunnat pitävät yllä pintapelastusvalmiutta.
Pelastuslaitoksella on riittävä määrä koulutettuja vesisukeltajia. Alueellisia vesisukelluskursseja toteutetaan tarvittaessa yhdessä muiden pelastuslaitosten kanssa.
Vesipelastustoiminnassa tehdään yhteistyötä muiden pelastuslaitosten
kanssa.

8.2.5 CBRNE-toiminta ja vaarallisten aineiden torjunta
Säädösperuste:
PeL 27 §
SM asetus pelastustoimen suunnitelmista
Nykytila
CBRNE-toiminnalla tarkoitetaan kemiallisia (C), biologisia (B), radioaktiivisia
(R), ydin (N) ja räjähdeuhkia (E). Pelastuslaitos on varautunut omassa toimin-
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nassa kaikkiin edellä mainittuihin uhkiin kalustollisesti sekä kouluttamalla henkilöstöään. CBRNE-uhka voi olla tahallaan aiheutettu tai puhdas onnettomuus.
Yleisin uhkatekijä pelastuslaitokselle muodostuu CBRNE-toiminnassa kemikaaliuhkista. Maakunnassa kemikaalionnettomuusriski voidaan katsoa merkittäväksi, koska alueella on laajamittaisen vaarallisten kemikaalien tuotantoon
ja varastointiin liittyvää toimintaa sekä vilkas maantie- ja rautatieliikenne, joita
pitkin kuljetetaan vaarallisia kemikaaleja.
Pelastuslaitos on laatinut maakunnallisia CBRNE-uhkia varten vuoden 2019
aikana kemikaalionnettomuuksien torjuntasuunnitelman sekä CBRNEsuunnitelman. Maakunnan alue on uhka-arvioon perustuen jaettu torjuntatasoihin sekä paloasemat eri kalustotasoihin. Torjuntavalmiuden sekä kalustotasojen määrittelyssä on hyödynnetty kansallisia TOKEVA- ja CBRNEohjeistuksia. Etelä-Karjalan pelastuslaitos on tehnyt yhteisiä kalustohankintoja
CBRNE-uhkiin liittyen Itä- ja Kaakkois-Suomen alueen pelastuslaitosten kanssa. Yhteistyössä on hankittu yhteiskäyttöön esimerkiksi mittausvälineistöä
kemikaalien tunnistamista varten.
Tavoite
Pelastuslaitos täydentää tarpeen mukaan koulutuksellista ja kalustollista valmiutta kansallisten ja alueellisten uhka-arvioiden sekä vaarallisten kemikaalien
torjuntaan liittyvien ohjeistuksien perusteella. Pelastustoimintaan osallistuvan
henkilöstön ylläpitokoulutuksessa huolehditaan siten, että jokaisella paloasemalla on riittävä määrä toimintaan tarvittavaa ja koulutettua henkilöstöä. Kemikaalisukelluskelpoiset nimetään tehtävään paloasemittain.
Päätös palvelutasosta
Pelastustoimen alueella ylläpidetään ja kehitetään Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen CBRNE-ohjeen ja kemikaalionnettomuuksien torjuntasuunnitelman mukaista torjuntavalmiutta.
Pelastustoimintaan osallistuva henkilöstö on riittävästi koulutettu ja nimetty paloasemittain huomioiden paloasemakohtaiset kalustotasot.
Yhteistyötä muiden viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa kehitetään
palvelutasopäätöskauden aikana.
Kalustohankinnoissa ja asiantuntijatehtävissä tehdään yhteistyötä muiden pelastuslaitosten kanssa.
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8.2.6 Liikenneonnettomuudet
Säädösperuste:
PeL 1 §
Nykytila
Liikenneonnettomuusuhat ovat pelastustoimialueella normaalia suuremmat.
Raskaan kaluston ja henkilöautoliikenteen osalta liikennevirrat ovat kasvaneet
ja siltä osin onnettomuudet ovat lisääntyneet edellisistä vuosista.
8.2.6.1 Tieliikenne
Maantieonnettomuusuhat ovat pelastustoimialueella normaalia suuremmat.
Etelä-Karjalan halki kulkee valtatie 6, joka on rakennettu nelikaistaiseksi Luumäeltä Imatralle. Poikittaisliikenteen osalta merkittävimmät tieosuudet ovat
valtatie 13 välillä Lappeenranta-Mikkeli ja valtatie 14 välillä Parikkala - Savonlinna. Myös kantatiellä 62 välillä Imatra-Mikkeli on runsaasti liikennettä. EteläKarjalan alueella kulkee vuosittain suuria määriä kemikaaleja maantiekuljetuksina. Lisäksi Venäjän rajan ylittävä liikenne kasvattaa liikenneonnettomuusriskiä. Lappeenrannan Nuijamaan ja Imatran Pelkolan rajanylityspaikkojen lisäksi
suunnitellaan avattavaksi kansainvälistä rajanylityspaikkaa Parikkalan Kolmikantaan.
8.2.6.2 Raideliikenne
Etelä-Karjalan halki kulkee yli 100 kilometrin osuudella yksi Suomen pääradoista (Karjalan rata), jolla kulkee runsas määrä henkilö- ja tavaraliikennettä.
Lisäksi Lappeenrannan Vainikkalan kautta kulkee Suomen ja Venäjän välinen
henkilöliikenne (Allegro, Tolstoi, Sibelius) ja huomattava määrä kemikaalikuljetuksia, jonka johdosta Vainikkalan ratapiha on yksi maakunnan merkittävimmistä kemikaalionnettomuuksien riskikohteista. Suomen ja Venäjän kesken on
ollut lisäksi keskusteluja raideliikenneyhteyden avaamiseksi Imatran ja Viipurin
välillä.
8.2.6.3 Vesiliikenne
Vesiliikenteen osalta etenkin pienveneliikenne Saimaalla on kasvussa, joka
aiheuttaa onnettomuusriskin kasvua. Saimaalla on runsaasti rahtialusliikennettä, jonka seurauksena voi aiheutua alusten/veneiden yhteentörmäys, tulipalo
tai uppoaminen. Lisäksi merkittävän öljyvahinkoriskin voivat aiheuttaa suurten
alusten polttoainevuodot onnettomuustilanteissa ja vesistöjen äärellä olevan
suurteollisuuden öljyvahingot. Vesiliikenteessä tapahtuvien pelastustehtävien
osalta öljyntorjunnan osuus on jokseenkin kunnossa. Vesipelastussuunnitelma
on laadittu.

84

8.2.6.4 Ilmaliikenne
Ilmaliikenneonnettomuuksien riski on kasvanut matkustajalentoliikenteen lisääntymisen myötä. Lisäksi pienkoneliikennettä on Imatralla (Immolan kenttä)
ja Lappeenrannassa.
Lappeenrannan lentoaseman pelastussuunnitelman lähtökohtana on käytetty
lentoasemalle säännöllisesti operoivan suurimman lentokoneen (Boeing 737)
onnettomuutta nousussa tai laskussa siten, että potilasmäärä on koneen suurin mahdollinen matkustajamäärä yhteensä n. 200 matkustajaa ja miehistön
jäsentä. Suuronnettomuusharjoituksia pidetään joka toinen vuosi.
Pelastuslaitoksen ja muiden pelastustoimintaan osallistuvien viranomaisten
toiminnallinen valmius (henkilöstö, kalusto, osaaminen) toimia ilmaliikenteen
suuronnettomuuksissa on rajallinen. Siksi suunnitelmissa varaudutaan myös
muiden viranomaisalueiden resurssien käyttöön.
Tavoite
Pelastuslaitoksen toiminnallinen valmius (henkilöstö, kalusto, osaaminen) vastaa pääosin alueen liikenneonnettomuusriskejä. Viimeiset yli 20 vuotta vanhat
pelastusvälinesarjat uusitaan palvelutasokaudella työturvallisuusriskin poistamiseksi.
Päätös palvelutasosta
Pelastuslaitoksen toiminnallinen valmius mahdollistaa nopean ja tehokkaan avun erilaisissa onnettomuus- ja vaaratilanteissa.
Suuronnettomuusvalmiutta (henkilöstö, kalusto, osaaminen) kehitetään
muiden pelastuslaitosten ja pelastustoimintaan osallistuvien viranomaisten kanssa.
8.2.7 Pelastustoiminta vaativissa tilanteissa
Säädösperuste:
PeL 1 §, 47 §, 48 §,
SM:n asetus pelastustoimen suunnitelmista
(1363/2018)
Nykytila
Etelä-Karjalan pelastustoimen alueella on useita erityistä vaaraa aiheuttavia
kohteita, joissa on tunnistettuja suuronnettomuusriskejä. Erityistä vaaraa aiheuttavista kohteista on laadittu ulkoiset pelastussuunnitelmat. Lisäksi erityisesti vaarallisten kemikaalien kuljetuksiin ja lisääntyvään muuhun liikenteeseen liittyy suuronnettomuuden vaara.
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Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen tulee suunnitella pelastustoiminta vaativissa
tilanteissa, joita varten on tällä hetkellä laadittu johtamisohje, johtokeskusohje
ja viestintäohje.
Tavoite
Pelastustoimen alueella ylläpidetään vaativien tilanteiden pelastustoimintavalmiutta riskien arviointiin perustuviin onnettomuustyyppeihin.
Palvelutasopäätöskauden aikana laaditaan vaativien onnettomuustilanteiden
pelastustoimintaa koskeva suunnitelma. Suunnitelma kokoaa eri tehtäväalueita koskevat suunnitelmat yhdeksi kokonaisuudeksi.
Päätös palvelutasosta
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen vaativien tilanteiden pelastustoimintavalmius tarkoittaa riittävää resursointia, joka kykenee keskeytymättömään toimintaan tilanteessa. Resurssi voi muodostua myös muiden pelastuslaitosten, viranomaisten tai toimijoiden kanssa yhdessä tuottamasta suorituskyvystä.
Pelastustoiminnan harjoituksissa ja koulutuksissa huomioidaan suorituskyvyn ylläpitäminen vaativissa tilanteissa.
Pelastustoimen vastuulla olevien moniviranomaistilanteiden johtamisharjoituksissa pelastusviranomainen toimii yleisjohtajana.
Pelastuslaitos laatii tarvittavat suunnitelmat koskien vaativien tilanteiden
pelastustoimintaa.
Ulkoiset pelastussuunnitelmat:
Nykytila
PeL 48 §:n ja sisäministeriön asetuksen (1286/2019) mukaiset ulkoiset pelastussuunnitelmat on tehty ja päivitetty. Harjoituksia ulkoisten pelastussuunnitelmien testaamiseksi järjestetään säännöllisesti.
Tavoite
Erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisia pelastussuunnitelmia päivitetään systemaattisesti. Pelastuslaitos tiedottaa yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa ulkoisesta pelastussuunnitelmasta asianosaisille. Pelastuslaitos
järjestää yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa harjoituksia ulkoisten pelastussuunnitelmien testaamiseksi.
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Päätös palvelutasosta
Ulkoiset pelastussuunnitelmat päivitetään palvelutasopäätöskauden aikana.
Pelastuslaitos tiedottaa säännöllisesti asianosaisia suuronnettomuusvaaroista yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa.
Pelastuslaitos harjoittelee säännöllisesti erillisen suunnitelman mukaisesti yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa ulkoisten pelastussuunnitelmien testaamiseksi.
Säteilyvalvonta:
Nykytila
Ympäristön säteilyvalvonnasta vastaavat Säteilyturvakeskus STUK, Ilmatieteen laitos ja puolustusvoimat. Pelastuslaitos tukee tarvittaessa säteilyvalvontaa virka-apupyynnön perusteella. Pelastuslaitos tunnistaa omilla mittausvälineillään pelastustoimintatehtävissä havaittuja tai epäiltyjä säteilylähteitä.
Tavoite
Pelastuslaitoksen suorituskyky vastaa Säteilyturvakeskuksen ”Ulkoisen säteilyn valvontaohje pelastusviranomaisille” (2011) mukaisia vaatimuksia.
Päätös palvelutasosta
Etelä-Karjalan pelastustoimen alueella tukeudutaan vastuuviranomaisten ylläpitämään säteilynvalvontaan.
Pelastuslaitos tukee säteilyvalvontaa virka-apupyynnön perusteella.
Pelastuslaitos tunnistaa omilla mittausvälineillään pelastustoimen tehtävissä havaittuja tai epäiltyjä säteilylähteitä.
8.2.8 Pelastaminen korkealta ja maanalaisista tiloista
Säädösperuste:
PeL 1 §
Nykytila
Etelä-Karjalan maakuntaan on keskittynyt suuri osa Kaakkois-Suomen metsäteollisuudesta, jossa on paljon korkeita teollisuusrakennuksia. Louhinta– ja
kaivosteollisuudessa on suuria maanalaisia tiloja käytössä. Kahdessa suuressa vesivoimalaitoksessa on syviä kuiluja. Korkeat rakennukset, joihin on sijoi-
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tettu hoito- ja huoltolaitoksia, majoitustiloja sekä asuntoja, edellyttävät erityisvalmiuksia korkealta pelastamiseen.
Pysäköintitilojen ja muun maanalaisen rakentamisen kasvu tulee lisäämään
vaatimuksia pelastuslaitoksen kyvylle toimia maanalaisissa tiloissa.
Korkealta pelastamista varten on käytössä kaksi nostolava-autoa, jotka ovat
sijoitettu Lappeenrantaan ja Imatralle. Pelastuslaitos on varautunut myös tilanteisiin, jossa nostolava-autoa ei voida käyttää. Henkilöstö on koulutettu korkeanpaikan työskentelyyn.
Maanalaisista tiloista / kaivoksista pelastamista harjoitellaan yhteistoimintaharjoituksissa.
Tavoite
Pelastuslaitoksen toiminnallinen ja materiaalinen suorituskyky mahdollistaa
nopean ja tehokkaan avun erilaisissa onnettomuus- ja vaaratilanteissa korkeissa rakennuksissa ja maanalaisissa tiloissa.
Päätös palvelutasosta
Pelastuslaitoksen toiminnallinen ja materiaalinen suorituskyky mahdollistaa nopean ja tehokkaan avun erilaisissa onnettomuus- ja vaaratilanteissa korkeissa rakennuksissa ja maanalaisissa tiloissa.

8.2.9 Luonnononnettomuudet
Säädösperuste:
PeL 1 §
Patoturvallisuuslaki (494/2009)
Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010)
Nykytila
Etelä-Karjalan pelastuslaitos osallistuu luonnononnettomuuksien torjuntaan
pelastuslainsäädännön mukaisesti. Tyypillisiä esimerkkejä ovat myrskyt sekä
tulvavahingot.
Etelä-Karjalassa on Suomen Ympäristökeskuksen 1-luokituksen mukaisia patoja kolme. 1-luokan pato saattaa onnettomuuden sattuessa aiheuttaa vaaran
ihmishengelle ja terveydelle taikka huomattavan vaaran ympäristölle tai omaisuudelle. Patoturvallisuuden kansallisena valvovana viranomaisena toimii
Kainuun ELY-keskus.
Maa- ja metsätalousministeriö on määrittänyt vuonna 2018 vesistöjen ja rannikkoalueiden kansalliset tulvariskialueet. Etelä-Karjalassa ei ole kyseisiä alueita.
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Saimaan pinnan nousu tulvarajaan tai sen ylittyminen voi aiheuttaa asutukselle, teollisuudelle sekä Suomessa ja Venäjällä Vuoksen vesistöalueella vesivoimalaitoksille suuria ongelmia. Lappeenrannan alue on määritelty muuksi
tulvariskialueeksi, jonka alueella ELY-keskus vastaa suunnittelusta tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Tulvatilanteissa mahdollisesti suojattavien
kohteiden tietoja on pyritty saamaan kunnilta. Pelastuslaitoksella on rajoitetusti välineistöä ja koulutettua henkilöstöä näiden tehtävien hoitamiseen.
Tavoite
Pelastuslaitoksella on tiedossa keskeiset pelastustoimialueella olevat uhat,
jotka voivat aiheutua luonnon ääri-ilmiöistä. Uhkien perusteella määritetään se
suorituskyky, jolla pelastuslaitos varautuu näistä aiheutuviin onnettomuuksiin.
Päätös palvelutasosta
Pelastuslaitos laatii yhdessä vastuuviranomaisten ja toiminnanharjoittajien kanssa tarvittavat suunnitelmat luonnononnettomuustilanteissa
toimimiseksi Etelä-Karjalan alueella.
Pelastuslaitoksen tulvantorjuntasuunnitelma laaditaan palvelutasokauden aikana.
Pelastuslaitoksen suorituskykyä luonnononnettomuuksissa toimimiseksi kehitetään yhteistoimintaharjoituksissa.

8.2.10 Öljyntorjunta
Säädösperuste:

PeL §:t 1, 22, 27, 36a, 99a ja 111a
Yhteistoimintasopimus

Nykytila
Öljyvahinkojen torjunnasta ja torjuntavalmiuden ylläpidosta on pyritty huolehtimaan voimassaolevan öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman mukaisesti. Öljyvahinkojentorjunnanlainsäädäntö muuttui 2019, kun öljyvahinkojentorjuntalaki
sisällytettiin pelastuslakiin. Päivittäiset pienet öljyvahingot on hoidettu asianmukaisesti. Suuret öljyvahingot ovat harvinaisia alueella. Torjuntasuunnitelman mukaisia kalustohankkeita on osin jäänyt toteuttamatta. Kontti- ja logistiikkajärjestelmä on pääosin toteuttamatta. Pelastuslaitoksen öljyntorjuntaaluksia on korjattu ja uusittu. Kalusto on hyvällä tasolla, mutta puomien ankkurointikalustoa täytyy lisätä. Henkilöstö on saanut vuosittain koulutusta öljyvahinkojentorjuntaan maalla sekä vesistössä.
Pelastuslain perusteella kunta vastaa tarvittaessa jälkitorjunnasta alueellaan.
Kunnan eri viranomaisten ja laitosten tulee tarvittaessa osallistua öljyvahinkojen torjuntaan. Jälkitorjunnalla tarkoitetaan öljyvahingon torjuntaa, jota tehdään öljyn pilaaman maaperän, pohjaveden ja rannikon puhdistamiseksi ja
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kunnostamiseksi sen jälkeen, kun välttämättömät torjuntatoimet vahingon rajoittamiseksi ja öljynkeräämiseksi on tehty. Kunta voi järjestää jälkitorjunnan
itse tai sopia jälkitorjunnasta suorittamisesta ja vastuusta toisen kunnan, pelastuslaitoksen tai ulkopuolisen palvelutuottajan kanssa.
Etelä-Karjalan pelastustoimen järjestämisestä tehdyssä yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, että pelastuslaitos toimii sopijakuntien osalta kunnan öljyvahinkojen jälkitorjuntaviranomaisena. Sopijakunta vastaa jälkivahinkojen
torjunnasta alueellaan.
Tavoite
Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa tehokkaasti öljyvahinkojen torjunnasta
alueellaan.
Etelä-Karjalan pelastuslaitos toimii sopijakuntien osalta kunnan öljyvahinkojen
jälkitorjuntaviranomaisena. Sopijakunta vastaa jälkivahinkojen torjunnasta
alueellaan.
Etelä-Karjalan pelastuslaitos toimii yhteistyössä Saimaan alueen muiden pelastuslaitosten kanssa öljyvahinkojen torjunnassa.
Öljyvahinkojen torjuntaa kehitetään suunnitelmallisesti hyväksytyn öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman mukaisesti.

Päätös palvelutasosta
Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa tehokkaasta öljyvahinkojen torjunnasta alueellaan.
Etelä-Karjalan pelastuslaitos toimii sopijakuntien nimeämänä öljyvahinkojen jälkitorjuntaviranomaisena. Sopijakunta vastaa jälkivahinkojen torjunnasta alueellaan.
Öljyvahinkojen torjunta ja siihen liittyvät hankinnat ja investoinnit suoritetaan hyväksytyn öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman mukaisesti.
8.3 Pelastustoiminta poikkeusoloissa
Säädösperuste:
PeL §:t 2, 2a ja 64
ValmL §:t 3, 12 ja 120
SM asetus pelastustoimen suunnitelmista
Nykytila
Poikkeusoloissa pelastuslaitoksen johtaminen perustuu normaaliolojen johtamisohjeistukseen. Johtamisohjeistuksessa on laadittu erilaisia toimenpiteitä eri
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onnettomuustyypeille sekä uhkatilanteita varten. Pelastuslaitoksen valmiutta
kohotetaan uhkatilanteen mukaisesti. Pelastuslaitos toimii häiriötilanteissa ja
poikkeusoloissa erilaisten valmiuden kohottamisen parametrien mukaisesti,
joista täysvalmiuden organisaatio on käytössä vaativimmissa tilanteissa.
Poikkeusolojen pelastus- ja väestönsuojelutoimia koordinoidaan ja johdetaan
pääasiallisesti pelastustoimen johtokeskuksesta, jos se uhkatilanne huomioiden on mahdollista. Poikkeusoloissa pelastusviranomainen voi käyttää tehtävien hoitamisessa niin pelastuslain antamia valtuuksia kuin valmiuslain tuomia
lisävaltuuksia.
Poikkeusoloissa alueellisesti ja valtakunnallisesti tapahtuva johtamistoiminta
edellyttää laaja-alaista yhteistyötä eri viranomaisten, kuntien, yritysten ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Kuntien ja niiden eri toimialojen vastuulla on turvata oma toiminta myös poikkeusoloissa. Tätä varten kunnilla ja niiden eri
toimialoilla on valmiussuunnitelmat, joissa oma toiminta on yhteensovitettu
muiden tahojen kanssa.
Pelastusviranomaiselle kuuluu poikkeusoloissa väestönsuojeluun määriteltyjä
tehtäviä. Väestönsuojelulla tarkoitetaan valmiuslain 3 §:n 1 kohdassa tarkoitettujen poikkeusolojen aikana tapahtuvaa humanitaaristen tehtävien suorittamista, joiden tarkoituksena on siviiliväestön suojelu vihollisuuksien ja onnettomuuksien vaaroja vastaan ja siviiliväestön auttaminen selviytymään niiden välittömiltä vaikutuksilta sekä välittömien edellytysten luominen eloonjäämiselle.
Väestönsuojelutehtävät on määritetty Geneven yleissopimusten I lisäpöytäkirjan VI luku 61 artiklassa. Pelastuslaitoksen tulee pystyä suoriutumaan pelastuslain mukaisista tehtävistä myös poikkeusolojen aikana.
Tavoite
Pelastustoiminnan valmius ja toimintakyky henkilöstön, koulutuksen, kaluston
ja tilojen osalta on riittävällä tasolla ottaen huomioon kaikki turvallisuustilanteet
ja olosuhteet.
Poikkeusolojen osalta toimintaa kehitetään siten, että toiminnan jatkuvuus on
varmistettu. Tarvittavat resurssit eri turvallisuustilanteissa määritetään ja vahvistetaan erillisessä suunnitelmassa osana pelastuslaitoksen valmiussuunnitelmaa.
Päätös palvelutasosta
Pelastuslaitoksen poikkeusoloihin liittyvät suunnitelmat päivitetään vastaamaan nykyisiä uhkakuvia. Pelastuslaitoksen poikkeusolojen suunnitelmat, organisaatio ja henkilöstö on sijoitettu ja koulutettu tehtäviinsä
palvelutasopäätöskauden aikana.
Pelastuslaitoksen johtokeskus varustetaan ja pidetään riittävässä toimintavalmiudessa. Johtokeskuksen perustava henkilöstö on tehtäviinsä
koulutettu ja johtamistoimintaa harjoitellaan säännöllisesti.
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Pelastustoimen poikkeusolojen pelastustoimintaan varattu kalusto on
riittävä ja kalustoa ylläpidetään ja täydennetään suunnitelmallisesti ja
säännöllisesti.
Poikkeusoloja varten pelastustoimen tarvitsema materiaali hankitaan
erillisen huoltovarmuussuunnitelman mukaisesti joka päivitetään palvelutasopäätöskauden aikana.
8.3.1 Valmiussuunnittelu sekä varautuminen poikkeusoloihin
Säädösperuste:
PeL §:t 2 ja 64
ValmL §:t 3, 12 ja 120
Geneven yleissopimusten I lisäpöytäkirjan VI luku, 61
artikla.
Nykytila
Pelastuslaitos on kehittänyt valmiutta varautua poikkeusoloihin sekä väestönsuojelutehtäviin yhteistyössä kuntien, viranomaisten, yritysten sekä vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Suunnittelun ja resurssien varaamisen lähtökohtana
on, että jokainen viranomainen omatoimisesti varautuu sille kuuluvien väestönsuojelutehtävien hoitamiseen. Alueelliset uhkakuvat ja häiriötilanteet on arvioitu alueellisessa riskiarviossa, jota pelastuslaitos on ollut laatimassa yhteistyössä muiden Etelä-Karjalan turvallisuus- ja valmiustoimikunnan jäsenten
kanssa.
Maakunnan alueella pelastuslaitos on ryhtynyt vuodesta 2018 kehittämään
alueellista valmiuskeskustoimintaa yhteistyössä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote), kuntien sekä vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Valmiuskeskustoiminnan tavoitteena on koota yhteen viranomaisten ja kansalaisten tarvitsemat palvelut yhteen pisteeseen häiriötilanteiden aikana. Alueellista valmiuskeskustoimintaa voidaan hyödyntää esimerkiksi evakuointien toteutuksessa sekä muissa yhteiskunnan häiriötilanteiden ja poikkeusolojen mukaisissa tilanteissa.
Pelastuslaitos on varannut henkilöstöään poikkeusoloja varten.
Tavoite
Yhteistyötä maakunnallisessa valmiussuunnittelussa kehitetään kuntien ja viranomaisten kanssa huomioiden eri toimijoiden vastuu osallistua väestönsuojelutehtäviin.
Maakunnan resurssitarve määritellään alueellisen riskiarvion perusteella. Pelastustoiminnan johtamisjärjestelmän runko on sama kaikissa turvallisuustilanteissa ja olosuhteissa.
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Sopimuspalokuntien henkilöstöä hyödynnetään entistä tehokkaammin toimimaan erilaisten poikkeusolojen tehtävissä mukaan lukien väestönsuojelutehtävät.
Alueellista valmiuskeskustoimintaa kehitetään jokaisen kunnan alueella yhteistyössä viranomaisten, kuntien ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.
Päätös palvelutasosta
Väestönsuojeluun liittyvä organisaatio tarkastetaan nykyisen uhkakuvan
mukaisesti osana pelastuslaitoksen poikkeusolojen suunnittelua.
Pelastustoimelle kuuluvat väestönsuojelutehtävät on määritetty ja suunniteltu osana poikkeusolojen suunnittelua ja varautumista. Pelastuslaitos yhteen sovittaa väestönsuojeluun liittyvää suunnittelua muiden toimijoiden kanssa.
Poikkeusolojen tehtävissä hyödynnetään sopimuspalokuntien henkilöstöä ja henkilövaraukset ovat ajan tasalla.
Pelastuslaitos hankkii perustamisvastuullaan olevien väestönsuojelumuodostelmien tarvitsemien erityisen tärkeän materiaalin. Materiaalin
hankintasuunnitelma sisältyy pelastuslaitoksen valmiussuunnitelmaan.

8.3.2 Varautumis- ja väestönsuojelukoulutus
Säädösperuste:
PeL §:t 67-70
Nykytila
Väestönsuojeluun liittyvien henkilöstöryhmien koulutusvastuista säädetään
pelastuslaissa.
Säädösten mukaan väestönsuojelun johto- ja erityishenkilöstön koulutuksesta
vastaa valtio, koulutuksen järjestämisestä Pelastusopisto. Pelastuslaitos vastaa perustamisvastuullaan olevan muun kuin edellä mainitun väestönsuojeluhenkilöstön koulutuksesta.
Kunnan, kuntayhtymän tai muun julkisen yhteisön, viraston tai laitoksen tai
valtion liikelaitoksen vastuulla olevat väestönsuojelutehtävät ja niihin varautuminen ovat kuuluneet siinä palvelevan viran- tai toimenhaltijan virkavelvollisuuksiin ja työsopimussuhteessa olevan henkilön tehtäviin. Edellä sanottu on
koskenut myös näiden tehtävien suorittamista varten tarpeelliseen koulutukseen osallistumista.
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Johto- tai erityishenkilön vaihtuessa uusi henkilö on pyritty saamaan perehdyttämiskoulutukseen ensimmäisen vuoden aikana. Koulutusta on pyritty päivittämään. Pelastuslaitos on osallistunut Pelastusopiston ja aluehallintoviraston
järjestämiin valmiusharjoituksiin. Avainryhmille on järjestetty valmiusharjoituksia.
Pelastuslaitos on järjestänyt varautumiskoulutusta muulle kuin johto- ja erityishenkilöstölle yhteistoiminnassa Kaakkois-Suomen Pelastusalanliiton kanssa.
Pelastustoimen alueen valmius- ja väestönsuojeluorganisaatioon kuuluva
henkilöstö on koulutettu tehtäviinsä.
Päätös palvelutasosta
Pelastuslaitos järjestää järjestämisvastuullaan olevaa koulutusta säännöllisesti valmius- ja väestönsuojeluorganisaatioiden henkilöstölle yhteistoiminnassa Pelastusopiston ja alan järjestöjen kanssa.
8.3.3 Väestön suojaaminen
Säädösperuste:
PeL §:t 71 - 76
Väestön suojaamisen strategia
Normaaliolojen onnettomuuksissa väestön suojaamisen keskeisiä keinoja ovat
suojautuminen asuin- ja muihin sisätiloihin sekä evakuointi.
Poikkeusoloissa varaudutaan riskiarvioiden ja uhkatilanteiden mukaisesti suojaamaan väestöä olemassa oleviin väestönsuojiin, mahdollisimman hyvän
suojan antaviin sisätiloihin tai evakuointien avulla.
Nykytila
Etelä-Karjalan alueella on 1 290 väestönsuojaa, joissa on yhteensä 97 534
suojapaikkaa.
Pääosin suojat sijaitsevat asuinkerrostaloissa tai työpaikkarakennuksissa.
Kunnan tai valtion varoin on rakennettu yleisiä suojia, jotka on tarkoitettu niiden käytettäväksi, joilta oma talokohtainen suojapaikka puuttuu. Väestönsuojat puuttuvat pien- ja rivitaloasuntoalueilta sekä haja-asutusalueilta.
Suojapaikat jakaantuvat alueella taulukon 8 mukaan:
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Taulukko 8. Suojapaikkojen jakaantuminen Etelä-Karjalassa
Imatra
Yleiset suojat
Asuinrakennusten suojat
Työpaikkojen suojat
Yhteensä

Lappeenranta

LänsiSaimaa

Yhteensä

1 114

1 165

0

2 279

15 075

40 150

760

55 985

12 340

26 009

2 035

40 384

27 415

67 324

2 795

97 534

Pelastuslaitos on antanut asiantuntija-apua väestönsuojalaskelmista ja rakennussuunnitelmista sekä tehnyt käyttöönottotarkastukset väestönsuojiin ennen
rakennuksen loppukatselmusta. Käytössä olevien väestönsuojien kuntoa on
valvottu palotarkastusten yhteydessä.
Tavoite
Valmiutta väestön suojaamiseen ylläpidetään ja kehitetään valtakunnallisen
väestönsuojaamisstrategian mukaisesti osana Suomen kokonaismaanpuolustusta.
Poikkeusoloissa väestöä varaudutaan riskiarvioiden ja uhkatilanteiden
mukaisesti suojaamaan olemassa oleviin väestönsuojiin, mahdollisimman hyvän suojan antaviin sisätiloihin tai evakuointien avulla.
Alueelle rakennetaan väestönsuojia uudisrakentamisen yhteydessä ja kunnostetaan vanhoja suojia muutos- ja korjaustyön yhteydessä pelastuslain vaatimusten mukaisesti.

Päätös palvelutasosta
Valmiutta väestön suojaamiseen ylläpidetään ja kehitetään valtakunnallisen väestönsuojaamisstrategian mukaisesti osana Suomen kokonaismaanpuolustusta.
Väestön suojaaminen suunnitellaan yhteistyössä sopijakuntien ja yhteistoimintaviranomaisten kanssa.
Väestöä varaudutaan riskiarvioiden ja uhkatilanteiden mukaisesti suojaamaan olemassa oleviin väestönsuojiin, mahdollisimman hyvän suojan
antaviin sisätiloihin tai evakuointien avulla.
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8.3.4 Väestön varoittaminen
Säädösperuste:
PeL 27 §
Pelastuslaitoksen on huolehdittava, että pelastustoimialueella on väestön varoittamiseen tarvittava hälytysjärjestelmä.
Väestön varoittamiseen tarvittavien järjestelmien peittoalueet määräytyvät ensisijaisesti siten, että asutuskeskukset saadaan hälyttimien kuuluvuusalueen
piiriin. Tämän lisäksi hälyttimien sijoitteluun vaikuttavat normaaliajan riskitekijät, kuten vaarallisten aineiden kuljetukset sekä vaarallisten aineiden teolliseen käyttöön ja varastointiin liittyvät riskit. Lisäksi poikkeusolot edellyttävät,
että alueella on ylläpidettävä riittävän kattava hälytysjärjestelmä.
Nykytila
Väestön varoittaminen toteutetaan taajamissa ja erityisten riskikohteiden läheisyydessä kiinteiden väestöhälyttimien kautta. Tällä järjestelmällä koko alueen väestöstä tavoitetaan noin 70 %. Muilla alueilla varoittaminen toteutetaan
eri tiedotusvälineitä hyödyntäen.
Hälytinjärjestelmä on uusittu Etelä-Karjalan alueella. Painopiste on ollut vaarallisten aineiden käsittelylaitosten ja kuljetusreittien vaikutusalueella. Uusimista jatketaan palvelutasopäätöskauden aikana.
Tavoite
Pelastustoimialueella on väestön varoittamiseen tarvittava hälytysjärjestelmä,
jossa on huomioitu erilaiset hälyttämistavat. Pelastuslaitos huolehtii osaltaan,
että väestöä voidaan varoittaa yleisellä vaaramerkillä ja tilanteen edellyttämillä
viranomaistiedotteilla.
Päätös palvelutasosta
Pelastustoimen alueella ylläpidetään väestöhälytinjärjestelmää ulkona
olevan väestön varoittamiseksi.
Väestön varoittamisessa käytetään hyväksi kaikkia mahdollisia tiedotuskanavia.
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8.4 Pelastustoimen suunnitelmat
Säädösperuste:
PeL 47 §
Valmiuslaki 12 §
SM:n
asetus
(1363/2018)

pelastustoimen

suunnitelmista

Pelastuslain 47 §:n nojalla pelastuslaitoksen tulee laatia pelastustoimen alueen onnettomuusuhkien edellyttämät pelastustoimintaa ja sen johtamista koskevat suunnitelmat sisäministeriön asetuksen (1363/2018) mukaisesti; 1) pelastustoiminnan yleisjärjestelyihin, 2) pelastustoiminta vaativissa tilanteissa ja
3) pelastustoiminnan yhteistyösuunnitelma.
Valmiuslain (1552/2011) 12 §:ssä on säädetty varautumisvelvollisuudesta.
Lain perusteella valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, valtion itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten, muiden valtion viranomaisten ja valtion
liikelaitosten sekä kuntien, kuntayhtymien ja muiden kuntien yhteenliittymien
tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman
hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa.
Viranomaiset, laitokset ja liikelaitokset, jotka ovat velvollisia antamaan pelastusviranomaisille virka-apua ja asiantuntija-apua tai joiden asiantuntemusta
muutoin tarvitaan pelastustoiminnassa ja siihen varautumisessa, ovat velvollisia laatimaan pelastuslaitoksen johdolla ja yhteistoiminnassa keskenään tarpeelliset suunnitelmat tehtäviensä hoitamisesta pelastustoiminnan yhteydessä
ja osallistumisesta pelastustoimintaan.
Suunnittelussa tulee ottaa huomioon kaikki sellaiset uhat ja niistä aiheutuvat
riskit, joilla saattaa olla vaikutusta pelastustoimen alueeseen. Pelastustoimen
alueella esiintyvät onnettomuusuhat voivat olla paikallisia, alueellisia tai kansallisia.
Nykytila
Pelastuslaitos on päivittänyt alueen käytössään olevia pelastustoimen suunnitelmia. Suunnitelmien laadinnassa ja päivityksessä on pyritty huomioimaan
SM:n asetuksessa esitetty pelastustoimen suunnitelmien rakenne.
Tavoite
Pelastustoimintaa ja sen johtamista koskevat suunnitelmat muodostavat asetuksen mukaisesti yhteen sovitetun kokonaisuuden, joka kattaa seuraavat
osa-alueet:
•
•
•

Pelastustoiminnan yleisjärjestelyt
Pelastustoiminta vaativissa tilanteissa
Pelastustoiminnan yhteistyösuunnitelma
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Toiminta poikkeusoloissa

Osa-alueisiin liittyvissä suunnitelmissa huomioidaan asetuksen suunnitteluperusteet.
Päätös palvelutasosta
Pelastustoimen alueelle on laadittu ja päivitetty pelastustoimintaa ja sen
johtamista koskevat suunnitelmat palvelutasopäätöskauden aikana.
Pelastuslaitoksella on laadittu ja päivitetty pelastuslain 47 §:n mukaiset
suunnitelmat palvelutasopäätöskauden aikana.
8.5 Sammutusvesijärjestelyt
Säädösperuste:
PeL 30 §
Pelastuslaitoksen tulee tehdä sammutusvesisuunnitelma sammutusveden
hankinnasta ja toimittamisesta. Suunnitelma on tehtävä yhteistyössä pelastustoimen alueeseen kuuluvien kuntien ja pelastustoimen alueella toimintaa harjoittavien vesihuoltolaissa (119/2001) tarkoitettujen vesihuoltolaitosten sekä
näille vettä toimittavien vesilaitosten kanssa. Sammutusvesisuunnitelma on
laadittava siten, että sammutusveden hankinta ja toimittaminen vastaavat pelastustoimen palvelutasopäätöksessä määriteltyjä onnettomuusuhkia. Sammutusvesisuunnitelman hyväksyy alueen pelastustoimi.
Sammutusvesisuunnitelmassa kartoitetaan ja arvioidaan riskit, jotka vaikuttavat sammutusvesisuunnitteluun ja kuvataan varautuminen häiriötilanteisiin.
Määritellään sammutusvesijärjestelyjen tavoitetila sekä osapuolten vastuut ja
roolit sammutusvesijärjestelyissä. Sammutusvesisuunnitelmassa määritellään
suunnitelman ylläpitojärjestelyt ja kuvataan sammutusvesisuunnitelman laadintaprosessi ja hyväksymismenettely.
Nykytila
Pelastustoimen tehtävien edellyttämät sammutusvesijärjestelyt perustuvat ensisijaisesti sammutus-, säiliö- ja säiliösammutusautoilla mukana kuljetettavan
sammutusveden lisäksi kuntien ylläpitämiin palopostijärjestelmiin ja sammutusvesiasemiin taajama-alueilla sekä kunnossapidettäviin luonnon vedenottopaikkoihin. Kunnat rakentavat nykyään pääsääntöisesti harvemmin sijoitettuja
mutta suurituottoisia sammutusvesiasemia pienituottoisten palopostien sijaan.
Pelastuslaitoksella on letkukontteja, joissa olevilla 110–152 mm letkuilla voidaan siirtää sammutusvettä tehokkaasti pitkiäkin matkoja.
Pelastustoimen alueelle on vahvistettu sammutusvesisuunnitelma.
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Pelastuslaitokselle on hankittu suurtehopumppu sammutusveden siirtämiseen
yhteistyössä teollisuuslaitosten kanssa.
Tavoite
Pelastuslaitoksella on käytettävissään alueen onnettomuusuhkiin ja riskeihin
perustuva sammutusvesijärjestelmä sekä ajoneuvo- ja sammutusvesikalusto.
Päätös palvelutasosta
Sammutusvesisuunnitelma päivitetään palvelutasopäätöskauden aikana.
Tarvittavan sammutusvesihuoltokaluston hankinta toteutetaan hyväksytyn kalustostrategian ja investointisuunnitelman mukaisesti.
8.6 Kansainvälinen pelastustoiminta
Säädösperuste:
PeL 38 §
Etelä-Karjalan alueen pelastustoimen yhteistoimintasopimus
Nykytila
Saimaan kanavan vuokra-alueen vuokrasopimuksen mukaisesti Suomen osapuolen velvoitteena on ylläpitää Saimaan kanavaa ja vuokra-alueen rakenteita
ja ympäristöä. Alueella on kanavan lisäksi vilkas kansainvälinen tieyhteys Venäjälle. Alueella työskentelee suomalainen kanavahenkilökunta ja liikenneväyliä käyttää kansainvälinen liikenne. Henkilökunta liikkuu vuokra-alueella
erillisillä kulkuluvilla ja heidän oleskelunsa alueella rinnastetaan vieraalla paikkakunnalla oleskeluun Suomen alueella.
Saimaan kanavan kanavavaltuutetut ovat vuokra-alueen pelastustoimen osalta sopineet, että Suomen osapuoli huolehtii pelastustoimen järjestelyistä kanavan vesialueella ja vesirakennuskohteilla, lukuun ottamatta vaikutuksiltaan
laajoja globaaleja suuronnettomuuksia. Pelastustoimen järjestelyt Saimaan
kanavan vartta kulkevalla tiellä kuuluvat Venäjän toimivaltaan.
Vuokra-alueen ulkopuolella (soveltuvin osin myös vuokra-alueella) Suomen ja
Venäjän välinen yhteistyö pelastustoimessa perustuu Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä yhteistyöstä onnettomuuksien
ehkäisemiseksi ja niiden seurausten torjumiseksi tehtyyn sopimukseen.
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella ja Väylävirastolla on voimassa oleva sopimus Saimaan kanavan vuokra-alueen pelastustoimen tehtävien hoitamisesta
Saimaan kanavan vuokrasopimuksen mukaisesti.
Kansainvälinen pelastustoiminta on valtiosopimuksiin ja lainsäädäntöön perustuvaa avun antamista ulkomaille ja sen vastaanottamista Suomeen luonnon tai ihmisen aiheuttamien katastrofien tai onnettomuuksien jälkeen, jolloin
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maan omat pelastusvalmiudet eivät riitä. Suomessa sisäministeriö vastaa
avunantokapasiteetin koordinaatiosta ja ylläpidosta. Muodostelman lähettäminen perustuu aina viralliseen avunpyyntöön esimerkiksi Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin kautta. Muodostelman vahvuuksiin kuuluu erittäin
nopea reagointiaika jatkuvan valmiuden vuoksi. Operaatioihin osallistumisesta
päättää pelastusylijohtaja, poliittisesta päätöksenteosta vastaa sisäministeriö.
Pelastusopisto vastaa asiantuntijoiden kouluttamisesta, rekrytoinnista ja muodostelmien logistiikasta. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen henkilöstöä on kouluttautunut kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin.
Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson pelastuslaitokset ovat yhteistoimintasopimuksella sopineet Kaakkois-Suomen alueella sijaitsevien pelastuslaitosten kansainvälisen pelastustoiminnan ”koordinoinnista, resursoinnista, ohjeistamisesta sekä yhteistyöstä”. Pelastuslaitosten kansainvälisen toiminnan koordinaatiota ja yhteistoimintaa kehitetään yhteisessä työryhmässä.
Tavoite
Kansainvälisen pelastustoiminnan yhteistyötä kehitetään yhteistyössä muiden
pelastuslaitosten kanssa.
Lähialueyhteistyötä kehitetään ja toteutetaan maiden välisten yhteistoimintasopimusten perusteella.
Pelastuslaitos huolehtii Saimaan kanavan vuokra-alueella pelastustoimintatehtävistä erillisen sopimuksen mukaisesti.
Pelastuslaitos varautuu kansainvälisiin pelastustehtäviin osallistumisesta yhteistyössä muiden pelastuslaitosten kanssa nykyisellä kalustolla ja henkilöstöllä.
Päätös palvelutasosta
Pelastuslaitos huolehtii Saimaan kanavan vuokra-alueella pelastustoimintatehtävistä erillisen sopimuksen mukaisesti.
Pelastuslaitos varautuu osallistumaan kansainvälisiin pelastustehtäviin
yhteistyössä muiden pelastuslaitosten kanssa nykyisillä resursseilla.
Pelastuslaitoksella on valmius ottaa vastaan kansainvälistä apua.
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9 VARAUTUMINEN

9.1 Sopijakuntien varautumisen yhteensovittaminen
Säädösperuste:
PeL § 27
EK:n alueen pelastustoimen yhteistoimintasopimus
Varautumisella tarkoitetaan sitä, että valtion ja kuntien viranomaisten tulee
varmistaa tehtävien mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa.
Pelastuslain 27 §:n perusteella pelastuslaitos voi tukea pelastustoimen alueeseen kuuluvan kunnan valmiussuunnittelua, jos siitä on kunnan kanssa sovittu.
Kokonaisturvallisuus on suomalaisen varautumisen yhteistoimintamalli, jossa
yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä (kuva 12). Suomalaisen kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamallin vahvuus on, että se kattaa kaikki yhteiskunnan tasot ja tahot. Myös yksittäisillä kansalaisilla on tärkeä rooli omatoimisessa varautumisessa ja yhteiskunnan kriisinkestokyvyn vahvistamisessa.

Kuva 12. Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot
Nykytila
Pelastustoimen järjestämisestä tehdyn yhteistoimintasopimuksen perusteella
pelastuslaitos vastaa sopijakuntien varautumisen yhteensovittamisesta. Varautumiseen on varattu pelastuslaitoksella resurssia. Pelastuslaitos toimii alueella aktiivisena yhteisen varautumisen kehittäjänä. Pelastuslaitos toimii myös
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aktiivisessa varautumisen yhteistyössä muiden Itä-Suomen pelastuslaitosten
kanssa.
Tavoite
Pelastuslaitoksilla on vahvaa osaamista hallinnonalojen rajat ylittävästä yhteistyöstä paitsi varautumisen osa-alueelta myös häiriötilanteiden aikaisesta
yhteistoiminnasta. Tätä vahvaa osaamista tulee hyödyntää kunta- ja maakuntatasolla. Näin kyetään varmistamaan jo luotujen alueellisten poikkihallinnollisten yhteistoimintarakenteiden hyödyntäminen. Pelastuslaitokset toimivat maakunnan yhteisenä turvallisuusviranomaisena, jonka suorituskyky on suunniteltu ja mitoitettu kaikkiin turvallisuustilanteisiin päivittäisistä tehtävistä poikkeusoloihin asti. Pelastuslaitoksella on valmius yhteen sovittaa kuntien yhteistä varautumista, ennakoida turvallisuustilanteen muutoksia sekä tuottaa laajaalaisia riskienhallinnan asiantuntijapalveluja varautumiseen ja valmiuteen liittyen.
Päätös palvelutasosta
Pelastuslaitos toimii keskeisenä asiantuntijana sekä kokonaisvaltaisen
varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteen sovittajana maakunnan
alueella.
Yhteistoimintasopimuksen perusteella pelastuslaitos tukee alueen kuntien varautumista ja valmiussuunnittelua.

9.2 Etelä-Karjalan turvallisuus- ja valmiustoimikunta (EKTURVA)
Säädösperuste:
Valmiuslaki 12 §
Valmiuslain (1552/2011) 12 §:ssä on säädetty varautumisvelvollisuudesta.
Lain perusteella valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, valtion itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten, muiden valtion viranomaisten ja valtion
liikelaitosten sekä kuntien, kuntayhtymien ja muiden kuntien yhteenliittymien
tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman
hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa.
Nykytila
Etelä-Karjalassa alueellisen turvallisuuden koordinointia ja varautumisen yhteensovittamista on tehty jo pitkään yhteistyössä turvallisuusviranomaisten,
kuntien ja kaupunkien, järjestöjen ja yritysten kesken. Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan kokouksessa 17.12.2009 (§ 51) asetettiin maakunnan turvallisuus- ja valmiustoimikunta, EKTURVA. EKTURVAn tehtävänä on yhteen sovittaa ja koordinoida kokonaisturvallisuutta Etelä-Karjalassa sekä toimia maa-
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kunnan ylimmän johdon suunnittelu- ja tiedonvaihtofoorumina turvallisuus- ja
valmiusasioissa (kuva 13).
Varautumisen ja turvallisuuden yhteistoiminta ja koordinointi alueella on jaettu
seuraaviin yhteistyö- ja alatyöryhmiin
•

EKTURVA sihteeristö – vastaa EKTURVAn toiminnan koordinoinnista, käytännön järjestelyistä ja sovituista toimenpiteistä ylimmän
johdon foorumin ohjauksen mukaisesti.

•

KuntaTurva – Etelä-Karjalan alueen kuntien varautumisen ja turvallisuuden yhteistyöfoorumi

•

EKTURVA viestintäryhmä – maakunnan viestintäasiantuntijoiden
yhteistyöfoorumi

•

EKTURVA Kyber – maakunnan ICT- ja kyberturvallisuudenasiantuntijoiden yhteistyöfoorumi

•

EKTURVA Energia – maakunnan energiatoimijoiden yhteistyöryhmä

Kuva 13. Etelä-Karjalan turvallisuus- ja valmiustoimikunnan kokoonpano
Tavoite
Etelä-Karjalan turvallisuus- ja valmiustoimikunnan toimintaa maakunnan kokonaisturvallisuuden yhteen sovittajana kehitetään.
Etelä-Karjalan turvallisuus- ja valmiustoimikunnan toiminnan koordinoinnista
vastaa pelastuslaitos. EKTURVAn pääsihteerin tehtävistä vastaa pelastuslaitos.
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Etelä-Karjalan alueellista riskinarviota kehitetään ja päivitetään EKTURVAn
verkostoja hyödyntämällä. Päivitysprosessista vastaa Etelä-Karjalan pelastuslaitos jollei valtakunnallisesti muuten sovita.

Päätös palvelutasosta
Pelastuslaitos vastaa Etelä-Karjalan turvallisuus- ja valmiustoimikunnan
(EKTURVA) toiminnan koordinoinnista.
EKTURVAn pääsihteerin tehtävistä vastaa pelastuslaitos.

9.3 Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen oma varautuminen
Säädösperuste:
PeL §:t 2, 28, 77
Valmiuslaki 12 §
Valmiuslaki edellyttää pelastuslaitosta valmiussuunnittelun ja etukäteisvalmistelujen avulla varmistamaan, että sillä on toimialueellaan kyky huolehtia sen
kaikista lakisääteisistä tehtävistä sekä tehtävien edellyttämästä yhteistoiminnasta myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
Pelastuslaitoksella varautuminen perustuu normaaliolojen resurssien hyödyntämiseen erilaisissa onnettomuus- ja suuronnettomuustilanteissa, häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa. Varautuminen edellyttää pelastuslaitokselta sen
eri toimintojen jatkuvuuden hallintaa, erityis- ja yhteistoimintasuunnitelmien tekemistä, materiaalien ja -kaluston etukäteishankintaa sekä henkilöstön kouluttamista ja erityistilanteisiin liittyvää harjoittelua.
Johtamistoiminnan varmistamiseksi pelastuslaitoksen tulee järjestää pelastustoiminnan johtamistilat ja siihen liittyvät toiminnat siten, että johtaminen on
mahdollista myös poikkeusoloissa.
Nykytila
Pelastuslaitos on varautumisen riskien arvioinnin perustana käyttänyt kansallista ja alueellisista riskiarvioita. Riskien arvioinnissa esille tulleet uhkatekijät
on otettu huomioon pelastuslaitoksen varautumiseen liittyvissä suunnitelmissa.
Johtamisvalmius on järjestetty eri tilanteiden varalle siten, että se on mahdollista kaikissa tilanteissa, myös poikkeusolojen aikana.
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Varautumiseen liittyvää yhteistyötä on viime vuosina aktiivisesti tehty Itä- ja
Kaakkois-Suomen alueen pelastuslaitosten sekä Keski-Suomen ja Kainuun
pelastuslaitosten kanssa. Lisäksi Etelä-Karjalan pelastuslaitos on mukana pelastuslaitoksien kumppanuusverkoston varautumistoiminnassa.
Tavoite
Pelastuslaitos tekee entistä tarkempaa valmiussuunnittelua sen eri toimintojen
osa-alueilla. Suunnittelussa kiinnitetään erityisesti huomioita jatkuvuuden hallintaan sekä eri toimintojen priorisointeihin erilaisissa turvallisuustilanteissa.
Pelastuslaitos kehittää tarvikkeisiin ja materiaaleihin liittyvää huoltovarmuutta
sekä niihin liittyviä logistiikkajärjestelmiä sopimuskumppaneiden, yhteistyötahojen sekä muiden pelastuslaitoksien kanssa.
Varautumisen kannalta merkittävimmät sopimukset eri kumppaneiden kanssa
ovat sellaisia, että niissä on otettu huomioon myös poikkeusolot.
Päätös palvelutasosta
Pelastuslaitokselle kuuluvat tehtävät suunnitellaan siten, että niissä on
otettu huomioon toiminta kaikissa turvallisuustilanteissa. Eri turvallisuustilanteissa pelastuslaitokselle kuuluvat tehtävät laitetaan tarvittaessa tärkeys- ja kiireellisyysjärjestykseen.
Pelastuslaitoksen valmiussuunnitteluun sisältyvät suunnitelmat pidetään ajan tasalla. Varautumiseen liittyvää yhteistyötä, mukaan lukien materiaalinen varautuminen, kehitetään muiden pelastuslaitosten kanssa.
Pelastustoimen poikkeusolojen muodostelmien suorituskyky määritellään valtakunnallisten suorituskykyvaatimusten mukaan.
Pelastuslaitoksen henkilöstön varautumisosaamista kehitetään palvelutasopäätöskauden aikana.
Pelastuslaitos tekee tarvittavat sopimukset yhteistoiminnasta eri viranomaisten ja yhteistahojen kanssa huomioiden poikkeusolot.
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10 ENSIHOITOYHTEISTYÖ
Säädösperuste:
PeL 27 §
Terveydenhuoltolaki
Asetus ensihoitopalveluista
Alueen pelastustoimen yhteistoimintasopimus
Terveydenhuoltolain 39 §:n mukaisesti sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä alueensa ensihoitopalvelu. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi järjestää ensihoitopalvelun alueellaan tai osassa sitä hoitamalla toiminnan itse,
järjestämällä ensihoitopalvelun yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen tai
toisen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa taikka hankkimalla palvelun
muulta palvelun tuottajalta. Lain 40 §:ssä on säädetty ensihoidon sisällöstä.
Terveydenhuoltolain 39 § perusteella sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tekee
ensihoidon palvelutasopäätöksen. Ensihoitopalveluista annettu asetus määrittelee ensihoitopalvelun tehtävät, palvelutasopäätöksen sisällön, riskialueluokat, tehtävien kiireellisyysluokat ja tavoittamisajan määrittelyt.
Pelastuslain (379/2011) 27 §:n perustella alueen pelastustoimi voi suorittaa
ensihoitopalveluun kuuluvia tehtäviä, jos ensihoitopalvelun järjestämisestä yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
kesken on sovittu terveydenhuoltolain (1326/2010) 39 §:n 2 momentin perusteella.
Etelä-Karjalan pelastustoimen järjestämisestä hyväksytyn yhteistoimintasopimuksen perusteella kunkin sopijakunnan omiin päätöksiin perustuvista erityisvelvoitteista aiheutuvat kustannukset maksaa kyseinen sopijakunta. Erityisvelvoitteita ovat mm. ensihoidon ja sairaankuljetuksen sekä ensivastetoiminnan
aiheuttamat kustannukset.
Nykytila
Etelä-Karjalan pelastustoimen alueella ensihoidon järjestämisestä ja tuottamisesta vastaa kokonaisuudessaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote.
Pelastuslaitos ja Eksote toteuttivat yhteistyönä vuosina 2015–2016 erillisen
sopimuksen perusteella moniammatillisen (pelastaja – ensihoitaja) yksikön pilotointia Rautjärven alueella. Pilotoinnin tavoitteena oli moniammatillisella toimintayksiköllä (palomies - ensihoitaja) mahdollistaa parhaiten nopean avun
turvaamisen harvaan asutuilla alueilla perustuen yhteisten resurssien kustannustehokkaaseen käyttöön. Yksikkö muodosti vahvan osan kansalaisten turvaverkkoa turvaten peruspalvelujen saatavuutta toiminta-alueellaan. Moniammatillisen yksikön perustan muodostivat terveystoimen alaisena toimiva
hoitotason ensihoitaja ja pelastustoimen alaisena toimiva perustason palomies, jolla oli voinut olla lisäksi terveydenhuoltoalan ammattikoulutus. He yhdessä hoitivat ensihoitoon ja pelastustoimeen liittyvät tehtävät ambulanssilla
liikkuen. Yksikkö muodosti vahvan osan kansalaisten turvaverkkoa harvaan
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asutetuilla alueilla, turvaten peruspalvelujen saatavuuden. Yhteistyössä toteutettu ensihoitomalli moniammatillisilla yksiköillä (palomies - ensihoitaja) mahdollisti pelastuslaitoksen näkökulmasta parhaiten pelastusviranomaispäivystyksen sekä nopean avun turvaamisen harvaan asutulla alueilla perustuen yhteisten resurssien kustannustehokkaaseen käyttöön.
Etelä-Karjalan pelastustoimen alueella pelastuslaitos tuottaa ensivastetoimintaa pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien toimintana. Ensivastetoiminnalla
tarkoitetaan ensihoitoa tukevaa kiireellistä henkeä pelastavaa toimintaa, kuten
vakavasti loukkaantuneen tai sairastuneen henkilön ensiapua, tilan arvioimista
ja hoidon aloittamista tapahtumapaikalla. Ensivastetehtäviä vuonna 2019 oli
23 % kaikista pelastustoimintatehtävistä. Ensivastetoiminnasta on tehty erillinen sopimus pelastuslaitoksen ja Eksoten kanssa.
Tavoite
Etelä-Karjalan osalta olennaisimpia muutostekijöitä ovat väestö- ja aluerakenteessa tapahtuvat muutokset. Väestön keskittyminen kasvukeskuksiin asettaa
haasteita turvallisuuspalveluille. Samanaikaisesti tulee varmistaa sekä kasvukeskusten että harvaan asuttujen alueiden palvelut. Nopean avun saatavuus
on turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen kannalta keskeistä. Harvaan asutuilla alueilla palvelujen tuottaminen vaatii yhä enemmän laajempaa yhteistyötä ja uusia toimintamalleja yli organisaatiorajojen eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa.
Pelastustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen järjestäminen tulevassa sote- pelastustoimen uudistuksessa yhdenmukaisen aluejaon pohjalta on välttämätön,
koska sillä turvataan pelastustoimen mahdollisuus jatkossakin suorittaa kiireellisiä ensihoitoon kuuluvia tehtäviä sen mukaan kuin siitä erikseen päätetään. Pelastustoimen ja ensihoidon osalta voidaan käyttää samaa asemaverkostoa, samoja tukitoimintoja, osin samaa henkilöstöä, samoja toimintamalleja
ja yhteisiä harjoituksia sekä yhteistä vara- ja suuronnettomuusvalmiutta. Pelastustoimen hajautettu asemaverkosto sekä pelastustoimen suorituskyky ovat
merkittävä voimavara ensihoidon ruuhka- ja suuronnettomuustilanteissa sekä
poikkeusoloissa.
Harva-alueiden turvallisuuspalveluja ei enää voi heikentää. Tämän johdosta
jatkossa on kasvava tarve ennakkoluulottomalle yhteistyön syventämiselle, jolla voidaan hakea ratkaisuja myös harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalvelujen varmistamisessa. Tavoitteena on yhteistyössä Eksoten kanssa pyrkiä
lisäämään resurssituottavuutta, jolla voidaan parhaiten turvata harva-alueiden
turvallisuuspalvelut.
Moniammatillisen yksikön toimintamallia kehitetään yhteistyössä Eksoten
kanssa, jos sopijakunnat omistajaohjauksellaan siitä erikseen päättävät.
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Päätös palvelutasosta
Pelastuslaitoksella on valmius tuottaa ensivastetoimintapalvelua alueellaan osana ensihoitoa.
Ensivastesopimukset tarkistetaan Eksoten kanssa palvelutasopäätöskauden aikana.
Yhteistyössä Eksoten kanssa pyritään lisäämään resurssituottavuutta,
joilla voidaan parhaiten turvata harva-alueiden turvallisuuspalvelut.
Moniammatillisen yksikön toimintamallia kehitetään yhteistyössä Eksoten kanssa, jos sopijakunnat omistajaohjauksellaan siitä erikseen päättävät.
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11 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS
11.1 Pelastuslaitoksen hallinto
Säädösperuste:
Pelastuslaki
Kuntalaki
EK:n alueen pelastustoimen yhteistoimintasopimus
Lappeenrannan kaupungin hallintosääntö
Pelastuslaitoksen toimintasääntö
Nykytila
Etelä-Karjalan alueen pelastustoimen järjestämisestä tehdyn yhteistoimintasopimuksen perusteella pelastustoimen hallinnosta vastaa vastuukuntana
Lappeenrannan kaupunki, jonka ylläpitämä pelastuslaitos vastaa pelastuslainsäädännössä sille määrättyjen tehtävien hoitamisesta Etelä-Karjalan pelastustoimen alueella. Pelastuslaitos sijoitetaan hallinnosta vastaavan Lappeenrannan kaupungin organisaatioon erilliseksi taseyksiköksi.
Pelastustoimi toteutetaan alueellisesti pelastuslainsäädännön, sisäministeriön
päätösten ja ohjeiden, pelastuslaitoksen johtosäännön, sekä pelastuslautakunnan päättämän palvelutason mukaisesti pelastuslaitoksen toimintasuunnitelmassa vuosittain tarkemmin hyväksytyllä tavalla.
Pelastustoimen järjestämisestä tehty yhteistoimintasopimus on tarkastettu
vuoden 2012 aikana vastaamaan muuttunutta kunta-aluejakoa sekä pelastuslainsäädäntöä.
Sen lisäksi, mitä Etelä-Karjalan alueen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, pelastuslaitoksen toiminnasta on säädetty lisäksi Lappeenrannan kaupungin hallintosäännössä sekä pelastuslaitoksen toimintasäännössä.
Sopijakuntien yhteistyöelimenä toimii pelastustoimen neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävänä on pelastuslaitoksen toimintaedellytysten suunnittelu
ja varmistaminen tekemällä pelastuslautakunnalle esityksiä toiminnan suunnittelua, talousarviota, investointeja ja palvelutason määrittelyä koskevissa asioissa.
Pelastustoimen omistajapolitiikkaan vaikuttaa pelastustoimen luonteesta johtuva suhteellisen vahva vastuukuntaohjaus ja lainsäädännössä suoraan pelastusviranomaisille määrätyt tehtävät. Tämä vaikuttaa erityisesti siihen, miten
sopimuskunnat pelastuslaitoksen omistajina ja toiminnan rahoittajana voivat
todellisuudessa ohjata pelastuslaitoksen toimintaa ja vaikuttaa pelastustoimen
järjestämiseen ja kehittymiseen alueellaan.
Kunnat ovat muuttuneet palvelujen tuottajasta niiden järjestäjiksi. Kunnan virastojen, nettobudjetoitujen tulosyksiköiden ja liikelaitosten asema on muuttumassa entistä itsenäisemmäksi ja niiden rinnalle on perustettu peruskunnasta
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erillisiä palvelutuotannon yksiköitä, kuten yhtiöitä, säätiöitä ja kuntayhtymiä.
Toimintatapojen muutos muuttaa myös kunnan johtamisjärjestelmää ja asettaa uusia vaatimuksia ja vastuuta kuntien johtajille ja muille päätöksentekijöille
omistajaohjauksessa.
Pelastustoimen omistajaohjauksessa tavoitteena tulee olla, että sopijakunnilla
on todellinen mahdollisuus omistajaohjaukseen ja tätä kautta myös vastuu pelastustoimen kehittämisestä, sitoutumisesta palvelutasopäätöksessä määriteltyihin tavoitteisiin ja toimimisesta näiden päämäärien saavuttamiseksi. Kuntien
yhteinen näkemys pelastustoimen järjestämisestä sekä kehittämisestä helpottaa ja ohjaa asioiden valmistelua myös pelastuslaitoksessa. Pelastustoimen
uudistuksen osalta maakunnallisen edunvalvonnan tulee olla yhteneväistä, jotta maakunnan alueella nykyinen pelastustoimen palvelutaso voidaan turvata.
Tavoite
Tavoitteena on sopijakuntien omistajaohjauksen tehostaminen siten, että kuntien ja pelastuslaitoksen pelastustoimen toteuttamiseen ja kehittämiseen liittyvä edunvalvonta on sisällöltään yhdensuuntaista.
Päätös palvelutasosta
Sopijakuntien omistajaohjausta pyritään tehostamaan siten, että pelastustoimen kehittämiseen ja toteuttamiseen liittyvä edunvalvonta on sisällöltään yhdensuuntaista.

11.2 Henkilöstö
Alueellisen pelastustoimijärjestelmän tavoitteiksi asetettiin selvitysmiehen toimesta henkilöstön osalta, että pelastustoimen alueella on riittävästi henkilöresursseja käytettäväksi onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä suojaamistoimien edistämiseen ja alue pystyy järjestämään asiakaslähtöisen ja lähellä
kansalaista olevan pelastustoiminnan tehokkaasti. Lisäksi tavoitteeksi asetettiin, että palkatun henkilökunnan määrä on niin suuri, että ikääntyville palomiehille, jotka eivät enää kykene raskaisiin pelastustehtäviin, kyetään järjestämään muita pelastustoimeen kuuluvia töitä eläkeikään saakka. Henkilöstön
osalta toiminnallisiksi kriteereiksi asetettiin, että alueen pelastustoimen päätoimisen henkilöstön määrä on 100 000 asukasta kohden 100, joista 25–30 on
päällystövirkaa.
Nykytila
Pelastuslaitoksen päätoimisen pelastushenkilöstön määrä oli vuoden 2020 lopussa 116 (90 / 100 000 asukasta). Pelastustoimen päätoiminen henkilöstö
2004 - 2020 on eritelty taulukossa 9.
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Taulukko 9. Pelastustoimen päätoiminen henkilöstö 2004 – 2020

PÄÄTOIMINEN PELASTUSTOIMEN HENKILÖSTÖ
2004 2012 2020
Päällystö
Alipäällystö
Miehistö
Muu henkilöstö
Yhteensä
Henkilöstömäärää / 100 000 as.

30
8
57
6
101
79

24
12
55
3
94
73

28
15
70
3
116
90

Etelä-Karjalan pelastustoimen alueen maantieteellinen muoto ja arvioidut riskit
edellyttävät riittäviä henkilöstöresursseja, jotta pelastuslainsäädännössä ja
palvelutasopäätöksessä määritellyt tehtävät voidaan toteuttaa. Nykyinen henkilöstön määrä etenkin valvontahenkilöstön osalta vaikeuttaa jo nyt pelastustoimen vastuulla olevien lakisääteisten tehtävien toteuttamista. Pelastustoimintaan osallistuvalta henkilöstöltä edellytetään riittävää työkykyä suoriutua
tehtävistä. Henkilöiden määrä, jotka eivät selviydy perustehtävistään toimintakyvyn perusteella, lisääntyy vuosittain. Nykyiset taloudelliset resurssit eivät
mahdollista näiden henkilöiden siirtämistä muihin pelastustoimen tehtäviin ilman uuden henkilön palkkaamista tilalle. Pelastuslaitoksella tavoitteena on
kokonaisvaltaisen työurasuunnittelun avulla mahdollistaa henkilöstön työskentely pelastustoimen eri tehtävissä vanhuuseläkeikään asti.
Yhteiskunnan teknologinen kehitys on tuonut ja tuo mukanaan joitakin uusia
onnettomuusriskejä, jotka asettavat uusia vaatimuksia osaamiselle. Koulutustarpeeseen ja henkilöstön käyttöä koskeviin järjestelyihin vaikuttavat myös
henkilöstön suhteellisen korkea keski-ikä, suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen sekä yleinen eläkeiän nousu. Kohonneen eläkeiän vaikutukset alkavat näkyä henkilöstörakenteessa ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. Pelastushenkilöstön määrän ollessa nyt minimissä, edellyttää se mm. kaikilta päätoimisilta palomiehiltä valmiuksia suoriutua kaikista tehtävistä, mikä ei välttämättä ole mahdollista lähellä eläkeikää olevien palomiesten kohdalla. Nykyiset taloudelliset resurssit eivät mahdollista henkilöiden, jotka eivät selviydy perustehtävistään toimintakyvyn perusteella, siirtämistä muihin pelastustoimen tehtäviin ilman uuden henkilön palkkaamista tilalle. Vaikka toistaiseksi pelastuslaitoksen toimintavalmius täyttää vaatimukset, henkilöstön määrän suhteen liikutaan toimintavalmiuden minimirajoilla huomioiden alueen riskit. Hyvä toimintakyky on tärkeää sekä päätoimiselle henkilöstölle että pelastustoimen tehtäväkentässä toimiville vapaaehtoisille.
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Tavoite
Pelastustoimen alueella on riittävästi päätoimista henkilöstöä käytettäväksi
lainsäädännön ja hyväksytyn palvelutasopäätöksen edellyttämien tehtävien
hoitamiseen.
Päätoimisen henkilöstön kokonaismäärä pyritään pitämään vuoden 2020 tasolla. Pelastuslaitoksella tarvittava erityisosaaminen huomioidaan vapautuvien
virkojen ja toimien täytössä.
PÄÄTOIMINEN PELASTUSTOIMEN HENKILÖSTÖ
2004
2012
2020
Yhteensä
101
94
116
Henkilöstömäärää / 100 000 as.
79
73
90

2025
116
90

Kokonaisvaltaisella työurasuunnittelulla pyritään mahdollistamaan henkilöstön
työskentely pelastustoimen eri tehtävissä vanhuuseläkeikään asti. Toimintatapoja pyritään kehittämään siten, että tehtävät voidaan hoitaa tekijäänsä vähemmän kuormittavilla ja nykyistä turvallisemmilla ja tehokkaammilla menetelmillä.
Pelastuslaitoksen tehtävät organisoidaan toimintasäännöllä siten, että organisoituminen ei muodosta hallinnollisia taikka toiminnallisia esteitä ja koko henkilöstöresurssit ja osaaminen on siten käytössä, että pelastuslaitokselle säädetyt tehtävät voidaan hoitaa lainsäädännön sekä hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti kaikissa olosuhteissa. Pelastuslaitoksen prosessien johtaminen
perustuu tiedolla johtamiseen. Tiedolla johtamisessa ja toiminnan ohjauksessa
hyödynnetään teknologian ja digitalisaation tuomat mahdollisuudet.
Päätös palvelutasosta
Pelastustoimen alueella on riittävästi päätoimista henkilöstöä käytettäväksi lainsäädännön ja hyväksytyn palvelutasopäätöksen edellyttämien
tehtävien hoitamiseen.
Päätoimisen henkilöstön kokonaismäärä pyritään pitämään vuoden 2020
tasolla.
Pelastuslaitoksella tarvittava erityisosaaminen huomioidaan vapautuvien virkojen ja toimien täytössä.
Palvelut tuotetaan mahdollisimman lähellä asiakasta. Tehtävät, jotka eivät vaadi läheisyysperiaatteen ottamista huomioon, hoidetaan aluetasolla.
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Kokonaisvaltaisen työurasuunnittelun avulla pyritään mahdollistamaan
henkilöstön työskentely pelastustoimen eri tehtävissä vanhuuseläkeikään asti. Toimintatapoja pyritään kehittämään siten, että tehtävät voidaan hoitaa tekijäänsä vähemmän kuormittavilla ja nykyistä turvallisemmilla ja tehokkaammilla menetelmillä.
Teknologian ja digitalisaation tuomat mahdollisuudet pyritään hyödyntämään kaikissa tehtävissä.
Pelastuslaitoksen tehtävät organisoidaan toimintasäännöllä siten, että
organisoituminen ei muodosta hallinnollisia taikka toiminnallisia esteitä
ja koko henkilöstöresurssit ja osaaminen on siten käytössä, että pelastuslaitokselle säädetyt tehtävät voidaan hoitaa lainsäädännön sekä hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti mahdollisimman tehokkaasti,
taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti kaikissa olosuhteissa. Pelastuslaitoksen prosessien johtaminen perustuu tiedolla johtamiseen. Tiedolla johtamisessa ja toiminnan ohjauksessa hyödynnetään teknologian
ja digitalisaation tuomat mahdollisuudet.
11.3 Työhyvinvointi
Säädösperuste:
Työturvallisuuslaki (738/2002)
Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
PeL 39 §
Pelastuslain 39 §:n perusteella pelastuslaitoksen ja sopimuspalokunnan henkilöstöön kuuluvan pelastustoimintaan osallistuvan henkilön tulee ylläpitää
tehtäviensä edellyttämiä perustaitoja ja kuntoa. Pelastustoimintaan kuuluvien
eri tehtävien edellyttämien perustaitojen ja kunnon tasosta sekä kuntotestien
järjestämisestä voidaan antaa tarkempia säännöksiä sisäministeriön asetuksella.
Nykytila
Lappeenrannan kaupungilla työnantajana on käytössään aktiivisen tuen toimintamalli henkilöstön työkyvyn hallinnaksi. Toimintamallin tarkoituksena on
tukea henkilöstön työkykyä sekä auttaa henkilöstöä jaksamaan ja jatkamaan
nykyisissä taikka uusissa tehtävissään.
Aktiivisen tuen malli jakaantuu neljään osioon:
• työkyky ja toimintamallin perusajatukset
• varhainen tuki
• tehostettu tuki
• työhön paluun tuki.
Pelastuslaitokselle on palkattu päätoiminen fysioterapeutti, jonka tehtävänä on
vastata pelastustoimintaan osallistuvan päätoimisen ja sopimushenkilöstön
fyysisen toimintakyvyn testaamisesta, ohjatun liikuntakoulutuksen järjestämi-
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sestä, työhyvinvoinnin kehittämisestä ja koordinoinnista. Fysioterapeutti pyrkii
toiminnallaan myös ehkäisemään ja kuntouttamaan mahdollisia tuki- ja liikuntaelinten vammoja henkilöstöllä.
Pelastustoimintaan osallistuvan päätoimisen ja sopimushenkilöstön fyysisen
toimintakyvyn testaamisessa on käytössä FireFit- testausjärjestelmä. Jokainen
testattava saa henkilökohtaisen palautteen tuloksista ja tulokset analysoidaan
yhdessä työterveyshuollon kanssa. Testatun suostumuksella tulokset menevät
myös suoraan työterveyteen.
Työvuoroissa tapahtuvan liikuntakoulutuksen lisäksi koko päätoimisella sekä
sopimushenkilöstöllä on mahdollisuus ohjattuun liikuntaan ja tuettuihin liikuntapaikkojen käyttöön.
Pelastustoiminnan riskien arviointi on tehty.
Tavoite
Tarvelähtöisellä työhyvinvoinnilla tuetaan ja kehitetään laaja-alaisesti henkilöstön työhyvinvointia koko työuran ajan.
Aktiivisen tuen mallilla pyritään tukemaan henkilöstön työkykyä sekä auttamaan henkilöstöä jaksamaan ja jatkamaan nykyisissä taikka uusissa tehtävissään. Tavoitteena on aktivoida jokaista Lappeenrannan kaupungin työntekijää, esimiestä ja muuta toimijaa huolehtimaan itsestään, työkavereista ja työyhteisönsä toimivuudesta sekä puuttumaan työhyvinvoinnin riskitekijöihin
mahdollisimman varhain.
Jokainen ottaa omaa vastuuta oman työhyvinvoinnin ja tehtävien edellyttämien perustaitojen ja kunnon ylläpitämisestä.
Päätös palvelutasosta
Tarvelähtöisellä työhyvinvoinnilla ja aktiivisen tuen mallilla pyritään tukemaan päätoimisen ja sopimushenkilöstön työkykyä sekä auttamaan
henkilöstöä jaksamaan ja jatkamaan nykyisissä taikka uusissa tehtävissään
Työhyvinvoinnin kehittämisessä huomioidaan pelastustoimen valtakunnallisen työhyvinvointihankkeen suositukset.
Henkilöstön työkykyä ja –hyvinvointia seurataan määräaikaisin tarkastuksin ja työkyvyn muuttuessa aina tarvittaessa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Fyysisen toimintakyvyn arviointimenetelmänä käytetään valtakunnallisesti yhtenäistä arviointijärjestelmää (FireFit).
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Jokaisen tulee vastata osaltaan oman työhyvinvoinnin ja -tehtävien edellyttämien perustaitojen ja kunnon ylläpitämisestä.
Tuetaan ja kannustetaan tehtävien edellyttämien perustaitojen ja kunnon
ylläpitämisessä.
Kannustavaa ja vuorovaikutteista johtamistapaa kehitetään edelleen.
11.4 Taloudelliset resurssit
Nykytila
Pelastustoimen palvelut on tuotettu vahvistetun palvelutasopäätöksen 2013 –
2020 mukaisesti. Hyväksytty palvelutasopäätös sitouttaa pelastuslaitoksen
tuottamaan ja ylläpitämään palvelutasopäätöksen mukaiset palvelut ja sopijakunnat osoittamaan riittävät taloudelliset resurssit pelastuslaitokselle hyväksytyn palvelutasopäätöksen toteuttamiseen. Palvelutasopäätös on sitovuudeltaan perusta alueen pelastustoimen toiminnan ja vuotuisen talousarvion yksityiskohtaiselle suunnittelulle.
Voimassa olevassa palvelutasopäätöksessä on vahvistettu, että käyttötalouden osalta pelastustoimen kokonaismenojen nousu sisältää julkisten menojen
yleisen kustannustason nousun edellisen vuoden talousarvion suhteen sekä
vuotuiset kehittämissuunnitelman kustannukset. Investoinnit ja niihin varattavat määrärahat suunnitellaan ja toteutetaan palvelutasopäätökseen sisältyvän
investointisuunnitelman mukaisesti.
Pelastuslaitos on joutunut sopeuttamaan palvelutasopäätöskauden aikana
toimintaansa sille osoitettujen sopeuttamisvelvoitteiden mukaisesti (-2,7 %)
vuosina 2017 – 2020. Sopeuttaminen on kohdentunut käyttötalousmenoihin ja
katettu pelastuslaitoksen taseesta edellisten tilikausien ylijäämistä. Tasapainotusohjelman mukainen säästövelvoite on mahdollista kattaa pelastustoimen
taseesta vielä vuoden 2020 osalta. Mikäli pelastuslaitoksen talousarviokehyksiä ei tarkisteta, vaatii se edelleen toimintojen sopeuttamista ja hyväksymistä
tästä syntyvä palvelutason lasku sekä se, että kansalaisten alueellista yhdenvertaista kohtelua ei kyetä aina varmistamaan. Toimintojen sopeuttaminen tulee vaikuttamaan palvelutasopäätöksessä asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen, henkilöstön määrään sekä työvuorovahvuuksien, päivystysjärjestelyjen ja sopimispalokuntajärjestelmän ylläpitoon.
Pelastuslaitoksen tai sopimuspalokuntien omistamien ensilähdön sammutusautojen (29 kpl) keski-ikä on 22 vuotta. Pelastuslaitos on pystynyt hankkimaan
nykyisellä investointirahoituksella (4,5 € /asukas) yhden raskaan pelastusajoneuvon vuodessa. Kalustoa on lukumääräisesti riittävästi, mutta vanha kalusto
nostaa huolto- ja korjauskustannuksia. Samoin vanhan kaluston suorituskyky,
tekninen toimintavarmuus ja työturvallisuus eivät vastaa nykyisiä vaatimuksia.
Tämä vaikuttaa jo nyt sopimuspalokuntien toimintaan. Tavoitteena on vähentää raskaiden pelastusajoneuvojen määrää lisäämällä monikäyttöisien säiliösammutusautojen hankintoja. Pelastuslaitoksen investoinnit on pystytty to-

115

teuttamaan pääosin hyväksyttyyn palvelutasopäätökseen sisältyvän kehittämissuunnitelman mukaisesti.
Tavoite
Pelastuslaitokselle osoitetaan sopijakuntien toimesta riittävät taloudelliset resurssit hyväksytyn palvelutasopäätöksen toteuttamiseen. Palvelutasopäätös
on sitovuudeltaan perusta alueen pelastustoimen toiminnan ja vuotuisen talousarvion yksityiskohtaiselle suunnittelulle.

Päätös palvelutasosta
Pelastuslaitoksen käyttötalousmäärärahojen vahvistamisessa huomioidaan pelastuslaitokselle osoitetun säästövelvoitteen palautus vuodesta
2021 lähtien.
Investoinnit toteutetaan palvelutasopäätökseen sisältyvän investointisuunnitelman mukaisesti vuosina 2021 – 2025. Investointisuunnitelma
tarkistetaan tarvittaessa vuosittain talousarvioprosessin yhteydessä.
Pelastustoimen kehittymistä hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti arvioidaan vuosittain talousarvio- sekä tilinpäätös- ja toimintakertomusprosessien yhteydessä.

11.5 Pelastustoimen alueiden välinen yhteistoiminta
Säädösperuste:
PeL 44 §
Nykytila
Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto:
Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on luotu pelastuslaitosten valtakunnallisen yhteistyön alustaksi vuonna 2008. Kumppanuusverkoston asema on vakiintunut pelastustoimessa. Kumppanuusverkoston perimmäisenä tavoitteena
on kehittää pelastuslaitosten toimintaa siten, että tuotetut palvelut kansalaisille
ovat laadukkaita, tehokkaita, taloudellisia ja perustuvat yhdenmukaiseen tulkintaan voimassa olevista säädöksistä ja määräyksistä. Pelastuslaitosten
kumppanuusverkostossa tehdyn työn ansiosta pelastuslaitosten toiminta on
viime vuosina ollut yhtenäisintä koko Suomen pelastustoimen historiassa.
Kumppanuusverkoston toiminnan organisoinnista vastaa Kuntaliitto Palvelut
Oy, jonka kanssa pelastuslaitokset ovat tehneet yhteistyösopimuksen. Kumppanuusverkoston toiminnasta määrätään tarkemmin sen työjärjestyksessä.
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Pelastuslaitosten välinen muu yhteistoiminta:
Itä-Suomen pelastuslaitokset ovat tehneet ansiokasta yhteistyötä vuodesta
2004 lähtien. Yhteistyötä on tehty mm. materiaalihankinnoissa, yhteisen koulutusmateriaalia tuottamisessa sekä varautumisessa ja valmiussuunnittelussa.
Hätäkeskusuudistuksen myötä Itä- ja Kaakkois-Suomen alue muodostaa yhden hätäkeskusalueen. Tämän seurauksena myös alueella toimivat pelastuslaitokset (Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kymenlaakso, Pohjois-Karjala ja PohjoisSavo) ovat tehneet tiivistä yhteistyötä pelastustoimelle kuuluvien tehtävien
osalta.
Tavoite
Pelastuslaitosten kumppanuusverkostolla sekä pelastustoimen alueiden välisellä yhteistoiminnalla pyritään parantamaan palvelujen saatavuutta ja laatua
sekä kustannustehokkuutta.
Pelastuslaitosten välistä yhteistyötä kehitetään kaikilla mahdollisilla osaalueilla. Yhteistyöllä pyritään varmistamaan pelastustoimen palvelujen saatavuus sekä palvelun kustannusvaikuttavuus ja tehokkuus tilanteissa, joissa hajautettu palvelutuotanto ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista tehtävän
vaativuuden, harvinaisuuden, johtamisen, tehtävien edellyttämän ammattihenkilöstön erityisosaamisen, valtakunnallisen yhdenmukaisuuden kehittämisen
tai tehtävistä johtuvien suurten kustannusten perusteella. Tällaisia tehtäviä
ovat mm. yhteistyöalueen yhteinen riskienarviointi, onnettomuuksien ehkäisyn
yhdenmukainen toimintatapojen ja toimintojen kehittäminen, tilannekeskusten
ylläpito, suuronnettomuus- ja poikkeusolojen johtamisvalmiuden ylläpito, häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen, yhteistyöalueen maakuntien
alueellisen varautumisen koordinointi, yhteistyöalueen yhteiset kiinteistö- ja
kalustoinvestoinnit, palontutkinta, erityisosaamista vaativat valvonta- ja turvallisuusviestintätehtävät, yhteiset hallinto-ja tukipalvelut, tutkimus- ja kehittäminen ja muut useampaa maakuntaa koskevat pelastustoimen ja varautumisen
erityistehtävät.
Päätös palvelutasosta
Osallistutaan pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toimintaan ja
keskinäisen yhteistyön kehittämiseen erillisen sopimuksen mukaisesti.
Kehitetään pelastuslaitosten välistä yhteistyötä kaikilla osa-alueilla.
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11.6 Pelastuslaitoksen sisäinen turvallisuus
Säädösperuste:
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)
PeL 14 §
Nykytila
Pelastuslaitoksen turvallisuuden eri osa-alueisiin on kiinnitetty viime vuosina
entistä enemmän huomiota. Paloasemille on tehty paloasemakohtaisia riskianalyysejä sekä arvioitu tietoturvallisuuden ja tietosuojan tasoa. Lisäksi on
tehty riskiarvioita eri työtehtäviin, joita on käyty läpi esimerkiksi aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksissa. Tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvissä
asioissa on hyödynnetty pelastuslaitoksien kumppanuusverkoston ohjeistuksia
sekä Pelastusopiston tarjoamaa sähköistä oppimisympäristöä.
Pelastusviranomainen on alkanut hyödyntää tehtävien hoitamisessaan kansallista viranomaisten turvallisuusverkkoa (TUVE). Turvallisuusverkon avulla pystytään vastaamaan entistä paremmin nykypäivän vaatimuksiin korkean varautumisen ja turvallisuuden varmistamiseksi. TUVE-palvelut ovat jatkossa entistä keskeisempi osa pelastustoimen viestintä-, johtamis- ja tilannekuvakokonaisuutta.
Pelastuslaitoksen ottaessa käyttöönsä turvallisuusviranomaisten yhteisiä järjestelmiä, laajenee vakinaisen henkilöstön ja sopimushenkilöstön pääsy salassa pidettävänä luokiteltuun tietoon. Yhtenä osana pelastuslaitoksen sisäistä
turvallisuutta kehittävää prosessia pelastuslaitos on teetättänyt henkilöstölleen
henkilöturvallisuusselvityksiä.
Turvallisuuden varmistamiseksi pelastuslaitos hyödyntää omassa toiminnassaan sisäasiainhallinnossa käytössä olevaa security-turvallisuuden arviointiin
käytettävää kansallista turvallisuusauditointikriteeristöä (KATAKRI).
Tavoite
Pelastuslaitos parantaa sisäisen turvallisuuden osa-alueita vaiheittain. Riskianalyysien tuloksina havaittuja puutteita kehitetään sekä analysointityötä tehdään jatkossa jatkuvana prosessina. Tietoturvallisuuden ja tietosuojan osalta
suoritetaan ulkoset auditoinnit pelastuslaitoksien kumppanuusverkoston ohjeistuksien mukaisesti. Sisäisen turvallisuuden kouluttamista kehitetään hyödyntäen erilaisia sähköistä oppimisympäristöjä.
Paloasemien osalta on tarvetta kehittää ja yhdenmukaistaa niiden fyysistä turvallisuutta yhteistyössä kiinteistöjen omistajien kanssa. Toimenpiteissä tulee
huomioida paloasemien toimivuuden tarpeellisuus niin yhteiskunnan häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissa.
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Päätös palvelutasosta
Lisätään työntekijöiden ja sopimushenkilöstön koulutusta tietoturvallisuuden ja tietosuojaan liittyvissä asioissa. Uuden henkilön osalta riittävä
tietoturvaosaaminen varmistetaan ennen tietojärjestelmiin pääsyä.
Turvallisuusverkon (TUVE) toimintojen yleistyessä pelastuslaitoksen
toiminnoissa, tullaan teettämään henkilöturvallisuusselvitykset myös
sopimushenkilöstölle sekä tarvittaessa muiden sidosryhmien toimijoiden henkilöstölle.
Kehitetään ja yhdenmukaistetaan paloasemien sisäistä turvallisuutta
yhdessä kiinteistön omistajien kanssa tekemällä paloasemakohtaiset
suunnitelmat sisäisen turvallisuuden kehittämisestä.
11.7 Pelastustoimen uudistus
Hallituskauden keskeisiä haasteita oikeusvaltion näkökulmasta ovat muuttunut
turvallisuustilanne ja uhkien monipuolistuminen, eriarvoisuuden kasvu ja syrjäytymisen lisääntyminen, oikeuksien yhdenvertaisen toteutumisen ongelmat,
turvallisuuden tunteen ylläpitäminen, luottamus yhteiskuntaan yleensä ja hyvät
väestösuhteet sekä turvallisuusviranomaisten toimintakyky.
Pelastustoimen uudistamisen osalta hallitus linjasi, että pelastustoimen järjestämisestä vastaisivat sote-maakunnat 1.1.2023 alkaen.
Pelastustoimessa uudistuksen tavoitteena on turvata ja ylläpitää pelastustoimen palvelujen saatavuutta, kattavuutta ja laatua sekä kehittää pelastustoimen palvelujen valtakunnallista yhdenmukaisuutta ja tehostaa toiminnan vaikuttavuutta. Tarkoituksena on varmistaa, että maakuntien pelastuslaitoksilla
on mahdollisuus tuottaa ensihoitopalveluja koko maassa. Lisäksi tavoitteena
on vahvistaa sekä osallistumista pelastustoimen ja siviilivalmiuden kansainväliseen yhteistyöhön että pelastustoimen kansallista kykyä antaa ja ottaa vastaan apua pelastustoiminnassa.
Sisäministeriön lähtökohtana on, että hallintouudistus toteutetaan siten, että
pelastustoimen palvelujen taso paranee nykyisestä. Tavoitteena on lisäksi, että:
•
•
•

Pelastustoimi on erillinen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen
toimiala.
Toimialan rinnakkaisuus tulee selkeästi näkyä mm. maakuntalain ja maakuntien rahoituslain valmistelussa.
Pelastustoimi on järjestettävä siten, että pelastustoimi toimii tarvittaessa
(esim. katastrofitilanteissa ja poikkeusoloissa) valtakunnallisena järjestelmänä. Tämä edellyttää nykyistä selkeämpää ohjaus- ja johtamisjärjestelmää.
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•

•

•
•

Maakunnan pelastustoimen (pelastustoiminnan) ja sosiaali- ja terveystoimen (ensihoitopalvelun) synergiaedut tulee varmistaa siten, että maakunnan pelastuslaitos voi tuottaa ensihoitopalveluja.
Maakunnan valmistelussa on otettava huomioon pelastustoimen kaikkien
tehtävien (onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, väestönsuojelu) toteutus.
Rahoitus on valmisteltava siten, että maakunnilla on lähtökohtaisesti riittävä rahoitus sekä sosiaali- ja terveystoimelle että pelastustoimelle.
Pelastustoimen henkilöstön siirron kunnista maakuntiin tulee tapahtua hallitusti ja samoin periaattein kuin sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön siirto.

Pelastustoimen uudistuksen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät
pelastustoimen rahoitukseen ja pelastustoimen palvelutasoon.
Tavoite
Tavoitteena on, että sote-maakuntauudistuksessa maakunnan alueella vahvistettu pelastustoimen palvelutaso kehittämissuunnitelmin voidaan turvata.
Päätös palvelutasosta
Sote-maakuntauudistuksen osalta maakunnallinen edunvalvonta toteutetaan yhteneväisesti kaikilla eri tahoilla, jotta maakunnan alueella vahvistettu pelastustoimen palvelutaso kehittämissuunnitelmin voidaan turvata.

11.8 Pelastuslaitoksen omavalvonta
Peruste omavalvonnan toteuttamiselle on pelastuslaitosten lähtökohdassa
tuottaa mahdollisimman korkeatasoisia ja asetetut laatuvaatimukset täyttäviä
palveluita.
Omavalvontamalli on kehitetty pelastuslaitosten kumppanuusverkostossa.
Omavalvonnan tavoitteena on pelastuslaitoksen yhdenmukainen malli ja kyvykkyys arvioida itselleen asettamien laatuvaatimusten täyttymistä. Näin yhdenmukaistetaan pelastustoimen palveluiden suunnittelu- ja tuottamisperusteita sekä varmistetaan palveluiden laadun menettelyjä. Samalla tuotetaan yhdenmukaista tietoa palveluista sitä tarvitseville tahoille (sisäministeriö, aluehallintovirasto, keskeiset sidosryhmät).
Omavalvontaa hyödyntämällä organisaatiossa voidaan varmistaa palvelutuotannon laadukkuus ja reagoida tehokkaasti havaittuihin poikkeamiin, turvallisuuspuutteisiin sekä muihin kehittämistä vaativiin asioihin.
Kokoamalla palveluita yhdenmukaisiin palvelukokonaisuuksiin edistetään kansallisesti pelastustoimen palveluiden alueellista yhdenvertaisuutta, saatavuutta
ja saavutettavuutta.
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Nykytila
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella ei ole käytössä omavalvontaohjelmaa.
Tavoite
Etelä-Karjalan pelastuslaitos laatii omavalvontaohjelman mukaisen suunnitelman ja lähtee toteuttamaan sitä käytännössä palvelutasopäätöskauden aikana.
Etelä-Karjalan pelastuslaitos kehittää omavalvontaan liittyen prosessiperusteista palvelutuotantomallia. Toiminnan prosessit ovat keskeinen osa omavalvonnan laadunhallintaa. Prosessien kuvaamisen kautta voidaan luoda yhtenäisiä toimintatapoja läpi koko organisaation ja näin ollen varmistaa asiakkaan
saaman palvelun taso, vähentää poikkeamia ja ennaltaehkäistä virheitä. Yhtenäisten toimintatapojen kautta lisätään toiminnan luotettavuutta ja turvallisuutta sekä varmistetaan palveluiden yhdenvertaisuus.
Prosessien hallintaan tullaan palvelutasopäätöskauden aikana kytkemään
toiminnanohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa palvelutuotannon tilan ja suorituskyvyn arvioinnin ja hallinnan. Toiminnanohjaukseen kytketään analyysityökaluja, jotka tehostavat palvelutuotannon ohjaamisessa tarvittavan tiedon analysointia ja saattamista palveluita ohjaaviksi reaaliaikaisiksi tietosyötteiksi.
Toiminnalla parannetaan palvelutuotannon tilan ennakointia, seurantaa, hallintaa ja kehittämistä, ja varmistetaan näin palvelutuotannon tieto-ohjattavuus ja
toimivuus laadukkaiden palveluiden tuottamisessa.
Omavalvontaohjelmassa määritellään, miten palvelujen toteuttaminen ja laatu
varmistetaan. Lisäksi siinä määritellään, miten palvelujen toteutumista ja laatua seurataan ja miten havaitut puutteellisuudet korjataan. Omavalvontaohjelma sisältää lisäksi suunnitelman laadunhallinnan ja palvelujen kehittämiseksi.
Omavalvontamallin tuottamisen vaiheet on kuvattu kuvassa 14.

Kuva 14. Pelastustoimen omavalvontamallin vaiheet.
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Päätös palvelutasosta
Etelä-Karjalan pelastuslaitos laatii palvelutasopäätöskauden aikana
omavalvontaohjelman mukaisen suunnitelman ja edistää sen käytäntöön
vientiä palvelutuotantonsa laadun ja suorituskyvyn varmistamiseksi.
Omavalvontaohjelmaan kuuluu prosessien toiminnanohjauksen ja tähän
kytkettävien tiedon analyysisovellusten kehitys ja käytäntöön vienti.
Omavalvontaohjelmassa määritellään, miten palvelujen toteuttaminen ja
laatu varmistetaan. Lisäksi siinä määritellään, miten palvelujen toteutumista ja laatua seurataan ja miten havaitut puutteellisuudet korjataan.
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12 KEHITTÄMISSUUNNITELMA PALVELUTASOPÄÄTÖSKAUDELLE
Säädösperuste:
PeL 29 §
Pelastuslain 29 §:n perusteella alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta
kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät
voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä.
Edellisissä luvuissa on selvitetty pelastustoimen nykyinen palvelutaso sekä
määritelty tavoitetaso vuodelle 2025. Lähtötasona on vuodelle 2020 vahvistettu palvelutaso.
Palvelutason kehittämissuunnitelma tarkoittaa niitä toimenpiteitä, joilla tavoitetaso saavutetaan päätöksen voimassaoloaikana. Kustannusvaikutukset arvioidaan jaksotettuna palvelutasopäätöksen voimassaoloajaksi vuosille 2021–
2025.
Kehittämissuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain talousarvio- ja toimintakertomusprosessien yhteydessä.
12.1 Nykyisen palvelutasopäätöksen ylläpitämisen rahoitus
Nykyisen pelastustoimen palvelutason ylläpitämiseksi pelastuslaitoksen käyttötalousmäärärahojen vahvistamisessa huomioidaan pelastuslaitokselle osoitetun säästövelvoitteen (2,7 %) palautus vuodesta 2021 lähtien.

12.2 Henkilöstöresurssit
Etelä-Karjalan pelastustoimen alueen maantieteellinen muoto ja arvioidut riskit
edellyttävät riittäviä henkilöstöresursseja, jotta pelastuslainsäädännössä ja
palvelutasopäätöksessä määritellyt tehtävät voidaan toteuttaa. Nykyinen henkilöstön määrä etenkin valvontahenkilöstön osalta vaikeuttaa jo nyt pelastustoimen vastuulla olevien lakisääteisten tehtävien toteuttamista. Pelastustoimintaan osallistuvalta henkilöstöltä edellytetään riittävää työkykyä suoriutua
tehtävistä. Henkilöiden määrä, jotka eivät selviydy perustehtävistään toimintakyvyn perusteella, lisääntyy vuosittain. Nykyiset taloudelliset resurssit eivät
mahdollista näiden henkilöiden siirtämistä muihin pelastustoimen tehtäviin ilman uuden henkilön palkkaamista tilalle. Pelastuslaitoksella tavoitteena on
kokonaisvaltaisen työurasuunnittelun avulla mahdollistaa henkilöstön työskentelyn pelastustoimen eri tehtävissä vanhuuseläkeikään asti.
Yhteiskunnan ja teknologisen kehityksen myötä pelastuslaitos tarvitsee myös
sellaista erityisasiantuntijuutta, jonka tehtävänä on toimintaympäristön ja sen
muutosten seuranta ja analysointi, onnettomuusuhkien sekä onnettomuuksien
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määrän ja syiden kehityksen seuranta ja analysointi yhteistyössä muiden viranomaisten ja alueella olevien yhteisöjen kanssa. Tavoitteena on parantaa
pelastustoimen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja resurssituottavuutta.
Palvelutasopäätöskauden aikana päätoimisen henkilöstön kokonaismäärä pyritään pitämään vuoden 2020 tasolla. Pelastuslaitoksella tarvittava erityisosaaminen huomioidaan vapautuvien virkojen ja toimien täytössä.
Tutkimus ja kehittäminen
Pelastuslain 43 §:n perusteella pelastuslaitoksen tulee seurata onnettomuusuhkien sekä onnettomuuksien määrän ja syiden kehitystä ja niistä tehtävien johtopäätösten perusteella ryhtyä osaltaan toimenpiteisiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niihin varautumiseksi sekä tarvittaessa tehdä esityksiä
muille viranomaisille ja tahoille.
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan avulla pyritään kehittämään pelastustoimen
yhteiskunnallista vaikuttavuutta, suorituskykyä ja resurssituottavuutta. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tarkoituksena on toimintaympäristön ja sen muutosten seuranta ja analysointi, onnettomuusuhkien sekä onnettomuuksien
määrän ja syiden kehityksen seuranta ja analysointi yhteistyössä muiden viranomaisten ja alueella olevien yhteisöjen ja asukkaiden kanssa, alueellisen
riskinarvion tuottaminen ja sen yhteensovittaminen kansalliseen ja paikalliseen riskinarviotietoon.
Pelastuslaitoksen omavalvonta sisältää palvelujen toteuttamisen ja laadun
seurannan ja havaittujen puutteiden korjaamisen.
Tutkimus ja kehittämistoimintaa kehitetään yhteistyössä muiden pelastuslaitosten kesken. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tarvittava erityisosaaminen
pelastuslaitoksella huomioidaan vapautuvien virkojen ja toimien täytössä.
Onnettomuuksien ehkäisy
Pelastuslain 27 §:n perusteella pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan
pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, neuvonnasta ja turvallisuusviestinnästä, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa. Pelastuslain 78 §:n perusteella pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava pelastuslain säännösten noudattamista. Valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitoksen on tehtävä palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä.
Onnettomuuksien ehkäisyn palveluiden tuottamisen käytetään tehokkaasti hyväksi koko pelastuslaitoksen henkilöstöresurssit, jotta asetetut tavoitteet valvonnan, turvallisuusviestinnän, viranomaisohjauksen ja viranomaisyhteistyön
sekä palontutkinnan osalta saavutetaan. Sopimuspalokuntien osaamista hyödynnetään niissä onnettomuuksien ehkäisyn tehtävissä, joissa se on mahdollista.
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Pelastuslaitoksella tavoitteena on kokonaisvaltaisen työurasuunnittelun avulla
mahdollistaa henkilöstön työskentely pelastustoimen eri tehtävissä vanhuuseläkeikään asti. Tämän johdosta osa tarvittavista henkilöstöresursseista voidaan saavuttaa työurakierrolla niiden henkilöiden osalta, joiden työkyky ei
mahdollista pelastustoimintaan osallistumista. Vastaava henkilöstöresurssien
siirto tulee lisätä pelastustoimintavalmiuden ylläpitämiseen.
Pelastustoiminta
Pelastustoimintavalmiuden keskittäminen neljälle päätoimisella henkilöstöllä
miehitetylle paloasemalle edellyttää Joutsenon paloasemalla paloasemavastaa henkilöä. Paloasemavastaava vastaa paloaseman toiminnallisen valmiuden ylläpitämisestä. Hän osallistuu virka-aikana ryhmänjohtajan pelastustoimintatehtäviin. Henkilö toimii paloasemalla työskentelevien palomiesten lähiesimiehenä. Henkilö vastaa alueen sopimuspalokunnan koulutuksen ja harjoitusten järjestämisestä sekä osallistuu alueellaan valvonta- ja turvallisuusviestintätehtäviin. Henkilöstöresurssi huomioidaan vapautuvien virkojen ja
toimien täytössä.

12.3 Viranomaisten korkean varautumisen ja turvallisuuden ICT-järjestelmät
Pelastusviranomaisille on lainsäädännöllä asetettu turvallisuusverkon käyttövelvoite. Turvallisuusverkon käyttövelvoite koskee sellaista valtion johtamiseen ja turvallisuuteen, maanpuolustukseen, yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen, rajaturvallisuuteen, pelastustoimintaan, meripelastustoimintaan, hätäkeskustoimintaan, maahanmuuttoon ja ensihoitopalveluun liittyvää viranomaisten sisäistä, välistä ja ulkoista yhteistoimintaa ja viestintää, joissa noudatetaan korkean varautumisen tai turvallisuuden vaatimuksia.
Käyttövelvoitteesta johtuen sisäisen turvallisuuden viranomaiset tulevat vuodesta 2021 lähtien käyttämään yhteisiä korkean varautumisen tietojärjestelmiä
yhteisessä turvallisuusverkossa. Tällaisia järjestelmiä ovat mm. viranomaisten
yhteinen kenttäjohtamisjärjestelmä KEJO sekä yhteiset muut tietohallintajärjestelmät. Pelastustoimen osalta yhteisiä toimialasidonnaisia tietojärjestelmiä,
joita käytetään turvallisuusverkossa, tulee palvelutasopäätöskaudella olemaan
yhteinen onnettomuuksien ehkäisyn tietojärjestelmä.
Turvallisuusverkossa käytettävät yhteiset viranomaisten tietojärjestelmät, jotka
edellyttävät korkean varautumisen tai turvallisuuden vaatimuksia, tulevat lisäämään pelastuslaitosten nykyisiä ICT-kustannuksia. Pelastustoimea koskevat edellä mainitut korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimat tietojärjestelmäratkaisut suunnitellaan, toteutetaan ja ylläpidetään yhdessä muiden sisäisen turvallisuuden viranomaisten, SM:n ja pelastuslaitosten kesken. Järjestelmien ylläpitämisestä ja operoinnista vastaavat erikseen määrätyt operaattorit. Korkean varautumisen ja turvallisuuden täyttävien ICT-järjestelmien käyttöönoton laajuus ja aikataulutus suunnitellaan siten kustannusneutraalisti, että
niistä aiheutuvat kustannukset voidaan kattaa käytössä olevilla käyttötalousmäärärahoilla.
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12.4 Investoinnit
Tavoitteena on vähentää raskaiden pelastusajoneuvojen määrää lisäämällä
monikäyttöisien säiliösammutusautojen hankintoja.
Investointisuunnitelma palvelutasopäätöskaudelle suunnitellaan investointirahoitukselle 4,5 € / asukas (netto).

12.5 Paloasemat
Etelä-Karjalan pelastustoimella on käytössään maakunnan kattava paloasemaverkosto. Paloasemat suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään siten, että
ne ovat turvalliset ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaiset.
Uudet paloasemat toteutetaan siten, että ne vastaavat koko pelastustoimen
alueen suorituskyvyn tarpeisiin. Ensihoidon käyttö- ja tilatarpeet paloasemilla
suunnitellaan yhteistyössä Eksoten kanssa.
Nykyisen Lappeenrannan Armilankadun paloaseman korvaava Lauritsalan
uusi paloasema otetaan käyttöön viimeistään vuoden 2022 aikana.
Palvelutasopäätöskauden aikana pyritään toteuttamaan Joutsenon paloaseman peruskorjaus tai uuden paloaseman rakentaminen sekä Ruokolahden
uuden paloaseman rakentaminen.

12.6 Yhteenveto kehittämissuunnitelman kustannusvaikutuksista

1 000 €

PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2021 - 2025
TA2020
TS 2021
TS 2022
TS 2023

TS 2024

TS 2025

Käyttötalous
Toimintatuotot
10 606
11 047
Toimintakulut
10 861
11 047
Toimintakate
-255
0
Toimintakulut eivät sisällä paloasemien tilavuokria
1 000 €
TA 2020
TS 2021

11 047
11 047
0
TS 2022

11 047
11 047
0
TS 2023

11 047
11 047
0
TS 2024

11 047
11 047
0
TS 2025

Investoinnit (netto)
Nettomenot
€ / asukas

580
4,50
2020

580
4,50
2021

Paloasemat
Lauritsalan paloasema
Joutsenon paloasema
Ruokolahden paloasema
Paloaseman rakentamisesta vastaa sopijakunta alueellaan

580
4,50
2022

580
4,50
2023

580
4,50
2024

580
4,50
2025
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13 PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLOAIKA
Tämän vahvistetun palvelutasopäätöksen voimassaoloaika on 1.1.202131.12.2025.
Pelastustoimen palvelutasopäätös voidaan tarvittaessa tarkistaa sen voimassaoloaikana, jos se on tarpeen esimerkiksi toimintaympäristössä tapahtuvien
äkillisten muutosten johdosta.

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSTOIMEN
ALUEEN RISKILUOKKA-ALUEET

LIITE 1 PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖKSEEN 2021 – 2025
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KESKEISET KÄSITTEET
Viestintä: On vuorovaikutuksellista eli kaksisuuntaista.
Tiedottaminen: On yksisuuntaista.
Sisäinen viestintä: Pelastuslaitosten sisäinen viestintä eli työyhteisöviestintä tarkoittaa pelastuslaitoksen henkilöstön kesken tapahtuvaa viestintää.
Ulkoinen viestintä: Ulkoinen viestintä tiedottaa yhteisön asioista ulospäin ja pitää
yhteyttä sidosryhmiin. Ulkoinen viestintä rakentaa työyhteisön julkisuuskuvaa.
Turvallisuusviestintä: Turvallisuusviestinnällä pyritään lisäämään ihmisten turvallisuustietoutta.
Onnettomuustiedottaminen: Pelastuslaitoksen ulkoista viestintää onnettomuuksien
yhteydessä.
Vaaratiedote: Vaaratiedotetta käytetään tilanteessa, jossa tiedote on tarpeen ihmishenkeen tai omaisuuteen tai ympäristöön kohdistuvasta välittömästä vaarasta varoittamiseksi.
Tehostettu viestintä: Viestintää suuronnettomuustilanteissa, häiriötilanteissa j a
poikkeusoloissa. Se tarkoittaa viestinnällisten ratkaisujen tekemistä tilanteissa,
joissa jokin ennakoimaton, usein yhtäkkinen tapahtuma synnyttää pelastuslaitoksen
toimintaympäristössä tai työyhteisön sisällä voimakkaan tiedon tarpeen.
Kriisiviestintä: Viestintää pelastuslaitoksen toimintaedellytyksiä tai mainetta uhkaavassa poikkeuksellisessa tilanteessa. Pelastuslaitoksen viestinnässä kriisiviestinnällä käsitetään haastavaa viestinnän erikoistilannetta, jossa pelastuslaitosta kohtaa
esimerkiksi mainekriisi. Tällaisille tilanteille on tyypillistä, että jokin pelastuslaitoksen
toiminnassa oleva epäkohta tai epäonnistuminen nousee negatiivisessa sävyssä
julkisuuteen. Erityisesti sosiaalisessa mediassa pelastuslaitosta kohtaan voidaan kohdistaa voimakasta arvostelua tai levittää väärä tietoa, joka leviää verkossa hallitsemattomasti. Näissä tilanteissa nopealla reagoinnilla ja onnistuneella viestinnällä on
erityisen suuri merkitys.
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JOHDANTO PELASTUSLAITOKSEN VIESTINTÄÄN
Pelastuslaitoksen viestintästrategia luo perusteet koko organisaation viestinnälle.
Strategia kokoaa yhteen viestinnän tavoitteet, prosessit ja vastuut. Viestintäsuunnitelmat, viestintäopas ja liitteenä olevat ohjeet ohjaavat eri viestinnän tilanteissa. Viestinnän kokonaisuus pitää sisällään ennaltaehkäisevän turvallisuusviestinnän, toiminnasta kertovan ulkoisen viestinnän, päivittäisen onnettomuus- ja vaaratiedottamisen,
viestinnän tehostamisen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa sekä organisaation sisäisen viestinnän.
Pelastuslaitoksen tehtävien onnistuminen, henkilöstön hyvinvointi ja toimiva johtaminen edellyttävät toimivaa viestintää ja vuorovaikutusta. Pelastuslaitoksen viestintästrategian keskeisenä tavoitteena on tukea koko organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamista. Viestintästrategian avulla viestintään liittyvät tavoitteet, käytännöt
ja menetelmät jalkautetaan henkilöstölle. Viestintä kuuluu pelastuslaitoksella kaikille
ja jokaisella työntekijällä on oma roolinsa viestinnässä. Toimivassa viestinnässä
korostuu monipuoliset viestinnän työkalut ja kanavat, toimivat käytännöt sekä koko
henkilöstön asenne ja osaaminen. Yksi tärkeimmistä pelastuslaitoksen viestinnän
vahvuuksista on siinä, että henkilöstö on motivoitunutta, osaavaa sekä kokee viestinnän tärkeäksi osaksi pelastuslaitoksen toimintaa. Vahvuutta tukee se, että henkilöstölle löytyy oma rooli eri kanavien käytössä. Henkilöstöä osallistuu laajasti läpi organisaation esimerkiksi turvallisuusviestintään, onnettomuustiedottamiseen ja sisäiseen
työyhteisöviestintään.
Pelastuslaitoksen viestintästrategian keskeisiä liitteitä ovat vuosittain päivitettävä turvallisuusviestintäsuunnitelma sekä Etelä-Karjalan viestintäopas sekä siihen kuuluvat
viestintäohjeet eri tilanteisiin. Strategia käydään päivitystarpeiden osalta kokonaisuutena läpi palvelutasokausittain. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella sopimuspalokuntien
kanssa tehdään suunnitelmallista yhteistyötä viestinnässä. Keskeisinä kehittämisalueina ovat olleet turvallisuusviestintään ja sosiaalisen mediaan liittyvä viestintä.

Viestinnän nykytila
Pelastuslaitos panostaa ulkoisen viestinnän ja onnettomuustiedottamisen kehittämiseen. Nämä viestinnän osa-alueet ovat mediaseurannan ja saadun palautteen perusteella tällä hetkellä hyvällä tasolla. Viestintää kehitetään muiden maakunnallisten
turvallisuuskriittisten viranomaisten ja toimijoiden kanssa yhdessä EKTURVA viestinnän verkostossa ja median kanssa vuorovaikutuksessa. Vaikka pohja on hyvä, viestinnän tulee elää ja kehittyä vastaamaan yhteiskunnassa tapahtuviin muutostilanteisiin. Jatkuvan parantamisen periaatteella viestinnän kehittämiskohteita löytyy. Pelastuslaitos haluaa kehittää edelleen kohti ilmiökeskeisempää ja asiakaslähtöistä viestintää. Tällöin
viestintätoimintojen suunnitteluun, kehittämiseen ja seurantaan jatkossa on panostettava nykyistä enemmän. Kehittämisessä painopistealueita ovat eri viestintäkeinojen
nykyistä laajempi hyödyntäminen (esimerkiksi sosiaalisen media), toiminta viestintäverkostoissa sekä sisäinen työyhteisöviestintä, jota henkilöstöltä saadun palautteen
perusteella pitää yhtenä jatkuvana kehittämiskohteena. Sisäinen viestintä kattaa sopimuspalokuntiin kohdentuvaa viestintää esimerkiksi työturvallisuuteen liittyvä viestintä tai vasteissa tapahtuvat muutokset.
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella käytetään sähköisessä viestinnässä internet-sivuja
ja sosiaalisessa mediassa seuraavia kanavia: Facebook, Instagram ja Twitter. Inter-
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net-sivut toimivat ns. "stabiilina" sivustona, eikä se mahdollista kuntalaisille nykyaikaista vuorovaikutteista viestintää. Sen kautta ohjataan pelastuslaitoksen palveluiden
piiriin, josta saa nopeasti palvelua neuvonnan puhelimen tai sähköpostin välityksellä.
Facebook puolestaan toimii hyvin vuorovaikutteisessa viestinnässä. Kansalaisilla on
annettu mahdollisuus sekä kommentoida julkaisujamme. Messinger-viestien kautta
pelastuslaitos vastaa kansalaisten kysymyksiin sosiaalisessa viestinnässä.
Sosiaalisen median (some) kanavia päivittävät tällä hetkellä pelastuslaitoksen viestintätiimin jäsenet ja muita sosiaalisesta mediasta kiinnostunutta henkilöstöä, jotka
samalla vastaavat eri some-kanavien aktiivisesta toiminnasta. Sosiaaliseen mediaan
linkitetään esimerkiksi pelastuslaitoksen tiedotteita sekä päivitetään ja välitetään
tietoa ajankohtaista valtakunnallisista kampanjoista. Tuomme sosiaalisen
median kautta esille pelastuslaitoksen toimintaa. Kynnys sosiaaliseen mediaan
kirjoittamiseen tulee olla matala, joten sinne kirjoitetaan myös asioita, jotka eivät ylitä
median uutiskynnystä.

Viestintä on tärkeä ja kiinteä osa pelastuslaitoksen jokapäiväistä toimintaa.
Pelastuslaitoksen viestintä on laaja kokonaisuus, johon liittyy paljon erilaisia osa-alueita (kuva 1). Tarkemmin näitä osa-alueita käsitellään Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen viestintäoppaassa ja oppaan liitteinä olevissa ohjeissa. Viestintää on kehitetty ja kehitetään edelleen
niin, että se koetaan osaksi jokapäiväistä toimintaa.

Kuva 1. Etelä-Karjalan viestinnän eri osa-alueet
Pelastuslaitoksen viestinnän tavoitteet ovat moniulotteisia
Pelastuslaitoksen tehtävien onnistuminen, henkilöstön hyvinvointi ja johtaminen edellyttävät toimivaa asiakaslähtöistä viestintää ja vuorovaikutusta. Vuorovaikutteisuudesta johtuen viestintä on tilanneherkkää. Viestintä tukee pelastuslaitoksen arvojen,
vision ja strategian toteuttamista ja edesauttaa tavoitteiden saavuttamista. Elämme
muuttuvassa toimintaympäristössä. Tämä edellyttää ennakoivaa ja jatkuvaa muutosviestintää.
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Viestinnän avulla tehdään tunnetuksi pelastuslaitoksen perustehtävää ja tavoitteita,
luodaan positiivista julkisuuskuvaa, edistetään luottamusta ja arvostusta pelastuslaitosta kohtaan, vaikutetaan ihmisten turvallisuuskäyttäytymiseen, lisätään vuorovaikutusta sekä varmistetaan kansalaisten tiedonsaanti ja turvallisuus kaikissa olosuhteissa. Avoimella ja luotettavalla viestinnällä vahvistetaan myös kansalaisten turvallisuuden tunnetta. Vuorovaikutteisuus viestinnässä lisää työhyvinvointia ja pelastuslaitoksen vetovoimaisuutta työpaikkana.
Onnettomuustiedottamisen tulee tapahtua avoimesti, nopeasti ja luotettavasti, koska
sillä voidaan osaltaan vahvistaa pelastuslaitoksen asemaa ammattimaisena ja tehokkaana organisaationa. Onnettomuustiedottaminen on pelastuslaitoksen viestinnän näkyvä ja kiinnostava osa-alue, koska hyvin suuri osa pelastuslaitoksen mediatiedotteista päätyy uutiseksi ja ovat usein luetetuimpien uutisten joukossa poliisiuutisten rinnalla.
Turvallisuusnäkökulma on viestinnässä merkittävä, koska yksi tärkeimmistä viestinnän tavoitteista on varmistaa kansalaisten tiedonsaanti ja turvallisuus kaikissa olosuhteissa, esimerkiksi vaaratiedottamisen keinoin. Ennaltaehkäisynäkökulmaa ei
myöskään pidä unohtaa, koska viestinnällä voidaan osaltaan vaikuttaa siihen, että
jokainen ottaa vastuuta omasta turvallisuudestaan ja huolehtii myös lähimmäisistään.
Toimivan ja oikein kohdennetun viestinnän avulla voidaan ennaltaehkäistä onnettomuuden syntyminen. Sidosryhmille viestintä on tärkeä osa pelastuslaitoksen ulkoista
viestintää. Keskeisimmän tiedotteet välitetään myös tärkeimmille sidosryhmille.
Lainsäädäntö ohjaa pelastuslaitoksen viestintää
Pelastuslaitoksella on julkisena organisaationa lakisääteinen velvoite kertoa avoimesti toiminnastaan sekä pelastusviranomaisena tiedottaa onnettomuus- ja vaaratilanteissa. Pelastuslaitoksen toiminta perustuu pelastusviranomaisena pelastuslakiin.
Vaaratiedottamista ohjaa myös laki vaaratiedottamisesta. Lisäksi viestinnässä on
otettava huomioon kunnan toimintaa ohjaava lainsäädäntö. Tällaisia viestinnän kannalta keskeisiä säädöksiä ovat mm. Suomen perustuslaki, kuntalaki, hallintolaki, julkisuuslaki ja kielilaki.
Sisäinen viestintä
Viestintästrategian myötä pelastuslaitoksen sisäistä työyhteisöviestintää pyritään
määrätietoisesti kehittämään. Sisäisen työyhteisöviestinnän kehittämisessä kaikilta
esimies- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleviltä vaaditaan käytännön toimia, jotta
viestinnästä saadaan entistä aktiivisempaa, ennakoivaa, ajankohtaista, avoimempaa, vuorovaikutteista ja kattavampaa.
Viestintä kuuluu kaikille
Sisäisestä työyhteisöviestinnästä puhuttaessa se mielletään monesti pelkästään johdon ja esimiesten tehtäväksi. Tämän päivän viestintä on myös mitä suurimmissa
määrin kaksisuuntaista ja vuorovaikutuksellista, joten kaikkien pelastuslaitoksessa
työskentelevien tulisi kantaa oma kortensa kekoon hyvän sisäisen viestintäkulttuurin
luomiseksi. Jokainen voi esimerkiksi viedä oikeaa viestiä omalta osaltaan eteenpäin,
antaa palautetta ja esittää kehittämisehdotuksia. Asenne on viestinnässäkin tärkeä.
Tavoitteena on, että viestintä koettaisiin tärkeäksi osaksi jokaisen omaa työtä ja pe-
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lastuslaitokselle saadaan tulevaisuudessa luotua avoin, positiivinen ja vuorovaikutteinen viestinnän kulttuuri.
Jokainen meistä on organisaatiomme julkinen käyntikortti
Viestintä kuuluu jokaisen pelastuslaitoksen työntekijän tehtäviin myös siitä syystä,
että kansalaisille näkyvimmän ja tärkeimmän osan muodostaa ihmisten parissa
tehtävä työ kuten ihmisten pelastaminen, tulipalojen sammuttaminen, ensivastetehtävät, palotarkastus tai kouluttaminen. Ne ovat tilanteita, jotka jäävät ihmisten
mieleen pitkäksi aikaa ja vaikuttavat osaltaan siihen, minkälainen mielikuva pelastuslaitoksesta ihmisille muodostuu. Henkilöstö osallistuu myös moniin moniammatillisiin
valvonta-, asiantuntija-, hanke- ja kehittämistoimintaan. Tällöin vaikuttaminen kohdistuu osin eri kohderyhmiin. Jokainen pelastuslaitoksen työntekijä on pelastuslaitoksen
”julkinen käyntikortti”.
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VIESTINNÄN PROSESSIT
Pelastuslaitoksen viestintä muodostuu useasta eri osa-alueesta. Tässä luvussa kuvataan mistä pelastuslaitoksen viestinnän kokonaisuus muodostuu ja mitä viestinnän
prosesseja se pitää sisällään. (kuva 2).

Kuva 2. Pelastuslaitoksen viestinnän prosessi
3.1

Onnettomuustiedottaminen
Onnettomuustiedottaminen on pelastuslaitoksen ulkoista viestintää onnettomuuksien
yhteydessä. Pelastuslaitoksen onnettomuustiedottaminen perustuu Etelä-Karjalassa
ensitiedotteeseen, jatkotiedotteeseen, koontitiedotteeseen ja vaaratiedotteeseen.
Vaaratiedotetta käytetään pe- lastusviranomaisen johtamissa tehtävissä ja tilanteissa,
joissa on nopeasti varoitettava väestöä ja annettava ihmisille turvallisuutta lisäävät
selkeät toimintaohjeet. Onnettomuustiedottamista käsitellään tarkemmin EKP:n viestintäoppaan liitteessä 1 – Viestintä onnettomuuksissa, kemikaali- ja palotutkinnassa
ja tehostettu viestintä.

3.2

Tehostettu viestintä
Pelastuslaitoksen tehostettu viestintä on viestinnällisten ratkaisujen tekemistä tilanteissa, joissa jokin ennakoimaton, usein yhtäkkinen tapahtuma synnyttää pelastuslaitoksen toimintaympäristössä tai työyhteisön sisällä voimakkaan tiedon tarpeen.
Pelastuslaitoksen tehostettua viestintää toteutetaan esimerkiksi suuronnettomuuksissa, useissa samanaikaisissa keskisuurissa onnettomuuksissa, häiriötilanteissa ja
poikkeusoloissa tai niiden uhkatilanteissa. Myös silloin kun pelastuslaitoksen omaa henkilöstöä loukkaantuu tai muu mediahuomiota keräävä tilanne on toteutunut. Tehostettua viestintää toteutetaan erityistä sidosryhmäviestintää tai vaaratiedottamista vaativissa tilanteissa.
Viestinnän liittyminen operatiivisiin johtamistilanteisiin on kuvattu EKP:n viestintäoppaan
liitteessä 1 – Viestintä onnettomuuksissa, kemikaali- ja palotutkinnassa ja tehostettu
viestintä.
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3.3

Ulkoinen viestintä
Ulkoinen viestinnän avulla kerrotaan pelastuslaitoksen asioista ulospäin ja pidetään
yhteyttä eri sidosryhmiin. Ulkoinen viestintä rakentaa osaltaan työyhteisön julkisuuskuvaa. Tavoitteena on, että pelastuslaitos nähdään aktiivisesti verkostoituvana yhteistyökumppanina sekä vetovoimaisena työpaikkana. Pelastuslaitoksen toimintaa koskevalla viestinnällä tarkoitetaan esimerkiksi viestintää, jolla tehdään tunnetuksi
pelastuslaitoksen toimintaa ja palveluita, päätöksentekoa sekä viestitään organisaation ajankohtaisista asioista. Viestintäkanavat valitaan sen mukaan, mihin kohderyhmään halutaan vaikuttaa.
Toimintaa koskeva viestintä pitää sisällään seuraavat toiminnot:

3.4



hallinto ja talous



toiminta ja palvelut



hanke – ja sidosryhmäviestintä



päätöksenteko.

Turvallisuusviestintä
Pelastuslaitoksen yksi tärkeä lakisääteinen tehtävä on onnettomuuksien ennaltaehkäisy. Turvallisuusviestinnällä pyritään pienentämään onnettomuuksien seurauksia
ja opastamman ihmisten oikeanlaista toimintaa onnettomuustilanteissa. Pelastuslain
mukaan pelastuslaitoksen on seurattava onnettomuuskehitystä valtakunnallisesti ja
paikallisesti. Eri tietolähteistä saatu tieto analysoidaan ja hyödynnetään turvallisuusviestinnässä. Turvallisuusviestintää toteutetaan kouluttamalla ja neuvomalla ihmisiä
sekä järjestämällä erilaisia yleisötilaisuuksia tai omien verkostojen kautta osallistutaan
muiden järjestämiin tilaisuuksiin. Myös median kautta välitetty turvallisuustiedon jakaminen kuuluu turvallisuusviestintään. Turvallisuusvalistus voidaan jakaa valistuksellisten toimintatapojen suhteen yleisötilasuuksiin ja joukkoviestintään. Pelastustoimen
turvallisuusneuvonta on yksittäiselle ihmiselle suunnattua, lyhytaikaista ja kohdentuu
asiakaslähtöiseen tarpeeseen. Pelastustoimen turvallisuuskoulutus sisältää kohderyhmälle annettavan turvallisuusaiheisen luennon, oppitunnin, opetustuokion tai harjoituksen.
Turvallisuusviestinnällä pyritään osaltaan saavuttamaan yhteiskuntaan hyvä turvallisuus- kulttuuri, jossa jokainen ottaa vastuuta omasta turvallisuudestaan ja onnettomuuksia ehkäistään tehokkaasti ennalta. Turvallisuusviestinnän avulla tuodaan esille
erilaisia ennaltaehkäisykeinoja sekä pyritään vaikuttamaan ihmisten asenteisiin ja sitä
kautta myös turvallisuuskäyttäytymiseen. Turvallisuusviestintää toteutetaan vuosittain
vahvistettavan turvallisuusviestintäsuunnitelman sekä sen liitteenä päivitettävän vuosikellon mukaisesti valituille kohderyhmille. Pelastuslaitoksen toteuttaman turvallisuusviestinnän tavoitteet koskevat myös alueen sopimuspalokuntien toteuttamaa turvallisuusviestintää.
Turvallisuusviestintä pitää sisällään seuraavat toiminnot:


turvallisuusneuvonta



turvallisuuskoulutus



turvallisuusvalistus.
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3.5

Sisäinen viestintä
Sisäinen viestintä on johtamisen väline – johtaminen on viestintää ja vuorovaikutusta.
On arvioitu, että 80 % johtajien ja esimiesten työajasta on viestintää. Pelastuslaitosten sisäinen viestintä eli työyhteisöviestintä tarkoittaa pelastuslaitoksen henkilöstön
kesken tapahtuvaa viestintää. Pelastuslaitoksen sisäisessä viestinnässä on käytössä
useita tapoja ja välineitä. Tärkeää on, että viestintä on säännöllistä, yhdenmukaista
ja vuorovaikutteista.
Sisäinen viestintä pitää sisällään seuraavat toiminnot:


kasvokkain tapahtuva viestintä



sähköpostilla viestiminen



Skype tai Microsoft Teams- kokoukset



Whatsapp-ryhmät



eri osastokokoukset



työryhmien kokoontuminen



tiedon jakaminen intran kautta



epävirallinen viestintä suljetussa Facebook–ryhmässä



henkilöstön omat pikaviestiryhmät



kaksisuuntaiset palautteet.
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4.1

TAVOITTEELLISTA JA JOHDETTUA VIESTINTÄÄ
Viestintä osana pelastuslaitoksen strategista johtamista
Viestintä on johtamisessa yksi haastavimmista osa-alueista. Professori Osmo A.
Wiion mukaan nimettyjen lakien ensimmäisessä kohdassa todetaan, että viestintä
yleensä epäonnistuu – paitsi sattumalta. Viestinnässä voidaan kuitenkin onnistua, kun
se on suunnitelmallista, tavoitteellista ja käytännössä toimivaa läpi organisaation. Leif
Åberg kehottaa meitä viestimään kiinnostavasti ja ymmärrettävästi! Viestintä on keskeinen
osa pelastuslaitoksen strategista johtamista ja siksi se kulkee käsi kädessä pelastuslaitoksen perustehtävän, strategisten tavoitteiden, arvojen ja vision kanssa. Viestinnän avulla tuetaan kaikkia näitä, ja siksi esimerkiksi viestinnän tavoitteiden tulee olla
linjassa pelastuslaitoksen koko organisaation tavoitteiden kanssa. Sekä johtamisen
että viestinnän keskeinen tekijä on henkilöstön sitoutuminen yhteisen päämäärän
saavuttamiseen ja siihen tulee myös strategian jalkauttamisen yhteydessä panostaa.
Strategian jalkauttamisessa viestinnällä on merkittävä rooli, että strategiasta pystytään esimerkiksi kertomaan käytännönläheisesti kullekin työntekijäryhmälle ja työntekijälle, mitä strategia kenenkin omassa työssä tarkoittaa ja miten sen saavuttamiseen jokainen voi omalta osaltaan osallistua.
Pelastuslaitoksen viestintästrategian tavoitteena on tukea koko organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamista. Viestintästrategiassa pyritään siis konkretisoimaan esimerkiksi sitä, mitä strategisia tavoitteita tukeva viestintä pelastuslaitoksella
käytännössä tarkoittaa, mihin sillä pyritään ja miten viestintää tehdään. Tavoitteena
on, että viestintästrategian sekä sen jalkauttamisen avulla pelastuslaitoksen viestintävastuut selkenevät, resurssit saadaan riittäväksi, viestintäosaaminen kasvaa, koko
henkilöstö osallistuu viestintään, viestintä yhdenmukaistuu ja tehostuu sekä näiden
kaikkien yhteisvaikutuksesta pe- lastuslaitoksen viestinnästä tulee entistä laadukkaampaa.
Viestintästrategia jalkautetaan käytäntöön päivittämällä vuosittain Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen viestintäopas liitteineen sekä turvallisuusviestintäsuunnitelma. Henkilöstölle tiedotetaan sekä koulutetaan viestintäasioista eri foorumeilla. Vuosittain päivitettävissä suunnitelmissa esitetään toimintavuotta koskevat viestinnän tavoitteet ja
painopistealueet, ajankohtaisviestintä sekä säännöllisesti toistuvat toimenpiteet.
Suunnitelma tarkastetaan ja tarvittaessa päivitetään viestintätiimin kokouksissa. Näin
voidaan reagoida äkillisiin muutoksiin tai viestinnän tarpeisiin, joita ei ole pystytty
huomioimaan viestintästrategiaa tai suunnitelmia laadittaessa.

4.2

Pelastuslaitoksen strategiset tavoitteet
Missio (miksi olemme olemassa, mikä on perustehtävämme)


Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa olosuhteissa lainsäädännön ja sopijakuntien siltä edellyttämistä palveluista lähellä ihmistä, laadukkaasti ja strategisia kumppanuuksia hyödyntäen.

Visio 2030 (tulevaisuuden tavoitetila, jonka haluamme yhdessä saavuttaa)


Turvallinen maakunta kaikille – yhteistyössä
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Arvot, ”Turvallisuus on yhteinen asiamme”


Inhimillisesti:
o Kohtelemme ja palvelemme jokaista yhdenvertaisesti
o Olemme kiinnostuneita ihmisistä ja kysymme ”miten voit”
o Kohtaamme ihmisen työyhteisössä ja työtehtävissä – vaikeassakin tilanteessa
o Annamme rakentavaa palautetta ja kiitämme hyvin tehdystä työstä



Ammatillisesti:
o
o
o
o



Toimimme yhteistyökykyisesti ja -halutusti
Annamme tilaa uusille ajatuksille – haluamme oppia uutta
Kehitämme omaa ja työyhteisön osaamista
Olemme ylpeitä työstämme ja toimimme kaikki pelastusalan puolesta

Luotettavasti:
o
o
o
o

Annamme tietoa avoimesti ja nostamme rohkeasti asioita esiin
Toimimme luottamuksen arvoisesti kaikissa tilanteissa
Osoitamme luottamusta toisillemme
Kannamme vastuuta yhdessä ja yksilöinä

Pelastuslaitoksen strategisena tavoitteena on palvelutasopäätöksen mukaisesti, että;


Pelastuslaitoksella on kiinteä kumppanuusverkosto eri viranomaisten välillä.



Pelastuslaitos seuraa aktiivisesti yhteiskunnan ja maakunnan turvallisuuskehitystä sekä ennakoi ja tuottaa tietoa omiin ja muiden toimijoiden tarpeisiin. Onnettomuusriskit tunnistetaan ja otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa ja
päätöksenteossa.



Pelastustoimen palvelut mitoitetaan vastaamaan kansallisia, alueellista ja paikallisia tarpeita kaikissa olosuhteissa. Palvelut on mitoitettu tunnistettujen riskien ja vaikuttavuuden perusteella.



Pelastuslaitoksen valmiutta toimia alueellaan johtavana toimijana onnettomuuksien kokonaisvaltaisissa ehkäisy- ja hallintatehtävissä tehostetaan. Onnettomuuksien ehkäisyä kehitetään valtakunnallisten toimintaohjelmien mukaisesti. Onnettomuuksien ehkäisyn vaatima henkilöstöresurssit ja sen suorituskyky mitoitetaan vastaamaan tarpeita. Valvontaa kohdennetaan henkilö-, omaisuus-, ympäristö- ja kulttuuririskiperusteisesti vaikuttavuutta painottaen.



Turvallisuusviestintää ja – koulutusta tehostetaan riski- ja vaikuttavuusperusteisesti ja ilmiölähtöisesti. Vahvistetaan ihmisten ja yhteisöjen kykyä vähentää onnettomuuksia, sekä kannustetaan yksilöitä ja yhteisöjä omatoimi-suuteen ja
vastuunottoon. Omatoimista varautumista kehitetään siten, että ihmisillä ja yhteisöillä on hyvät valmiudet estää onnettomuuksia ja toimia onnettomuus- tai
vaaratilanteissa.



Pelastustoimella on maakunnan riskejä vastaavat resurssit ja riittävä suorituskyky kaikissa olosuhteissa. Pelastustoimintavalmius ja suorituskyky mitoitetaan
vastaamaan pelastustoimen alueen riskejä ja onnettomuusuhkia eri vuoden ja
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vuorokauden aikoina, jotka arvioitujen uhkien ja aikaisempien vuosien onnettomuustilastojen perusteella ovat todennäköisiä. Kehitetään eri viranomaisten yhteistyötä pelastustehtävien hoitamisessa etenkin harvaan asutuilla alueilla. Häiriötilanne-, suuronnettomuus- ja poikkeusolojen vaatimaa suorituskykyä kehitetään ja toiminnan edellyttämät suunnitelmat päivitetään.


Kotona asumisen turvallisuutta kehitetään yhteistyössä viranomaisten ja moniammatillisen toimijaverkoston kanssa. Asumisen paloturvallisuutta parannetaan etenkin erityisryhmien ja iäkkäiden ihmisten asumisen osalta. Turvallisuutta parantavan tekniikan ja toimintamallien käyttöä pyritään lisäämään hoitoja hoivalaitoksissa.



Turvataan teknisesti toimintavarma ja onnettomuusriskejä vastaava pelastuskalusto kaikissa olosuhteissa. Pelastustoimen materiaalista varautumista ja
huoltovarmuutta kehitetään.



Varmistetaan riittävät henkilöstöresurssit ja osaavan henkilöstön saatavuus.
Pelastustoimen henkilöstölle mahdollistetaan urakehitysvaihtoehtoja sekä henkilöstön osaamisen kehittämistä tuetaan ja ohjataan aktiivisesti. Tarve-lähtöisellä työsuojelulla tuetaan ja kehitetään laaja-alaisesti henkilöstön työkyvyn ylläpitoa koko työuran ajan.



Pelastuslaitosten välistä yhteistyötä kehitetään kaikilla vastuualueilla strategisia
kumppanuuksia hyödyntäen. Tavoitteena on yhteistyöllä tehostaa kykyä tuottaa
kustannustehokkaita ja laadukkaita palveluita muuttuvassa toimintaympäristössä.



Kehitetään alueen sopimuspalokuntajärjestelmää etsimällä yhteistyössä uusia
vaihtoehtoja sopimuspalokuntien tuottamille palveluille tunnistaen myös niiden
nykyiset ja tulevaisuuden haasteet sekä erityispiirteet. Edistetään ja tuetaan sopimuspalokuntatoiminnan ja muun vapaaehtoisen toiminnan kiinnostavuutta ja
houkuttelevuutta. Palokuntasopimukset uusitaan palvelutasokauden aikana.



Kehitetään Etelä-Karjalan turvallisuus- ja valmiustoimikunnan toimintaa keskeisenä toimijanan maakunnan turvallisuuden ja valmiuden kehittäjänä. Yhteen
sovitetaan sopijakuntien varautumista ja valmiussuunnittelua yhteiskunnan turvallisuusstrategian sekä sisäisen turvallisuuden selonteon ja strategian mukaisesti.



Pelastustoimen ja ensihoidon tiiviin yhteyden tuomaa synergiaetua kehitetään
yhteistyössä.



Maakunnan pelastustoimen palvelutaso turvataan pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyessä maakunnalle.



Pelastuslaitoksen tietoturvallisuutta kehitetään ja toteutetaan valtakunnallisesti
yhtenäisten tietoturvavaatimusten mukaisesti yhdessä muiden turvallisuusviranomaisten kanssa.



Pelastuslaitoksen toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen digitalisaatiota
hyödyntäen.



Laaditaan pelastuslaitoksen omavalvontaohjelma, jonka avulla varmistetaan
palvelujen laadun ja turvallisuuskulttuurin kehittäminen erityisesti tiedolla ohjaa-
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mista vahvistaen, palvelujen yhdenvertainen saatavuus, palvelutuotannon systemaattiset toimintatavat sekä poikkeamien hallinta.
4.3

Viestinnän strategiset tavoitteet
Pelastuslaitoksen viestinnän strategiset tavoitteet ovat:
 Tukea pelastuslaitoksen strategisten tavoitteiden jalkauttamista ja saavuttamista
 tehdä viestinnän avulla tunnetuksi pelastuslaitoksen perustehtävää ja tavoitteita
 lisätä kiinnostusta työskennellä pelastuslaitoksella
 luoda positiivista julkisuuskuvaa
 edistää avoimen ja tasapuolisen viestinnän avulla luottamusta ja arvostusta pelastuslaitosta kohtaan
 viestiä aktiivisesti ja etupainotteisesti kaikesta toiminnasta
 vaikuttaa viestinnällä osaltaan siihen, että jokainen ottaa vastuuta omasta turvallisuudestaan ja huolehtii myös lähimmäisistään
 pelastuslaitos ja sen motivoitunut ja osaava henkilöstö toimii kaikissa tilanteissa pelastustoimen arvojen mukaisesti
 lisätä viestinnän vuorovaikutuksellisuutta eli henkilöstön, kansalaisten ja median mahdollisuutta osallistua viestintään
 käytännön toimet viestinnän tavoitteiden saavuttamiseksi kuvataan tarkemmin viestintäoppaassa ja turvallisuusviestintäsuunnitelmassa.

4.4

Viestinnän kehittämisen painopistealueet

a. Työyhteisön sisäisen viestinnän kehittäminen:
 Tavoitteena on, että viestintä koettaisiin tärkeäksi osaksi jokaisen omaa työtä
ja pelastuslaitokselle saadaan tulevaisuudessa luotua entistä avoimempi,
positiivisempi ja vuorovaikutteisempi viestinnän kulttuuri.
 Tavoitteena on johtaa toimivan viestinnän avulla ja sekä johtaa pelastuslaitoksen viestintää.
b. Erilaisten viestintämenetelmien nykyistä laajempi hyödyntäminen:


Median ja kansalaisten tiedontarve kasvaa merkittävästi erilaisissa onnettomuus- ja häiriötilanteissa. Häiriötilanteen hallinnassa viestinnällä on suuri merkitys. Pelastuslaitoksen tulee jatkuvasti kehittää omia viestintämenetelmiään,
että se pystyy tehostamaan viestintäänsä muun valmiuden kohottamisen ohella
sekä kykenee vuorovaikutteiseen viestintään kuten esimerkiksi vastaamaan
median ja kansalaisten kysymyksiin lähes reaaliajassa. Viestintää kehitetään
perinteisin menetelmin ja sosiaalisen median vuorovaikutteisia kanavia hyödyntäen.

c. Viestintäympäristön muutoksen hallinta:


Luotettavan viranomaisten välittämän tiedon lisäksi tietoa tuotetaan kansalaisten toimesta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Oikean tiedon ohella liikkuu
myös runsaasti väärää tietoa, jota levitetään myös tarkoituksellisesti. Tämä
asettaa haasteen myös pelastuslaitoksen viestinnälle, koska tuotetun viestinnän lisäksi, tulee pystyä seuraamaan ja analysoimaan onnettomuus- tai häiriötilanteeseen liittyvää viestintää useissa eri viestintäkanavissa. Etelä-Karja-
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lassa tehdään jatkuvaa verkostoyhteistyötä eri organisaatioiden viestinnän ammattilaisten kanssa. Sen avulla pelastuslaitoksella pysyy tilannetietoisuus toimintaympäristöstä. Suuronnettomuustilanne, uhka- tai häiriötilanne sekä poikkeusolot vaativat aina tehostettua viestintää. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen
onnettomuuksien, kemikaali- ja palontutkinnan sekä tehostetun viestinnän ohjeessa on kuvattu tarkemmin tehostetun viestinnän toimintaohjeita.
d. Panostaminen viestintätoimintojen suunnitteluun, kehittämiseen, seurantaan ja kouluttamiseen nykyistä voimakkaammin:


4.5

Viestintä kuuluu kaikille, mutta viestintää tulee suunnitella ja toteuttaa tavoitteellisesti aivan kuin muitakin pelastustoimen strategisia toimintoja. Viestintä
on johtamista ja johtaminen on viestintää. Viestinnän suunnittelu vaatii erikoistumista viestintään.

Onnettomuustiedottamisen tavoitteet
Pelastuslaitoksen onnettomuustiedottamisen tavoitteena on varmistaa kansalaisten
tiedonsaanti ja turvallisuus kaikissa olosuhteissa. Onnistuneella onnettomuustiedottamisella voidaan välttää lisäonnettomuuksien syntymistä. Oikea -aikaisella
viestinnällä rauhoitetaan operatiivisen pelastustoiminnan johtamista. Medialle
pyritään tarjoamaan tietoa pelastustoimen tehtävistä kattavasti ja tasapuolisesti. Pelastustoimen tehtävistä tulee myös tiedottaa avoimesti, nopeasti ja luotettavasti. Onnettomuustiedottamisen avulla vahvistetaan asemaa ammattimaisena ja tehokkaana turvallisuusorganisaationa.

4.6

Tehostetun viestinnän tavoitteet
Tehostetun viestinnän tavoitteena on varmistaa, että pelastuslaitoksen tehokas ja laadukas viestintä pystytään kaikissa olosuhteissa varmistamaan. Se tarkoittaa esimerkiksi hyvää valmiutta viestinnän tehostamiseen, viestintää tukevia toimintamalleja
ja järjestelmiä, keskitettyä ja suunnitelmallista viestintää sekä toimivaa viranomaisyhteistyötä myös viestinnässä. Normaaliolojen suuronnettomuuksissa ja häiriötilanteissa sekä poikkeus- oloissa tai niiden uhkatilanteissa korostuu kansalaisten
tehostettu tiedottaminen, viran- omaisten välinen yhteistyö sekä kuntien kriisiviestinnän tukeminen. Etelä-Karjalassa EKTURVA- viestintä on perustettu koordinoimaan ja
kehittämään maakunnan keskeisten toimijoiden viestintää eri tilanteissa. Tässä pelastuslaitoksen rooli on merkittävä ja siksi viestinnän tehostamiseen on varauduttava
huolellisesti muun varautumisen ohella. Lisäksi on tärkeää nostaa erilaisissa uhkatilanteissa viestinnän valmiutta muun valmiuden kohottamisen ohella esimerkiksi
LUOVA- tiedotteen perusteella. Näissä tilanteissa on tärkeää antaa myös kansalaisille ennakkovarotuksia sekä toiminta- ja varautumisohjeita. Toimiva päivittäisviestintä, riittävät viestinnän resurssit sekä 24/7 viestintävalmius luovat hyvän pohjan viestinnän tehostamiselle ja viestintäyhteistyölle.

4.7

Turvallisuusviestinnän tavoitteet
Turvallisuusviestinnän tavoitteena on hyvän turvallisuuskulttuurin saavuttaminen, jolloin ihmisillä ja yhteisöillä on hyvät valmiudet estää tulipaloja ja muita onnettomuuksia
sekä vähentää niiden seurauksia ja toimia onnettomuustilanteessa oikein. Hyvää
turvallisuuskulttuuria voidaan rakentaa esimerkiksi vaikuttamalla turvallisuusasenteisiin, -tietoihin ja -taitoihin yhteistyössä muiden viranomaisten, järjestöjen, yhteisöjen
ja asukkaiden kanssa. Tästä on hyvänä esimerkkinä KAT-toiminta. Siinä kehitetty
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toimijaverkosto-mallia tulee hyödyntää turvallisuusviestintää kehitettäessä. Vuorovaikutteinen kehittäminen eri toimijoiden kanssa, erityisesti Eksoten kanssa takaavat
henkilöstön dynaamisen käytön ja yhteiskehittämisen muuttuvassa toimintaympäristössä. Vuosittaiset tavoitteet ja kohderyhmät määritellään tarkemmin pelastuslaitoksen viestinnän vuosisuunnitelmassa sekä kehittämishankkeiden hankesuunnitelmissa. Turvallisuusviestinnän tavoitteisiin vaikuttavat ministeriön strategiset painopisteet sekä valtakunnallisen viestinnän verkostoista saatavat vaikutteet. Viestinnän tulee
olla asiakaslähtöistä sekä ilmiökeskeistä.
4.8

Pelastuslaitoksen ulkoisen viestinnän tavoitteet
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ulkoisen viestinnän tavoitteena on tehdä tunnetuksi pelastuslaitoksen toimintaa, palveluita ja henkilökuntaa, rakentaa ja ylläpitää
hyvää yhteisökuvaa ja imagoa sekä näkyä säännöllisesti julkisuudessa keskeisten
teemojen tai aihealueiden kautta. Lisäksi pyritään viestimään avoimesti ja etupainotteisesti tärkeiden asioiden valmistelusta, muutoksista ja päätöksen teosta sekä vaikuttamaan esimerkiksi maakunnan asukkaiden turvallisuuden tunteeseen. V iestinnän
lyhyen aikavälin tavoitteet muodostuvat pelastuslaitoksen toimintavuoden tavoitteiden ja painopisteiden tukemisesta viestinnän avulla. Käytännössä tämä tarkoittaa
esimerkiksi pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen ja toimintasuunnitelman keskeisistä tavoitteista, muutoksista, vaikutuksista, sekä hanke- ja kehittämistoiminnasta
viestimistä.

4.9

Sisäisen viestinnän tavoitteet
Pelastuslaitoksen sisäisen viestinnän tavoitteena on viestiä henkilöstön kesken säännöllisesti, kattavasti ja avoimesti. Tavoitteena on, että
 Koko henkilöstö osallistuu viestintään


henkilöstö tietää, mitä pelastuslaitoksella tapahtuu



työssä viihtyvyys kehittyy vuorovaikutteisen sisäisen viestinnän avulla.
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5

VIESTINNÄN PERIAATTEET JA ARVOT
Viestinnän tulee olla pelastuslaitoksen arvoja tukevaa ja toteuttavaa. Viestinnän
avulla vahvistetaan kansalaisten, sidosryhmien, päättäjien ja median luottamusta
sekä arvostusta pelastuslaitosta kohtaan. Pelastuslaitoksen arvot pohjautuvat pelastustoimen arvoihin ja niillä pyritään kuvaamaan niitä asioita, joita pidämme työssämme tärkeänä.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella noudatamme myös viestinnässä pelastusalan arvoja.
Inhimillisesti:
•

Kohtelemme ja palvelemme jokaista yhdenvertaisesti

•

Olemme kiinnostuneita ihmisistä ja kysymme ”miten voit”

•

Kohtaamme ihmisen työyhteisössä ja työtehtävissä – vaikeassakin tilanteessa

•

Annamme rakentavaa palautetta ja kiitämme hyvin tehdystä työstä

Ammatillisesti:
•

Toimimme yhteistyökykyisesti ja -halutusti

•

Annamme tilaa uusille ajatuksille – haluamme oppia uutta

•

Kehitämme omaa ja työyhteisön osaamista

•

Olemme ylpeitä työstämme ja toimimme kaikki pelastusalan puolesta

Luotettavasti:
•

Annamme tietoa avoimesti ja nostamme rohkeasti asioita esiin

•

Toimimme luottamuksen arvoisesti kaikissa tilanteissa

•

Osoitamme luottamusta toisillemme

•

Kannamme vastuuta yhdessä ja yksilöinä
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6.1

VIESTINNÄN ORGANISOINTI, YHTEISTYÖ JA ARVIOINTI
Viestinnän organisointi pelastuslaitoksella
Pelastuslaitoksen viestintäorganisaatio ja siihen liittyvät vastuut muodostuvat pääosin johtamisorganisaation mukaisesti. Viestintävastuut perustuvat toimintasääntöön, jolloin ne myös liittyvät viestintää suorittavien henkilöiden tehtävänkuviin ja vastuisiin (taulukko 1). Pelastusjohtaja johtaa pelastuslaitoksen viestintää ja vastaa pelastuslaitoksen virallisen kannan esittämisestä niin omalle henkilöstölle kuin laitoksen ulkopuolellekin. Jokainen voi viestiä omassa roolissaan ja omista tehtävistään, mutta pelastuslaitoksen ääntä käyttää pelastusjohtaja tai hänen sijaisensa.
Taulukko 1. Viestinnän vastuut
VIESTINNÄN PROSESSIT
Viestintä osana str. johtamista
Viestinnän yhteyshenkilöt
Viestinnän suunnittelu ja koordinointi
Ulkoinen viestintä

Onnettomuustiedottaminen

Turvallisuusviestintä
Tehostettu viestintä

Sisäinen viestintä

VASTUUHENKILÖ/-T
Pelastusjohtaja ja hänen sijaisensa
Viestintäpäällikkö
Pelastusjohtaja, viestintäpäällikkö, apuna johtoryhmä
Viestintätiimi: viestinnän yhteensovittaminen ja avustaminen
Pelastusjohtaja: hallinto, päätöksenteko, strategiset linjaukset
Pelastusjohtaja: talous- ja henkilöstöasioiden sekä muiden tukipalvelujen toiminnasta viestintä toimintasäännön mukaisesti
Vastuualueiden päälliköt: vastuualueidensa toiminnasta viestintä toimintasäännön mukaisesti
Palvelualueiden palopäälliköt: oman palvelualueensa toiminnasta viestintä paikallisesta näkökulmasta, lisäksi erityisvastuualueisiin liittyvä viestintä yhdessä valmiuspäällikön kanssa
Pelastustoiminnasta vastaava P31/P20
Päivystävät pelastusviranomaiset erillisen onnettomuustiedottamis- ohjeen ja oper. johtamisohjeen mukaisesti
Riskienhallintapäällikkö, viestintäpäällikkö/turvallisuusviestinnästä vastaava turvallisuuskouluttaja
Valmiuspäällikkö ja viestintäpäällikkö: tehostettuun viestintään varautuminen mm. varautumiseen liittyvät suunnitelmat,
etukäteisjärjestelyt, koulutuksen sekä viestintäjärjestelmien ylläpito ja kehittäminen.
Pelastusjohtaja ja viestintäpäällikkö onnettomuustiedottamisohjeen mukaisesti (ks. tehostetun viestinnän ohje)
Jokainen oman vastuualueensa / tehtävänsä osalta. Ajankohtaistiedotteen asiat omalta vastuualueeltaan.

Pelastuslaitoksen strategisesta viestinnästä vastaa pelastusjohtaja, apunaan viestintäpäällikkö ja johtoryhmä. Strategiseen viestintään liittyvät myös yhteiskuntasuhteet ja vaikuttajaviestintä.
Niiden tavoitteena on kirkastaa esimerkiksi päättäjille pelastuslaitoksen roolia turvallisuusviranomaisena ja tarpeita tulevaisuudessa – vaikkapa rahoituksen suhteen. Viestintäpäällikön roolina on suunnitella ja kehittää pelastuslaitoksen viestintää sekä tukea, kouluttaa ja
sparrata työntekijöitä tekemään viestintää omassa työssään. Viestintäpäällikkö on viestinnän asiantuntija, joka toimii apuna viestinnän toteutuksessa jokaisen omassa työssä. Viestintäpäällikkö toimii eri kanavien asiantuntijana ja auttaa ymmärtämään, missä kanavissa
sinun kannattaa omasta työstäsi viestiä. Viestintäpäällikkö on pelastuslaitoksen johtoryhmän jäsen.
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Viestintäpäällikön apuna toimivat
•
pelastuslaitoksen viestintätyöryhmä, johon kuuluvat edustajat eri aloilta ja henkilöstöryhmistä ja
•
viestinnän valmiusryhmä, joka tukee pelastuslaitoksen viestintää esimerkiksi suurissa onnettomuuksissa tai häiriötilanteissa.
Viestinnän eri verkostoissa tehdään yhteistyötä ja luodaan vaikuttavuutta eri sidosryhmien
välisellä yhteistyöllä (kuva 3). Etelä-Karjalan pelastuslaitos on aktiivisesti mukana useissa
eri viestinnän verkostoissa niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin. Viestinnän verkostojen avulla saamme yhteistyöstä voimaa ja ääntämme kuuluville. Verkostoituminen on myös
tärkeää sidosryhmätyötä.

Kuva 3. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen strategiset viestintäkumppanuudet
6.2

Mediayhteistyö
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen tavoitteena on viestiä toiminnastaan etupainotteisesti, avoimesti ja tasapuolisesti.
Sidosryhmäviestinnän kohderyhminä ovat esimerkiksi toimittajat, kuntien ja kaupunkien virkamiehet, muiden pelastuslaitosten henkilöstö, ministeriöiden työntekijät ja valtion viranomaiset sekä muut turvallisuusviranomaiset, järjestöt, liike-elämän edustajat
ja päättäjät.
Sidosryhmäviestinnän tavoitteena on


Kertoa pelastuslaitoksen työstä ja tarpeista sekä tulevaisuuden suunnista ja
ajankohtaisista asioista



Lisätä luottamusta pelastuslaitoksen toimintaan ja työhön



Luoda positiivista työnantajakuvaa ja helpottaa rekrytointeja



Lisätä vuorovaikutusta, vahvistaa yhteistyötä ja verkostoitumista



Osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun



Tuoda esiin ja perustella pelastuslaitoksen ja pelastusalan tarvitsemia resursseja ja kehittämistarpeita tulevaisuudessa
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Sidosryhmäviestintään sopivia kanavia ovat esimerkiksi yhteistyö median kanssa, sosiaalinen media (erityisesti Twitter) ja internet-sivut sekä osallistuminen erilaisiin tapahtumiin ja verkostoihin.
Pelastuslaitoksen vakituinen henkilöstö ja sopimuspalokuntalaiset osaltaan muodostavat sisäisen vuorovaikutuksen. Toimiva ja hyvähenkinen sisäinen vuorovaikutus
edistää työhyvinvointia ja helpottaa kaikkien työntekoa. Hyvä sisäinen vuorovaikutus
on myös onnistuneen ulkoisen viestinnän edellytys.
Sisäiseen vuorovaikutukseen osallistuvat kaikki – meistä jokaisesta on kiinni millainen
vuorovaikutus työpaikalla on. Vuorovaikutukseen kuuluvat esimerkiksi sujuva tiedonkulku ja avoimen keskustelun mahdollistaminen myös työyhteisön sisäisissä asioissa.
Nämä ovat osa jokaisen työtä – sisäinen vuorovaikutus on juuri sellaista millaiseksi
jokainen meistä sen tekee! Hyvän vuorovaikutuksen esimerkkeinä ja kannustajina toimivat erityisesti esimiestehtävissä olevat.
Nykyisessä viestintäympäristössä on melko hankalaa erotella viestinnän kanavia sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Myös pelastuslaitoksen oma henkilöstö seuraa aktiivisesti mediaa ja sosiaalista mediaa, joten ulkoinen viestintä on usein myös sisäistä
viestintää. Toisaalta taas sisäiseen viestintään soveltuvien kanavien kautta voidaan
tavoittaa myös sidosryhmiä.
Mediaviestinnän keinoja ovat esimerkiksi:




kirjallinen tiedote onnettomuustiedotteen julkaisujärjestelmän kautta (onnettomuustiedote / muu tiedote) tai vapaa sähköpostitiedote mediajakeluosoitteella
• viestinta@ekpelastuslaitos.fi
vaaratiedote



mediainfotilaisuus esimerkiksi turvallisuusviestinnän tai toiminnasta viestinnän tehostamiseksi




hankeviestintä
tiedotustilaisuus esimerkiksi onnettomuustiedottamisen tehostamiseksi



suorat yhteydenotot median suuntaan esimerkiksi



median suorat yhteydenotot pelastuslaitokselle esimerkki medianumeron (onnettomuustiedottaminen) tai yhteyshenkilöiden kautta
kansalaisten suorat yhteydenotot neuvontanumeroiden kautta, valmius avata
myös omia neuvontanumeroita tehostettua viestintää vaativissa tilanteissa




säännölliset tapaamiset Etelä-Karjalan alueen keskeisten viestinnän ammattilaisten kanssa.
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6.3

Muu sidosryhmäyhteistyö
Pelastuslaitoksen viestintään liittyy median lisäksi paljon erilaisia sidosryhmiä. Onnistuneen viestinnän suunnittelun ja toteutuksen kannalta sidosryhmäyhteistyöllä on
suuri merkitys. Varsinkin onnettomuustiedottamisessa viestinnässä useilla viranomaisilla on viestintävastuita, joten viestinnän yhteensovittaminen on avainasemassa onnistuneen viestinnän kannalta. Sidosryhmäyhteistyö tulee huomioida kaikissa viestinnän prosesseissa sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa. Etelä-Karjalan pelastuslaitos toimii aktiivisesti ja yhteistyöhakuisesti alan sisäisissä asiantuntijaverkostoissa esimerkiksi pelastustoimen viestintäverkostossa ja kumppanuusverkoston tuvi-asiantuntijaverkostossa. Maakunnallinen verkostoituminen viestinnässä
toteutetaan EKTURVA-viestintäverkostoyhteistyössä. Maakunnallisessa KAT-toimijaverkostossa toimiminen antaa mahdollisuuksia kehittää toimintaa erityisesti turvallisuusviestinnän osalta.

6.4

Viestinnän seuranta ja arviointi
Seurannan avulla luodaan viestinnän ennakoivaa tilannekuvaa, jonka perusteella voidaan arvioida viestinnän nykytilaa ja kehittämistarpeita. Pelastuslaitoksella seurantaa suoritetaan onnettomuustiedottamisen osalta seuraamalla reaaliaikaisesti mitä ja
miten onnettomuustilanteesta viestitään, julkaistaanko pelastuslaitoksen onnettomuustiedotteet tai vaaratiedotteet ja onko tieto oikeanlaista sekä toimivatko ihmiset
annettujen toimintaohjeiden mukaisesti. Muun viestinnän osalta puolestaan seurataan esimerkiksi; mitä turvallisuuteen ja pelastustoimeen liittyvää uutisointia on parhaillaan meneillään, mitä ja miten pelastuslaitoksesta julkisuudessa viestitään sekä
julkaistaanko pelastuslaitoksen tiedotteet ja onko julkaistu tieto oikeanlaista. Lisäksi
voidaan seurata onko ihmisten turvallisuuskäyttäytymisessä havaittavissa poikkeavuuksia sekä miten turvallisuusviestintä on vaikuttanut ihmisten käyttäytymiseen.
Keinoina seurannassa käytetään perinteistä mediaseurantaa joukkoviestimiä seuraamalla. Myös sosiaalisen median seurannasta saadaan seurantatietoa. Sosiaalisen median aktiivisuus ja tavoitettavuus, jossa mittarina toimivat tykkääjät, kävijät, kattavuus sekä julkaisujen ja kommentoinnin aktiivisuus. Eri lähteistä saadun tiedon perusteella, eri viestintäkanavia kohdennetaan eri kohderyhmille.
Arvioinnin helpottamiseksi voidaan luoda erilaisia viestintään ja turvallisuusviestintään liittyviä mittareita. Etelä-Karjalan pelastuslaitos seuraa pelastusalan turvallisuusviestinnän mittariston kehittämistyötä sekä muita soveltuvia viestinnän mittareita ja ottaa niitä käyttöön tarpeen mukaan. Tällä hetkellä pelastuslaitos käyttää Pronto- sovellutuksen turvallisuusviestinnän määrällisiä mittareita. Pelastuslaitoksella on kerätty satunnaisesti palautetta esimerkiksi yleisötapahtumissa. Palautteenantojärjestelmää on
tarkoitus kehittää ja palautetta suunnitellaan kerättäväksi säännöllisemmin.
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7

SISÄINEN VIESTINTÄ
Pelastuslaitosten sisäinen viestintä eli työyhteisöviestintä tarkoittaa pelastuslaitoksen henkilöstön kesken tapahtuvaa viestintää. Pelastuslaitoksen sisäisessä viestinnässä on käytössä useita tapoja ja välineitä. Tärkeää on, että viestintä on avointa,
säännöllistä ja yhdenmukaista. Yksi toimivimmista kanavista on lähiesimiesviestintä.
Sisäisen viestinnän haasteena ovat henkilöstöryhmien erilaiset työajat ja siten viestintä
on suunniteltava: Kuka kertoo, milloin kerrotaan, mitä kerrotaan ja miten halutaan
palautetta. On valittava välineet, millä viesti tavoittaa henkilöstön ja henkilöstölle on
vastuutettava tiedon vastaanottamisesta. Henkilöstö on sijoittelu Etelä-Karjalan kaikkiin kuntiin. Tällä hetkellä pelastuslaitoksella on käytössä sähköisiä sovellutuksia, joiden avulla henkilökunta voi ottaa osaa palavereihin ja tiedotustilaisuuksiin etäyhteyden välityksellä. Myös keskeisimmät, säännönmukaisesti toistuvat ajankohtaispalaverit nauhoitetaan, että henkilöstö voi tutustua niihin myöhemmin. Kun henkilöstö tietää
missä ja milloin viesti on saatavilla, on sen velvollisuus hakea viesti kyseisestä paikasta. Kun henkilöstö tietää, mitä talossa tapahtuu, se myös sitoutuu talon töihin paremmin. Sitoutunut henkilöstö puolestaan tuottaa parhaan tuloksen.
Sisäisesti viestittävien asioiden muistilista


Positiiviset palautteet (ulkoiset ja sisäiset)



Tietoturvallisuuteen liittyvät tunnistetut uhat



Muuttuneet ohjeet ja käytännöt



Henkilövalinnat ja – siirrot, eläköitymiset, menehtymiset



Muutokset hälytyskalustossa



Muutokset asemapalvelussa



Muutokset vasteissa



Tyky – tapahtumat, henkilöstöedut



Paloasemaa koskevat tapahtumat



Merkittävät tai keskustelussa olleet hälytykset



Työsuojeluasiat, sisäilma-asiat, työtapaturmat



YT-toimikunnan asiat



Työterveyshuollon muutokset



Harjoitukset



Lomat



Palkkaukseen liittyvät muutokset, Meitan pelastuslaitoksen yhteyshenkilö (t)
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Lähiesimiesviestintä
Tärkeä sisäisen viestinnän kanava on lähiesimiesviestintä. Tärkeäkin viesti voi menettää merkityksensä, jos se ei ole suunniteltua tai jos esimies ei sisäistä asemansa
velvoittamaa vastuuta. Lähiesimies on työnantajan edustaja, hän ei saa antaa omien
asenteidensa vaikuttaa viestintään, vaan asioista on kerrottava pelastuslaitoksen johdon tarkoittamalla tavalla. Säännölliset palaverit ovat esimiehille yksi keino välittää tietoa, jota he voivat viestiä edelleen. Palavereissa on hyvä määritellä henkilöstölle eteenpäin viestittävät asiat. Esimiesviestinnän tavoitteena on lisätä tietoisuutta työntekoon
liittyvissä asioissa. Henkilöstöllä on myös velvollisuus hankkia tietoa epäselvissä tilanteissa.
Esimies seuraa viestintäkanavia ja välittää niistä tarpeellisen tiedon henkilöstölleen
sovi- tulla tai parhaaksi katsomallaan tavalla. Esimiesviestintää tehdään ajankohtaispalavereissa, infotilaisuuksissa, kokouksissa, koulutuksissa, vuoronvaihdossa ja
sähköpostilla. Myös kahvipöytäkeskusteluna käyty viestintätilaisuus voi olla rento ja
toimiva tapa käsitellä tärkeitäkin asioita.
Esimiesviestintään kuuluvat kehityskeskustelut ja työntekijöiden perehdyttäminen. Jokaisella henkilöstöryhmällä tulee olla säännöllisiä sisäisiä ajankohtaispalavereja.
Näitä ovat tilaisuudet tai hetket, jolloin lähiesimiehen johdolla käydään läpi kaiken tasoisia asioita, niin yleisiä kuin paloasema-työvuorokohtaisia asioita. Näissä tilaisuuksissa tulee olla myös mahdollisuus keskustelulle ja palautteen antamiselle. Pelkästään muistinvaraisesta viestinnästä tulisi pyrkiä eroon.
Johdon viestintä
Johdolla on suuri vastuu toimivasta sisäisestä viestinnästä. Pelastusjohtaja ja johtoryhmä määrittelevät johtamisviestintään liittyvät asiat ja milloin ne julkaistaan.
Mahdollisimman varhaista viestintää ei voi liikaa korostaa. Aina ei tarvitse olla valmiita päätöksiä, myös asioiden valmisteluvaiheista voi kertoa. Tällöin henkilöstö voi
perehtyä ja sisäistää asiaa vähitellen. Intra, ajankohtaistiedote, sähköposti sekä erilaiset palaverit ja koulutuspäivät ovat hyviä kanavia säännölliselle ja aktiiviselle johdon
viestinnälle. Ylemmän johdon ja esimiesportaan tulee kuitenkin myös vierailla paloasemilla ja työvuoroissa tapaamassa henkilöstöä ”face to face, jota ei pidä korvata
sähköpostijohtamisella.
Eri viestintäkanavien hyödyntäminen sisäisessä viestinnässä
Sähköposti
Sähköposti on yleisin tapa lähettää ja vastaanottaa organisaation viestejä. Jokaisen
työntekijän tulee olla selvillä eri sähköpostien käyttötavoista. Operatiivisen henkilöstön kohdalla on hyvä huomioida, että päiväpalvelusohjelmassa mainitaan työsähköpostin seuraamisen olevan työtehtävä.
Sähköposteja voivat olla esimerkiksi:
a) Organisaation virkasähköposti (neuvonta@ekpelastuslaitos.fi).
b) Työsähköposti on henkilöstön työkäyttöön tarkoitettu henkilökohtainen sähköposti- osoite (matti.mainio@ekpelastuslaitos.fi).
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Työsähköposti on tarkoitettu työasioiden hoitamiseen. Kun työntekijä on väliaikaisesti poissa, käytetään automaattista poissaolovastausta, jossa ilmenee poissaoloaika sekä mainitaan vara- tai vastuuhenkilö, mikäli sellainen on määritelty.
Etelä- Karjalan pelastuslaitoksella on käytössään sähköpostilista, joka kattaa koko
henkilöstön. Myös eri toimialueilla esimiehillä on erilaisia sähköpostiosoitteita,
jotka liittyvät pelastuslaitoksen johtamisjärjestelmiin. Myös eri toiminnoilla voi olla
omia sähköpostiosoitteita. Tällaisia ovat esimerkiksi neuvonta ja palontutkinta.
Niitä ei tule käyttää yksityiseen yritys- tai yhdistystoimintaan eikä vastaaviin työtehtäviin liittymättömiin tehtäviin. Kielto ei koske ammattiyhdistystoimintaa, eikä pelastuslaitoksen omaa yhdistystoimintaa. Sähköpostijärjestelmää ei ole tarkoitettu tiedostojen massajakeluun eikä suurten tiedostojen välittämiseen.
Sähköpostia lähetettäessä tavoitteena on: oikea tieto oikealle vastaanottajalle. Tieto
sähköpostitilin avaamisesta, lopettamisesta ja voimassaoloajasta tulee välittyä yhteystietoryhmien päivittäjälle. Vastuu ajantasaisista sähköpostilistoista kuuluu lähimiehelle tai hänen nimittämälleen henkilölle.
Ulospäin lähtevien sähköpostien allekirjoitukseen voidaan liittää pelastuslaitoksen
verkkosivujen ja sosiaalisen median linkkejä tehostamaan muuta ulkoista viestintää.
Automaattisessa allekirjoituksessa tulee huomioida pelastuslaitoksen graafinen ohjeistus. Mikäli lähetät liitteitä sähköpostissa, on suositeltavaa muuntaa ne PDFmuotoon, jolloin liitetiedoston/liitetiedostojen koko pienentyy. Vältä liitetiedostojen
lähettämistä, mikäli se on mahdollista. Suositeltavaa on viedä liitteet verkkolevylle tai
intraan ja lähettää sähköpostilla ainoastaan linkki kyseiseen kohteeseen.
Sähköinen kalenteri
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella on käytössä sähköisiä kalentereita henkilökohtaisen
kalenterin lisäksi seuraavasti: autovaraukset, kalustovaraukset ja tilavaraukset. Osa
tapahtumista ja kokouksista ilmoitetaan sähköisen kalenterin kokouskutsuna josta
kutsutut saavat ilmoituksen sähköpostiin ja merkinnän kalenteriin. Osalla henkilöstöstä on oikeus tehdä sähköinen etäkokouskutsu Skype-linkillä, myöhemmin Microsoft
Teamsin kautta.
Intra
Pelastuslaitoksen intra on tarkoitettu pelastuslaitoksen henkilöstön sisäiseen tiedonvaihtoon. Intranet (Wintra) toimii pelastuslaitoksen tiedonjakokanavana, josta löytyy
ohjeistukset ja ajankohtaiset asiat. Sähköpostiviestejä lähetettäessä alkuperäinen tiedosto on hyvä tallentaa intraan (varsinkin jos se on suuri), johon sähköpostiviestissä
linkin avulla kehotetaan tutustumaan. Jokaisella työntekijällä on vastuu hakea tietoa
laitoksen käyttämistä kanavista.
Videoneuvottelut ym. vastaavat tallennusmuodot
Videoneuvotteluja voidaan käydä esimerkiksi kokouksissa ja etäopetuksessa. Videoneuvotteluun osallistujien tulee tuntea tällaisen kokoontumisen erityispiirteet.
Videoneuvottelut voidaan tallentaa, jolloin tallennettu neuvottelu/koulutus/tilaisuus
tms. voidaan esittää myös jälkikäteen jokaiselle työvuorolle tai paloasemalle. neuvottelujen tallennusta tulee edelleen kehittää ja ottaa yleisemmin käyttöön.
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Verkkoasema
Pelastuslaitoksilla on käytössään verkkoasemia, joilla on eri nimiä. Niihin on yleensä
tallennettu pelastuslaitosten ”pysyviä” tietoja. Verkkoasemilla on taipumus täyttyä,
koska vanhojen tietojen hävittämisestä ei ole yleensä sovittu. Pelastuslaitoksella on
käytössä toistaiseksi Z:- asema, jolle on tallennettu vuosia keskeisiä dokumentteja,
suunnitelmia, valokuvia ja videoita. Tällä hetkellä suositellaan, ettei sinne tallenneta
dokumentteja. Aseman käyttöä rajoitetaan sulkemalla se osittain. Sinne ei erillisen
ilmoitetun päivämäärän jälkeen voi tallettaa, mutta sieltä voi edelleen noutaa aiemmin
tallennettuja tiedostoja.
Ajankohtaistiedote
Koko henkilöstölle jaetaan tarpeen mukaan sähköpostilla ajankohtaistiedotetta, jossa
kerrotaan pelastuslaitoksen ajankohtaisia asioita. Myös Lappeenrannan kaupungin
sekä tarvittaessa muidenkin kuntien tiedotteita jaetaan säännöllisesti sähköpostilla.
Kokouspöytäkirjat ja muistiot
Etukäteen sovituista kokouksista tai niiden tyyppisistä tapaamisista tehdään kokouspöytäkirja tai muistio, joka lähetetään kokoukseen osallistujille ja tarvittaessa muille,
joita käsitellyt asiat koskevat. Wintraan tallennetaan kaikki keskeisimmät toimintaa
ohjaavien palaverien muistiot ja pöytäkirjat. Kokouksen koollekutsuja huolehtii itse tai
vastuuttaa jonkun muun kokoukseen osallistujan huolehtimaan muistioon liittyvät toimenpiteet.
Aloite- ja palautetoiminta
Aloitteet tai toimintaa koskeva palaute toimitetaan mielellään sähköpostilla suoraan
vastuualueen päällikölle tai viestinnän yhteyshenkilöiden kautta. Myös suullisesti esitetyt aloitteet otetaan vastaan. Sähköpostilla lähetetystä aloitteesta välittyy aloitteen
tekijän tarkoittama viesti ja kaikki ne asiat, mitkä liittyvät aloitteeseen. Erityisesti toiminnan kehittämiseen liittyvien palautteiden osalta toivotaan henkilöstöltä aktiivisuutta, vain palautteen avulla voimme organisaationa kehittyä.
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VALVONTASTRATEGIAN PERUSTEET
Pelastuslaitoksen valvontatoiminnan tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Tähän tavoitteeseen pyritään pelastuslaitoksen valvontatoiminnan osalta todentamalla pelastuslain velvoitteiden noudattamista kohteissa sekä vaikuttamalla turvallisuuskulttuurin kehittymiseen
alueella. Tämän lisäksi valvontatoiminnassa kertyvän riskitietoisuuden avulla
tuotetaan lisäarvoa pelastuslaitoksen onnettomuusriskienhallinnan palvelukokonaisuuteen sekä alueen muuhun turvallisuustyöhön.
Valvontatoiminnan suunnittelu ja toteutus perustuvat alueen riskien ja ominaispiirteiden arviointiin. Valvontavelvoitteen toteuttamisen osalta keskeiseen asemaan nousevat pelastuslaitoksen oma toiminta ja eri tahojen kanssa tehtävän
yhteistyö. Kohteiden oman toiminnan merkitystä korostetaan turvallisuuden parantamisessa.
Osana palvelutasopäätöstä vahvistetaan pelastuslaitoksen Valvontastrategia
2025. Valvontastrategiassa määritetään valvontatehtävän perusteet, tavoitteet
ja tarvittavat voimavarat tavoitteiden saavuttamiseksi sekä valvontatehtävien
vaikuttavuuden ja toteutumisen arviointi.
Palvelutasopäätöksessä vahvistetun valvontastrategian perusteella pelastuslaitos vahvistaa vuosittain laadittavan valvontasuunnitelman valvontatehtävien
toteuttamiseksi.

1.1

Lakisääteiset perusteet
Pelastuslain (379/2011) 78 §:n perusteella pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava pelastuslain 2 ja 3 luvun säännösten noudattamista. Valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitoksen on tehtävä palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä.
Pelastuslaitoksen on laadittava valvontasuunnitelma valvontatehtävän toteuttamisesta. Valvonnan on perustuttava riskien arviointiin, ja sen tulee olla laadukasta, säännöllistä ja tehokasta.
Valvontasuunnitelmassa on määritettävä suoritettavat palotarkastukset ja muut
valvontatoimenpiteet sekä kuvattava, miten valvontasuunnitelman toteutumista
arvioidaan.
Valvontasuunnitelman tulee perustua alueen pelastustoimen palvelutasopäätökseen. Valvontasuunnitelma on tarkistettava vuosittain ja muutoinkin, jos tarkistamiseen on erityinen syy. Valvontasuunnitelma on toimitettava tiedoksi
aluehallintovirastolle.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä valvonnassa
käytettävistä riskien arvioimisen perusteista, palotarkastusten ja muiden valvontatoimenpiteiden määrittelystä sekä valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnista.
Palotarkastuksia ja muita 78 §:n mukaisen valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä saa suorittaa vain alueen pelastusviranomaiseksi määrätty pelastusviranomainen.
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Valvontatoimenpiteet ovat osa pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisyyn ja
niiden vahinkojen rajoittamiseen kohdistuvasta työstä, kuva 1.

Kuva 1. Toteutuneita riskejä analysoimalla voidaan suunnata onnettomuuksia
ennaltaehkäisevää työtä.
1.2

Valvontastrategian päämäärät ja tavoitteet
Pelastuslain (379/2011) tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Tähän tavoitteeseen pyritään pelastuslaitoksen valvontatoiminnan osalta todentamalla pelastuslain velvoitteiden noudattamista
kohteissa sekä vaikuttamalla turvallisuuskulttuurin kehittymiseen alueella. Tämän lisäksi valvontatoiminnassa kertyvän riskitietoisuuden avulla tuotetaan lisäarvoa pelastuslaitoksen onnettomuusriskienhallinnan palvelukokonaisuuteen
sekä alueen muuhun turvallisuustyöhön.
Valvontastrategia perustuu alueen riskien ja ominaispiirteiden arviointiin. Valvontavelvoitteen toteuttamisen osalta keskeiseen asemaan nousevat pelastuslaitoksen oma toiminta ja eri tahojen kanssa tehtävä yhteistyö. Kohteiden oman
toiminnan merkitystä korostetaan turvallisuuden parantamisessa.
Valvonnan riskiperusteisuus näkyy erityisesti siinä, miten valvontaa kohdennetaan, mitä valvontamenetelmää käytetään ja mihin asioihin valvonnassa erityisesti kiinnitetään huomiota. Laki ei tarkemmin määrittele, miten riskienarviointi
tulisi suorittaa.
Pohjana pelastuslaitoksen valvontastrategiassa on käytetty pelastuslaitosten
kumppanuusverkoston työryhmän laatimaa valvontasuunnitelmaohjetta (2012)
sekä apuna vuonna 2018 julkaistua pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ja
Suomen kuntaliiton yhdessä tuottamaa Pelastuslaitosten valvonnan aapinen –
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julkaisua. Valvontasuunnitelmaohje antaa pelastuslaitoksille yhteiset suuntaviivat ja asettaa tavoitteet valvontatoiminnan toteuttamiselle. Valvonnan aapinen
puolestaan ohjaa pelastuslaitoksia yhdenmukaisten valvontaprosessien toteuttamiseen (kuva 2).

Kuva 2. Tavoite: pelastuslaitoksen valvontatoiminta on yhdenmukaista, uskottavaa ja vaikuttavaa (Pelastuslaitosten valvonnan aapinen; Suomen Kuntaliitto,
2018)
Uskottava ja vaikuttava valvonta koostuu valvonnan oikeasta kohdentamisesta
ja oikean menetelmän käyttämisestä, oikeasta resursoinnista ja osaamisesta
sekä laadukkaasta käytännön toteuttamisesta. Valvontatoiminnan tulee sisältää
suunnitelmallista viranomaisyhteistyötä. Valvontatehtävät tulee hoitaa hyvää
asiakaspalvelua noudattaen.
Valvontatoiminta jakautuu säännölliseen ja epäsäännölliseen valvontaan.
Säännöllinen valvonta on pelastusviranomaisen aloitteesta määrävälein suoritettavaa valvontaa (ent. määräaikainen tai yleinen palotarkastus). Epäsäännöllinen valvonta käynnistyy asiakkaan, toisen viranomaisen tai muun yhteistyötahon yhteydenotosta.
Pelastuslaitosten yhteisen valvontasuunnitelmaohjeen mukaan kaikille valvontakohteille tulee määritellä valvontavälit riskien arviointiin perustuen. Ohjeen
mukaan yksittäisten kohteiden valvontavälejä voidaan lyhentää tai pidentää tapauskohtaisesti.
Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa esitetään muun muassa onnettomuusriskitilastojen avulla määritellyt valvontaluokkatiedot. Näihin tietoihin voidaan yhdistää turvallisuustason arvioinnin kautta määritetty riskiluku ja sitä
kautta määritellä kohteen valvontaväli ja muut mahdolliset valvontatoimenpiteet.
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Epäsäännöllisen valvonnan tarpeeseen ja määrään pelastuslaitos ei yksin
omilla toimillaan voi vaikuttaa. Resursoinnissa käytetään keskimääräistä arviota
menneiden vuosien toteutumasta eli ns. trendikehitystä.
Pelastuslaitosten valvontatehtävän sisältöön kuuluu lisäksi annettujen korjausmääräysten noudattamisen valvonta, eli ns. jälkivalvonta.
Valvontavelvoitteen toteuttamiseksi pelastuslaitokselle laaditaan vuosittain tätä
valvontasuunnitelmaa tarkentava valvontaohje.
Valvontaohjeessa määritettäviä asioita ovat:
▪
▪
▪
▪
▪
1.3

Kaudelle asetettavat tavoitteet ja toiminnan painopisteet
Käytettävät resurssit ja niiden kohdentaminen
Menettelyohjeet ja toteuttaminen
Tallenteiden ja luottamuksellisten tietojen käsittely
Toiminnan seuranta ja katselmointi yhteismitalliseen arviointiin

Valvontasuunnitelmasta ja -strategiasta tiedottaminen
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma on julkinen. Valvontasuunnitelman sisältö ja perusteet on esitetty pelastuslaitoksen internet-sivuilla,
joiden kautta alueen asukkaat ja valvottavien kohteiden edustajat pääsevät tutustumaan sen sisältöön.
Tämä valvontastrategia julkaistaan pelastustoimen palvelutasopäätöksen 2021
– 2025 liitteenä.
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MÄÄRITELMÄT

Valvontatoiminnan keskeiset määritelmät on kuvattu taulukossa 1.
Taulukko 1. Valvonnan keskeiset määritelmät
Nimike

Määritelmä

Asiakirjavalvonta

Pelastusviranomaisen suorittama valvontatoimenpide, joka voi perustua esimerkiksi
kolmannen osapuolen suorittamaan tarkastukseen tai pelastuslain 42 § mukaiseen
ilmoitukseen. Asiakirjavalvontaa voidaan kohdentaa myös erikseen valitulle rakennukselle tai rakennusryhmille.

Epäsäännöllinen valvonta

Määräajoin toistettavien valvontakäyntien lisäksi pelastuslaitos suorittaa valvontaa,
joka käynnistyy asiakkaan, toisen viranomaisen tai muun yhteistyötahon yhteydenotosta. Epäsäännöllistä valvontaa ovat mm. erityiset palotarkastukset, pyynnöstä
tehtävät tarkastukset, asiakirjojen käsittely ja päätösvalmistelu.

Erityinen palotarkastus

Valvontakäynti, joka tehdään tarkastuskohteeseen ennen käyttötarkoituksen mukaisen tai käyttötarkoitukseltaan olennaisesti muuttuneen toiminnan aloittamista.
Yleensä erityinen palotarkastus tehdään samaan aikaan tai juuri ennen rakennusvalvontaviranomaisen rakennuksen käyttöönottotarkastusta. Tarkastus, joka liittyy
rakennus- tai toimenpidelupaa edellyttävään valvontakäyntiin, luokitellaan erityiseksi palotarkastukseksi.

Jälkivalvonta

Jälkivalvonnalla tarkoitetaan annettujen korjausmääräyksen toteutumisen valvontaa. Jälkivalvontaa voidaan suorittaa tilanteen mukaan esim. jälkitarkastusten ja
asiakirjavalvonnan avulla.

Paloturvallisuuden itsearviointi

Asiakkaan itsenäisesti/pelastuslaitoksen antamien ohjeiden perusteella suorittama
paloturvallisuuden itsearviointi. Tavoitteena on tukea kohteen omaa toimintaa turvallisuuden parantamisessa. Itsearviointia voidaan käyttää asuinalueiden paloturvallisuuden valvonnassa, myös yrityksillä ja laitoksilla on niiden turvallisuusjärjestelmään perustuvaa itsearviointitoimintaa.

Pyydetty palotarkastus

Asiakkaan pyytämä palotarkastus. Pyydetyt palotarkastukset ovat yleensä maksullisia.

Rakennuksen käyttöönoton ennakkokatselmus

Pyydetty palotarkastus/konsultointikäynti, jonka jälkeen joudutaan vielä tekemään
erikseen erityinen palotarkastus.

Riskien arviointi

Valvontatyön suunnittelu ja toteuttaminen pohjautuvat riskien arviointiin. Riskien
arviointi luo pohjan valvonnan kohdistamiseen, sekä valvontavälin ja valvontakeinojen määrittelyyn.

Valvontakeino

Pelastusviranomainen valitsee tarkoituksenmukaisimman keinon valvontatehtävänsuorittamiselle. Valvontakeinoja ovat esimerkiksi asiakirjavalvonta ja fyysinen
valvonta.

Valvontakohde

Palotarkastusohjelmistoissa palotarkastus kohdennetaan yleensä rakennukseen.
Kohteet ryhmitellään toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi, esim. kauppakeskus on yksi
kohde eikä useita kohteita. Kaikkia palotarkastuskohteita kutsutaan valvontakohteiksi.
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Valvontaväli

Valvontaväli on ajanjakso, joka on määritelty kohteen säännöllisen valvonnan väliksi. Valvontavälin määrittämisen kriteerit pohjautuvat pelastuslaitoksen riskianalyysiin, valvontasuunnitelmaan ja palotarkastajan tekemään kohdekohtaiseen riskienarviointiin.

Väestönsuojan tarkastus

Vastuu väestönsuojien varusteiden ja laitteiden toimintakunnosta, huollosta ja tarkastamisesta on kiinteistön omistajalla ja haltijalla. Väestönsuojan laitteiden toimintakunnon varmistamiseksi ne tulee tarkastaa ja huoltaa vähintään 10 vuoden välein.
Laitteiden toiminnan tarkastuksesta tulee laatia tarkastuspöytäkirja, johon tehdään
merkinnät suoritetuista tarkastuksista laitekohtaisesti. Tarkastuspöytäkirja on pyydettäessä esitettävä pelastusviranomaiselle.
Pelastusviranomainen valvoo väestönsuojia yleisen palotarkastuksen tai erityisen
palotarkastuksen yhteydessä. Mikäli tehdään kohdennettu ylimääräinen tarkastus
vain väestönsuojaan, voidaan se kirjata ylimääräiseksi palotarkastukseksi.

Yleinen palotarkastus

Valvontasuunnitelman mukainen määrätyin väliajoin tehtävä pelastusviranomaisen
valvontakäynti. Käytetään myös nimikettä määräaikainen palotarkastus.

Yleisötilaisuuden palotarkastus

Pelastusviranomaisen yleisötilaisuuden muodostaman riskien perusteella päättämä
valvontakäynti.

Yleisötilaisuuden pelas- Pelastuslaki (379/2011 16 §) edellyttää, että tilaisuuden järjestäjän on laadittava petussuunnitelma
lastussuunnitelma yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai
paloturvallisuusriski. Asetus pelastustoimesta (407/2011 3 §) tarkentaa, milloin yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on laadittava.
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VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU
Valvontatoiminnan vaikuttavuutta pyritään parantamaan kohdentamalla valvontatoimintaa edelleen aiempaan riskiperusteisemmin sekä kehittämällä toimintamalleja yhteistyössä muiden viranomaisten ja valvontakohteiden kanssa. Valvonnan suunnittelun rooli korostuu.
Tässä valvontastrategiassa on määräaikaisten valvonnan suunnitteluperusteena käytetty pelastuslaitosten verkoston laatimaa valvontasuunnitelmaohjetta
ja sen antamia suosituksia.

3.1

Määräaikainen valvonta
Pelastuslaitoksen määräaikaisesti suorittamaa pelastuslain mukaista valvontaa
ovat määräaikaiset palotarkastukset (yleinen palotarkastus) ja kohteilta edellytettävät paloturvallisuuden itsearvioinnit (aiemmin omavalvonta). Palotarkastusten ja itsearvioinnin tarkoituksena on osaltaan ohjata, neuvoa ja valvoa rakennusten ja muiden valvontakohteiden omistajia ja haltijoita, toiminnanharjoittajia,
niiden vastuuhenkilöitä sekä niissä työskenteleviä ja asuvia henkilöitä pelastuslaissa säädettyjen velvollisuuksien täyttämisessä.
Valvontakohteiden kokonaismäärä on esitetty taulukossa 2.
Taulukko 2. Valvontakohteiden kokonaismäärät Etelä-Karjalassa (tilanne
22.4.2020)
A1 Ympärivuorokautisessa käytössä olevat kohteet
A2 Opetusrakennukset ja päiväkodit
A3 Kokoontumis- ja liiketilat
A4 Teollisuus- ja varastorakennukset
A5 Maatalousrakennukset
A6 Muut rakennukset
Asuinrakennukset
Vapaa-ajan asuinrakennukset
Yhteensä

3.2

287
133
601
552
323
324
37 462
16 717
56 399

Yritys- ja laitoskohteiden valvonta
Valvottavia kohteita on keskimäärin n. 600 kappaletta vuodessa. Yritysten ja
laitosten suunniteltu valvontamäärä muuttuu jonkin verran vuoden aikana. Määrän muuttuminen johtuu kiinteistön käyttötarkoituksen muuttumisen, yrityksen
lopettamisen tai rakennuksen purkamisen johdosta sekä asiakkuuksien hallinnan johdosta.
Valvontakohteiden vuosittainen keskimääräinen valvontamäärä on pienessä
laskussa. Seurantajaksolla vuosittainen keskimääräinen valvontamäärä on vähentynyt n. 40 valvontakohteella. Kohdemäärän vähennystä aiheuttaa lähinnä
käyttämättömäksi jääneet tai puretut rakennukset sekä se, että saman tontin
yksittäisiä kohteita on niputettu yhdeksi suuremmaksi kokonaisuudeksi helpottamaan valvonnan suunnittelua ja parantamaan kohteille annettua palvelua.
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Edellisen palvelutasokauden aikana keskitetyllä valvonnan suunnitellulla on
saatu vuosittaista vaihteluväliä valvonnan määrässä tasoitettua, jotta valvonnan
resurssitarve pysyisi mahdollisimman tasaisena määräaikaisen valvonnan
osalta.
Yritys- ja laitoskohteiden valvonnassa varaudutaan kehitteillä olevan valtakunnallisen arviointimenetelmän käyttöönottoon valtakunnallisesti yhdenmukaisella tavalla.
Yritys- ja laitoskohteiden suunnitellut valvontamäärät seuraavalle 10 vuodelle
on esitetty taulukossa 3.
Taulukko 3. Valvontasuunnitelma 10v kohderyhmittäin. (tilanne 17.4.2020)
KOHDERYHMÄ
Teoll. ja varastorakennukset
Kohde ymp.vuorokaut. käytössä
Kokoontumis- ja liiketilat
Maatalousrakennukset
Muut kohteet
Opetusrak. ja päiväkodit
YHTEENSÄ

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
118

169

115

134

93

140

164

137

138

110

115

105

88

125

103

82

115

116

80

123

148

156

142

184

130

109

151

202

142

112

65

55

59

76

43

62

59

62

80

48

87

94

75

78

71

58

93

76

68

75

68

92

63

79

85

65

78

88

63

76

601

671

542

676

525

516

660

681

571

544

Määräväleissä on tapahtunut vain vähäisiä tarkennuksia palvelutasopäätöskauden aikana. Valvontaväli vaihtelee kohteen riskien ja käyttötavan mukaan 12 kk
ja 120 kk välillä.
Kohde, joka voi käyttötarkoituksen perusteella kuulua useampaan eri ryhmään,
tarkastetaan lyhyemmän valvontavälin perusteella. Luokittelun mukaista valvontaväliä voi perustellusta syystä muuttaa vain, jos siitä sovitaan johtavan palotarkastajan kanssa.
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen alueella sijaitsevien valvontakohteiden jaottelu
pääluokkien A1 – A6 mukaisesti ja valvontavälit on kuvattu liitteessä 1.
3.3

Asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuinrakennusten valvonta
Paloturvallisuuden itsearvioinnin tavoitteena on parantaa asukkaiden turvallisuustietoa ja –asenteita sekä opettaa havainnoimaan kodin tai kesämökin paloturvallisuuspuutteet ja korjaamaan ne välittömästi. Nykyisin pelastuslaitoksen
suorittaman valvonnan on perustuttava riskien arviointiin. Kaikissa asuinkiinteistöissä ei ole välttämättä tarvetta suorittaa palotarkastusta, vaan asukkaiden
omatoimista varautumista onnettomuuksiin on tarkoituksenmukaisempaa lisätä
muilla keinoilla.
Paloturvallisuuden itsearviointiin (ennen omavalvonta) perustuva valvonta on
vakiintunut asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuinrakennusten ensisijaiseksi
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valvontamenetelmäksi. Aluksi itsearviointia testattiin pientalojen, eli asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuinrakennusten valvonnassa, ja myöhemmin sen käyttöä on laajennettu koskemaan myös kerros- ja rivitalot, eli ns. taloyhtiökohteet.
Valvontavälinä asuin- ja vapaa-ajan asuinrakennuksissa on käytetty 120 kk
määräväliä.
Itsearvioinnin kokonaisvolyymi vaihtelee vuosittain jonkin verran maantieteellisten alueiden koon mukaan, mutta keskimäärin itsearvioinnin piirissä on vuosittain n. 5000 kohdetta ja näistä 80 - 89 % palauttaa itsearviointilomakkeen. Palotarkastuksia suoritetaan pääasiassa rakennuksiin, joista ei palauteta itsearviointilomakkeita. Lisäksi pistokoeluonteisesti voidaan tarkastaa myös asuinrakennuksia, joista lomake palautetaan.
Paloturvallisuuden itsearviointia on toistaiseksi toteutettu lähettämällä itsearviointi materiaalit postilla, ja asukkaita on kehotettu palauttamaan jälkitallentava
itsearviointilomake vastauskuoressa pelastuslaitokselle, mikä skannataan pelastuslaitoksella sähköiseen muotoon ja tallennetaan valvontarekisteriin. Sähköistä palautusvaihtoehtoa ei ole vielä Etelä-Karjalassa ollut käytössä, mutta
joillakin muilla pelastustoimen alueella näin jo toimitaan.
Palautetun itsearviointilomakkeen perusteella pelastusviranomainen arvioi
mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarpeen ja kiireellisyyden, sekä on tarvittaessa
vastaajaan yhteydessä. Jälkitoimenpiteitä voi olla esimerkiksi palotarkastus,
asiakirjavalvonta sekä ohjaus ja neuvonta puhelimitse tai sähköpostilla.
Asuinrakennusten ja niihin rinnastettavien kohteiden valvonta suunnitellaan jatkossa mm. nykyistä palotarkastusaluejakoa, väestötietojärjestelmän tietoja
asuinalueiden paloriskeihin liittyvää kartta-aineistoa, kiinteistöjen itsearviointia
sekä viranomaisten ja muiden tahojen kanssa tehtävän yhteistyön kautta saatavia tietoja hyödyntäen. Uudet valvontamenetelmät ja asuinalueiden paloriskeihin perustuvat aineistot voivat vaikuttaa yksittäisten kohteiden valvontaväleihin ja käytettäviin valvontamenetelmiin jatkossa.
Valvontatoiminnan vaikuttavuutta pyritään parantamaan kohdentamalla valvontatoimintaa edelleen aiempaan riskiperusteisemmin ja optimoiduilla valvontamenetelmillä parhaan vaikutuksen aikaansaamiseksi. Asumisen riskit ovat pelastusviranomaisen näkemyksen kasvaneet, koska kotona asutaan entistä iäkkäämmäksi. Lisäksi entistä useampi saa kotiin vietäviä palveluita laitoshoidon
sijasta.
Riskikehityksen muutos asuinrakennuksissa aiheuttaa sen, että pelkästään nykyisellä 120 kk määrävälein toteutettavalla paloturvallisuuden itsearvioinnilla
asuinrakennusten valvontatehtävää ei pystytä hoitamaan pelastuslain mukaisesti laadukkaasti, säännöllisesti ja tehokkaasti.
Jatkossa valvontaväliä tihennetään riskitiedon perusteella erityisryhmien asuinrakennuksissa, joissa asukasvalinnan peruste on ikä tai muu ominaisuus ja asumisen riskit arvioidaan olevan tavanomaista asumista suurempi. Ryhmään voidaan luokitella myös pientaloja, joissa arvioidaan riskiperusteisesti olevan tarvetta tiheämmälle valvontavälille.
Asuin- ja vapaa-ajan asuinrakennusten valvontavälit kuvataan liitteessä 2.
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3.3.1 Kotona asumisen turvallisuustyö
Väestön ikääntyminen ja hoivapalvelutuotannon kohdistuminen koteihin perinteisen laitoshoidon sijaan muuttaa asumisen paloturvallisuusriskejä. Kotona
asumisen turvallisuuteen tulee kiinnittää erityisen paljon huomiota nyt ja tulevaisuudessa. Ikäihmisten asuinympäristön paloturvallisuuden parantaminen
edellyttää ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä.
Keskeisenä tavoitteena KAT (kotona asumisen turvallisuus)- työskentelyssä on
yhdessä maakunnan alueen toimijoiden kanssa kehittää kotona asumisen turvallisuutta ikäihmisten koteihin. Tavoitteen saavuttamiseksi pelastuslaitos voi
suorittaa mm. valvontakäyntejä asuntoihin yhdessä palvelutuottajan henkilöstön (mm. kotihoito) kanssa. Valvontakäynnit kohdennetaan onnettomuus- ja tulipaloriskien ennaltaehkäisyyn, ja niiden yhteydessä annetaan opastusta ja ohjausta turvalliseen asumiseen.
Pelastusviranomaisen ja kotihoidon yhteiskäynnit asiakkaiden koteihin vaativat
ajallista panostusta, mutta niistä saadut kokemukset ovat osoittaneet panostuksen kannattavaksi.
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4.1

MUUT TARKASTUKSET JA KATSELMUKSET
Epäsäännöllisesti suoritettava valvonta
Säännöllisten, eli määräaikaisten palotarkastusten lisäksi pelastuslaitos suorittaa tarvittaessa myös muita valvontakäyntejä ja katselmuksia, sekä asiakirjavalvontaa, mistä käytetään nimitystä epäsäännöllinen tai ennakoimaton valvonta. Epäsäännöllisen valvonnan määrään pelastuslaitos ei yksin omilla toimillaan voi vaikuttaa.

4.1.1 Ylimääräinen palotarkastus
Ylimääräisellä palotarkastuksella tarkoitetaan valvontakäyntiä, joka suoritetaan
kun on jostakin erityisestä syystä syytä epäillä ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle aiheutuvan tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran lisääntyneen. Perusteena voi olla esimerkiksi:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nuohoojan tai tarkastuslaitoksen ilmoitus palo- ja henkilöturvallisuuteen
tai pelastustoimen laitteisiin liittyvistä puutteista
Rakennuksen tai muun kohteen henkilömäärän tai käyttötavan tilapäinen
muuttuminen, joka vaikuttaa oleellisesti käyttäjien turvallisuuteen
Merkittävää palovaaraa aiheuttava rakennus- tai muu työmaa
Tapahtunut tulipalo tai muu onnettomuus
Ajankohtaan tai olosuhteisiin liittyvä riskitason nousu tarkastuskohteissa
(esim. kausitarkastukset ravintoloissa ja suurmyymälöissä)
Yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa suoritettava teemavalvonta
Kohteesta tullut tarkastuspyyntö
Pelastusviranomaisen harkitsema muu perusteltu syy.

4.1.2 Erityinen palotarkastus
Erityisellä palotarkastuksella tarkoitetaan pelastusviranomaisen asiantuntijalausuntoa rakennusvalvonnalle käyttöönotettavan rakennuksen paloturvallisuudesta sekä pelastustoiminnan edellytyksistä. Asiantuntijalausunnon pohjaksi
pelastusviranomainen suorittaa tavanomaisesti käynnin tarkastuskohteeseen
ennen käyttötarkoituksen mukaisen tai käyttötarkoitukseltaan olennaisesti
muuttuneen toiminnan aloittamista. Asiantuntijalausunto on osana rakennusvalvontaviranomaisen viranomaistarkastusta, jonka rakennusvalvonta ottaa tarvittavilta osin huomioon.
Erityinen palotarkastus suoritetaan seuraavissa kohteissa:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

yli kolmekerroksisissa rakennuksissa (pelastustie)
kohteet, joissa on väestönsuoja
kohteet, joissa on hätäkeskukseen kytketty automaattinen sammutuslaitteisto tai automaattinen paloilmoitin
ympärivuorokautisessa käytössä olevat kohteet (liitetaulukko A1)
opetusrakennukset ja päiväkodit (liitetaulukko A2)
teollisuus- ja varastorakennuksissa, >1000 m2
kokoontumis- tai liiketila, >1200 m2
kiinteistön sijainti, suuri koko tai poikkeukselliset olosuhteet vaarantavat
erityisesti henkilö- ja paloturvallisuuden
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▪

rakennusluvassa edellytetty erityistä palotarkastusta tai rakennusvalvontaviranomainen sitä muuten edellyttää.
4.1.3 Jälkitarkastus
Valvontakäynti, jonka pelastusviranomainen tekee valvoakseen aiemmin annettuja korjausmääräyksiä. Jälkitarkastus tehdään korjausmääräysten määräaikojen umpeuduttua, ennen seuraavaa yleistä palotarkastusta. Jälkivalvontaa
voidaan suorittaa myös asiakirjavalvonnalla.
Jälkivalvonnan keinoja ovat lisäksi hallintopakkokeinojen käyttäminen.
4.1.4 Hallintopakkokeinot
Hallinnollisia pakkokeinoja käytetään silloin, kun asianosainen ei ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin määräysten noudattamiseksi, eivätkä muut valvontatoimenpiteet asianosaisen velvoittamiseksi noudattamaan määräyksiä ole riittäviä tai
tarkoituksenmukaisia (kuva 3).

Kuva 3. Prosessikuvaus hallinnollisten pakkokeinojen käyttämisestä
4.2

Pelastussuunnitelmien valvonta

4.2.1 Asuinrakennukset sekä yritykset ja laitokset
Asuinrakennusten sekä yritysten ja laitosten pelastussuunnitelmia valvotaan
kohteisiin suoritettavien palotarkastusten yhteydessä. Pelastussuunnitelman sisältöä valvotaan erityisesti, jos tarkastuksella havaitaan tarpeita suunnittelun
ohjauksesta tai puutteita suunnitelmassa ja sen riskien arvioinnissa, turvallisuusjärjestelyjen kuvauksessa, henkilöstön koulutuksessa tai muussa keskeisessä asiassa. Tämän lisäksi tarkastetaan ne pelastussuunnitelmat, jotka toimitetaan pelastuslaitokselle. Pelastuslaitos antaa neuvontaa pelastussuunnitelmien laadinnasta (pelastusasetus 407/2011 2§).
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4.2.2 Yleisötilaisuudet
Pelastuslain 16 §:ssä tarkoitettu yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma tarkastetaan ennen tapahtuman alkua. Jos samaa yleisötilaisuutta tai tapahtumaa
varten tulee muun lain kuin pelastuslain taikka toimivaltaisen viranomaisen antamanmääräyksen nojalla laatia turvallisuus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, erillistä yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan
pelastuslain 16 §:n 2 momentissa säädetyt suunnitelman sisältöä koskevat seikat voidaan koota mainittuun muuhun suunnitelmaan. Tästä on mainittava
suunnitelmassa.
Pelastuslaitos antaa neuvontaa yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman laadinnasta (pelastusasetus 407/2011 3§). Pelastuslaitos suorittaa myös yleisötilaisuuksien aikaista palo- ja poistumisturvallisuuden valvontaa kohteissa riskiperusteisesti.
4.3

Poistumisturvallisuusselvitysten valvonta
Pelastusviranomainen arvioi pelastuslain 19 § mukaiset toiminnanharjoittajien
toimittamat poistumisturvallisuusselvitykset ja tarvittaessa antaa pelastuslain
20 § perusteella korjausmääräyksen poistumisturvallisuusselvityksen täydentämiseksi tai määrää suoritettavaksi poistumiskokeen. Tarvittaessa pelastusviranomainen voi määrätä pelastuslain 82 § mukaisia erityisiä turvallisuusvaatimuksia.

4.4

Kemikaalivalvonta

4.4.1 Kemikaalivalvonnan sisällöstä ja vastuista
Euroopan unionin vaarallisten aineiden teollista käsittelyä ja varastointia säädellään Euroopan komission antamalla direktiivillä. Niin kutsutun Seveso-direktiivin tavoitteena on ehkäistä vaarallisista aineista aiheutuvia suuronnettomuuksia ja rajoittaa niiden ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvia seurauksia.
Suomessa Seveso III -direktiivi on saatettu kansallisesti voimaan kemikaaliturvallisuuslailla (L 390/2005) ja sen alaisilla asetuksilla. Suomen lainsäädännön
mukaan vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi voi olla kemikaalimääriin ja luokituksiin perustuen laajamittaista tai vähäistä. Laajamittainen
teollinen käsittely ja varastointi on aina luvanvaraista. Vähäinen teollinen käsittely ja varastointi on ilmoituksenvaraista, jos se ylittää valtioneuvoston asetuksessa (685/2015) annetut rajat. (L 390/2005)
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo Suomessa vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia. Vähäistä käsittelyä ja
varastointia valvoo pelastusviranomainen.
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4.4.2 Pelastuslaitoksen vastuulla oleva kemikaalivalvonta
Pelastusviranomaiselle on määritelty kemikaalivalvonnan säädöksissä tehtäviä. Keskeisimpiä säädöksiä ovat laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden
käsittelyn turvallisuudesta 390/2005, Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015 ja Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista 856 /2012.
Alle ilmoitusrajan jäävien ja ilmoitusrajan ylittävien vähäisten kohteiden sekä
vaarallisten kemikaalien säilyttämisen valvontaa suoritetaan määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä. Erityistä huomiota näissä kohteissa kiinnitetään
määräaikaisten palotarkastusten yhteydessä I-luokan tärkeällä pohjavesialueella sijaitsevien käytössä oleviin tai käytöstä poistettuihin maanalaisiin öljysäiliöihin.
Kemikaaliturvallisuuslain valvontaa on kuvattu taulukossa 4.
Taulukko 4. Pelastusviranomaisen kemikaalivalvontatehtävät.
Valvontakohde

Valvonnan peruste

Valvontaväli

Valvontatoimenpiteet

Öljylämmityslaitteiston
asennus

Valtioneuvoston asetus
vaarallisten kemikaalien
käsittelyn ja varastoinnin
valvonnasta 685 /2015.

Tarkastus 3kk käyttöönotosta

Suoritetaan erillisenä
tarkastuksena toiminnanharjoittajan/haltijan
ilmoituksen jälkeen

Maanalaiset
öljysäiliöt

KTM päätös maanalaisten öljy- säiliöiden
määräaikaistarkastuksista
(344/1985)

10 v. säiliön esiasennuksesta ja sen jälkeen säiliön luokan
mukaan

yleiset palotarkastukset
/ tarkastusliikkeen
raportit

Nestekaasun vähäinen tekninen käyttö/
varastointi 200 kg 5t

Valtioneuvoston asetus
vaarallisten kemikaalien
käsittelyn ja varastoinnin
valvonnasta 685 /2015.

Ennen käyttöönottoa
ja valvontasuunnitelman mukaan

Yleisten palotarkastusten yhteydessä

Vaarallisten kemikaalien vähäinen
käyttö/varastointi ilmoitus (myös tilapäinen)

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden
käsittelyn turvallisuudesta
(390/2005)

Ennen käyttöönottoa
ja valvontasuunnitelman mukaan

Yleisten palotarkastusten yhteydessä

Palavan nesteen
varastointi
jakeluasemalla

Valtioneuvoston asetus
vaarallisten kemikaalien
käsittelyn ja varastoinnin
valvonnasta 855/ 2012;
KTM päätös vaarallisten
kemikaalien käsittelystä
ja varastoinnista
jakelu-asemalla
(415/1998)

Ennen käyttöönottoa

Yleisten palotarkastusten yhteydessä
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Vaarallisten kemikaalien
laajamittainen
käsittely ja varastointi:
turvallisuusselvityslaitos
(ulkoinen pelastussuunnitelma + harjoitukset)
Vaarallisten kemikaalien
laajamittainen käsittely ja varastointi:
toimintaperiaateasiakirjalaitos
Vaarallisten kemikaalien
laajamittainen käsittely ja varastointi:
lupalaitos

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden
käsittelyn turvallisuudesta
(390/2005)

Harjoitus 3 v välein,
palotarkastus
valvontasuunnitelman
mukaisesti

Tukes + yleiset palotarkastukset

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden
käsittelyn turvallisuudesta
(390/2005)

Palotarkastus
valvontasuunnitelman
mukaisesti

Tukes +
yleiset palotarkastukset

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden
käsittelyn turvallisuudesta
(390/2005)

Palotarkastus
valvontasuunnitelman
mukaisesti

Tukes +
yleiset palotarkastukset

Ammattimaiset ilotulitusnäytökset

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden
käsittelyn turvallisuudesta
(390/2005)

Lausunto poliisin lupaan

Poliisi ja pelastusviranomaiset

Erikoistehosteiden
käyttö yleisötilaisuudessa

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden
käsittelyn turvallisuudesta
(390/2005)

Ennen tapahtumaa

Ilotulitteiden myynti
ja varastointi kaupan
yhteydessä

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden
käsittelyn turvallisuudesta
(390/2005)

Myyntiaikana ja päätökset ilmoitusten perusteella

Asiakirjavalvonta ennen
tapahtumaa, tarvittaessa pelastusviranomaisen tarkastus tapahtumapaikalla
Myyntiaikana ja päätökset ilmoitusten perusteella ennen varastointia

Aseliikkeet

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden
käsittelyn turvallisuudesta
(390/2005)

Tarkastus lausuntoa
varten,
palotarkastukset valvontasuunnitelman
mukaisesti

Poliisi ja pelastusviranomaiset

Räjähteiden valmistus

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden
käsittelyn turvallisuudesta
(390/2005)

Palotarkastus valvontasuunnitelman
mukaisesti

Tukes ja pelastusviranomaiset

Maakaasun jakeluasemat

VNa maakaasun käsittelyn turvallisuudesta
(551/2009)

Valvontasuunnitelman mukaisesti

Määräaikaisten palotarkastusten yhteydessä

Atex-asiakirjat

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden
käsittelyn turvallisuudesta
(390/2005)

Valvontasuunnitelman mukaisesti

Tukes, työsuojeluviranomaiset ja pelastusviranomaiset

Valvontasuunnitelman
mukaisesti

Stuk ja pelastusviranomaiset

Radioaktiiviset aineet
/säteily
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4.5

Pelastustoimen laitteiden ja väestönsuojien valvonta
Pelastustoimen laitteisiin ja väestönsuojiin liittyen suoritetaan tarvittaessa käyttöönottotarkastuksia ja valvontaa, kuten esimerkiksi poistumisvalaistuksen, savunpoistolaitteistojen ja väestönsuojien käyttöönottotarkastuksia. Tarkoituksena on varmistaa, että laitteistot täyttävät niille asetetut vaatimukset.
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5

VALVONTAYHTEISTYÖ MUIDEN VIRANOMAISTEN JA TAHOJEN KANSSA
Pelastusviranomainen ei useinkaan pelkästään omilla toimillaan voi ennaltaehkäistä onnettomuuksia, vaan siihen tarvitaan useamman viranomaisen yhteistyötä. Eri viranomaisten ja tahojen yhteistyöllä voidaan lisätä valvonnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Viranomaisyhteistyöllä pyritään ensisijaisesti turvallisuuden tuottamiseen valvontatyössä mm. vaihtamalla riskitietoa ja toteuttamalla tarvittavia toimenpiteitä, kuten yhteisiä valvontakäyntejä. Lisäksi pelastuslaitoksien välisellä yhteistyöllä pyritään yhdenmukaistamaan toimintatapoja.
Pelastusviranomaisilla on lisäksi muiden viranomaisten työtä tukeva asiantuntijarooli.
Jatkossa yhteistyötä kehitetään edelleen. Yhteistyön on tarkoitus olla säännöllistä ja suunnitelmallista, ja tätä varten on varmistettava että kaikki olennaiset
toimijat on tunnistettu, yhteistyön tavoitteet ja tarvittavat resurssit on määritetty
sekä saadut hyödyt on arvioitu. Hyvä koordinaatio on edellytys onnistuneelle
yhteistyölle.
Yhteistyön rajapintoja valvontatoiminnassa on kuvattu taulukossa 5.
Taulukko 5. Valvontayhteistyön rajapinnat; Pelastuslaitosten valvonnan aapinen, Suomen Kuntaliitto, 2018.
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Yhteistoimintakäytännöistä muiden viranomaisten ja tahojen kanssa tunnistetaan seuraavia ominaisuuksia, jotka huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja
toteutuksessa:
•
•
•
•

5.1

Toiminta on suunnitelmallista, riskiperusteista ja tehokasta
Toiminnan tavoitteet ja painopisteet on määritetty
Yhteistoiminnan periaatteista ja menettelyistä on sovittu
Toiminnan tuloksia arvioidaan säännöllisesti ja toiminnan sisältöä kehitetään.

Viranomaisyhteistyö
▪

Pelastuslain 42§ 2 momentin tarkoittama ilmoitus Pelastuslain 42 §:n 2
momentin mukaan jos viranomaiset virkatoimiensa yhteydessä havaitsevat tai muutoin saavat tietää rakennuksessa, asunnossa tai muussa kohteessa ilmeisen palonvaaran tai muun onnettomuusriskin, heidän tulee
mahdollisten salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa asiasta alueen
pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa, muuta
julkisyhteisöä ja näiden palveluksessa olevaa henkilöstöä sekä 18 §:n 2
momentissa tarkoitettua hoitolaitoksen ylläpidosta ja palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä huolehtivaa toiminnanharjoittajaa ja tämän palveluksessa olevaa henkilöstöä

▪

TUKES: Pelastuslaitos osallistuu mahdollisuuksien mukaan TUKES:n
suorittamiin Seveso-kohteiden tarkastuksiin. Lisäksi pelastuslaitoksen ja
TUKES:n kesken on tiedonvaihtoa sekä yhteistoimintaa kemikaalien ja
räjähteiden valvonnassa. Tässä suunnitelmassa on oma lukunsa pelastuslaitoksen suorittamasta kemikaalivalvonnasta.

▪

Ympäristöviranomaiset: Pelastuslaitos tekee yhteistoimintaa ympäristövahingoissa, antaa lausuntoja ympäristölupahakemuksista sekä tekee
yhteisiä valvontakäyntejä.

▪

Rakennusvalvontaviranomaiset: Pelastuslaitos toimii asiantuntijana ja
lausunnonantajana paloteknisten laitteiden ja palo- ja kemikaaliturvallisuusasioiden osalta sekä suorittaa rakennusvalvontaviranomaisen pyytämät erityiset palotarkastukset ennen rakennusten käyttöönottoon liittyvää rakennusvalvontaviranomaisen loppukatselmusta tai sen yhteydessä.

▪

Kuntien sosiaali- ja terveystoimitoimi: Pelastuslaitos tekee mm. yhteistyötä erityisryhmien turvallisen asumisen edistämiseksi kuntien sosiaalija terveysviranomaisten kanssa sekä yhteisiä valvonta- tai neuvontakäyntejä.

▪

Terveystarkastajat: Pelastuslaitos tekee yhteistyötä terveystarkastajien
kanssa esim. yleisötilaisuuksien valvonnassa.

▪

Poliisi: Pelastuslaitos tekee yhteistyötä esim. yleisötilaisuuksien, ilotulitusnäytösten ja ilotulitemyyntipaikkojen valvonnassa. Pelastuslaitos
osallistuu viranomaisten suorittamiin yhteistarkastuksiin poliisin kanssa
erillisen suunnitelman mukaisesti. Tällaisia tarkastuksia ovat esim. an-
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niskeluravintoloihin tehtävät teematarkastukset yhdessä poliisin ja aluehallintoviranomaisen kanssa. Tarvittaessa poliisilta voidaan pyytää virkaapua, jos se on tarpeen palotarkastuksen ja muun valvontatehtävän toimittamiseksi.
▪

Aluehallintoviranomainen: Aluehallintoviranomainen suorittaa oman
suunnitelmansa mukaista valvontaa sosiaali- ja terveydenhuollon luvanvaraisissa kohteissa. Pelastuslaitos toimittaa palotarkastuspöytäkirjan
tarvittaessa kohteita valvoville viranomaisille ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan yhteistarkastuksiin.
Pelastuslaitos antaa mm. anniskelulupahakemuksiin lausuntoja ja suorittaa yhteistyössä tarkastuksia anniskeluravintoloissa.
Näiden lisäksi tehdään yhteistyötä työsuojelun vastuualueen kanssa.

5.2

▪

ELY-keskus: valvoo patoturvallisuuslain (494/2009) mukaisesti alueellaan olevia patoja ja varaa pelastusviranomaiselle tilaisuuden osallistua
katselmuksiin ja tulla kuulluksi tarkkailuohjelmaa laadittaessa.

▪

Hätäkeskuslaitos: Pelastusviranomainen saa hätäkeskukselta käyttöönsä paloilmoittimia koskevaa luettelotietoa ja pelastusviranomaisen
tehtäviin kuuluu ilmoittaa uusien paloilmoittimien osalta milloin ne voidaan liittää hätäkeskukseen.

▪

Huoltovarmuuskeskus: Pelastuslaitos tekee yhteistyötä huoltovarmuuskeskuksen kanssa alueen YTS kohteiden valvonnassa.

▪

Rajavartiolaitos, Tulli ja Puolustusvoimat: Pelastuslaitos tekee yhteistyötä rajavartiolaitoksen, tullin ja puolustusvoimien kanssa liittyen erityisesti näiden hallinnassaan olevien kohteiden valvonnassa.

▪

Muut pelastuslaitokset: Yhteistyötä tehdään pelastuslaitoksien yhteisissä asiantuntijaverkostoissa. Valvonnan kannalta merkittävimmät asiantuntijaverkostot ovat valvonnan, kemikaaliasiatuntijoiden sekä tapahtumaturvallisuuden asiantuntijaverkostot.

Muut yhteistyötahot
▪

Inspecta-, Dekra- ja Alco – tarkastuslaitokset: Pelastuslaitos osallistuu
resurssien mukaan tarkastuslaitosten tekemiin pelastustoimen laitteiden
toimintavarmuuteen liittyviin tarkastuksiin valvontakohteissa. Tämän lisäksi tehdään yhteistyötä ja tiedonvaihtoa tarkastuslaitosten kanssa.

▪

Vakuutusyhtiöt ja onnettomuustutkintakeskus: Pelastuslaitos hyödyntää
tapauskohtaisesti valvonnassa onnettomuustutkinnassa saatua tietoa
sekä mm. vakuutusyhtiöiden suojeluohjeita.

▪

Nuohoojat: Pelastuslaitos ottaa vastaa nuohoojien lakiin perustuvia ilmoituksia ja suorittaa niiden perusteella tarvittavia toimenpiteitä, kuten
tarkastuksia. Nuohoojilta voidaan pyytää myös asiantuntijalausuntoja
sekä suorittaa tarvittaessa yhteistarkastuksia.
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▪

Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) velvoittaa pelastusviranomaisen
ilmoittamaan palotarkastuksessa tai muussa toiminnassaan havaitsemistaan pelastustoimen laitteita taikka asennusliikkeiden tai tarkastuslaitosten toimintaa koskevista vakavista puutteista Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.

▪

Vanhuspalvelulain (980/2012) 25 §:n mukaan alueen pelastustoimen
palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tiedon sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, hänen on salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava asiasta viipymättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle.

▪

Terveydensuojelulain (763/1994) 15 §:n mukaan toiminnanharjoittajan
majoitushuoneistoa koskevasta ilmoituksesta sekä mahdollisesta tarkastuskäynnistä tällaiseen huoneistoon on ilmoitettava sen kihlakunnan poliisilaitokselle, jonka toimialueella huoneisto sijaitsee, ja alueen pelastusviranomaiselle. Poliisi- ja pelastusviranomaisilla on oikeus olla läsnä tarkastuksen suorittamisessa. (28.4.2006/309).

▪

Valtioneuvoston asetuksen kaivosturvallisuudesta (1571/2011) mukaan
kaivosviranomaisen on ilmoitettavakaivoksen tarkastuksesta sekä toimitettava tarkastuskertomus asianomaiselle pelastusviranomaiselle.
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6.1

VALVONNASSA KÄYTETTÄVÄT RESURSSIT
Koulutus ja osaaminen
Palotarkastuksia ja muita 78 §:n mukaisen valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä saa suorittaa vain alueen pelastusviranomaiseksi määrätty pelastusviranomainen. Valvontatyötä tekeville henkilöille ei ole lainsäädännössä asetettu pätevyysvaatimuksia, vaan pelastuslaitos määrittelee tarvittavat tiedot ja
taidot rekrytointivaiheessa.
Palotarkastajan työ on ollut suuressa muutosvaiheessa viimeisimmän pelastuslain 379/2011 voimaantulon ja valvontasuunnitelmien käyttöön oton myötä.
Lainsäädännön muutokset ja valvontasuunnitelman mukaiseen valvontaan siirtyminen sekä suoritteiden muuttuminen maksulliseksi asettaa paineita osaamisen tarkempaan seuraamisen ja ennaltaehkäisevän työn laadun arviointiin.
Työn seurannan painopistettä on siirrettävä määrällisten tavoitteiden arvioinnista enemmän kohti vaikuttavuutta, laadun arviointia ja sen valvontaa.
Onnettomuuksien ehkäisy ja valvontatoiminta on vaativaa ja monipuolista asiantuntijatyötä, joka edellyttää laajaa ja syvällistä osaamista. Henkilöstöltä tarvitaan riittävän laajan kokonaiskuva ja osaaminen pelastustoiminnasta sekä onnettomuuksien ehkäisystä sekä pelastustoimesta yleensä, jotta voi suorittaa
valvontatoimintaa edes perustasolla. Työnantajan on tarjottava riittävä koulutus
ja muu tuki tehtävissä menestymiseksi, sekä henkilöillä tulee olla myös valmiudet kehittää ammattitaitoaan oma-aloitteisesti.
Valvontatyötä tekevä henkilö tarvitsee työssään laaja-alaista osaamista myös
muilta osa-alueilta, kuin vain pelastustoimesta. Työssä korostuu paloturvallisuuden lisäksi turvallisuuskulttuurin ja sen ilmentymien tuntemus, asiakaspalvelutaidot, rakennustekniikan tuntemus sekä kemikaaliasioiden tietämys. Palotarkastajaa voidaankin pitää turvallisuusalan moniosaajana. Osaaminen vaatii
jatkuvaa kehittämistä, jotta muuttuvien säädösten ja toimintaympäristön asettamat vaatimukset osataan ottaa huomioon työssä.
Koskaan mikään koulutus ei suoraan valmista henkilöitä palotarkastajaksi, tulee
pelastuslaitoksen varautua tarjoamaan hyvä perehdytys uusille työntekijöille.
Osaaminen varmistetaan laatimalla perehdytyssuunnitelma, minkä läpikäymällä uudet henkilöt pystyvät suorittamaan asteittain valvontatehtäviä osaamisen ja kokemuksen mukaisesti.
Olemassa olevan henkilöstön osalta osaamisen ylläpitämiseksesi ja parantamiseksi laaditaan vuosittain koulutussuunnitelma, missä määritellään vuoden
aikana pidettävä valvontakoulutukset.
Parhaillaan on käynnissä sisäministeriön asettama Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet –hanke, jossa myös onnettomuuksien ehkäisyn mukaan lukien valvonnan nykyinen suorituskyky ja suorituskykyvaatimukset määritellään kansallisesti.
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6.2

Resurssit
Valvontatehtävissä pyritään käyttämään tehokkaasti koko pelastuslaitoksen
henkilöstöresursseja. Valvontatoiminnan suorittamiseksi on tarkoituksenmukaista organsioitua siten, että valvontatoiminta kokonaisuudessaan pystytään
suorittamaan pelastuslain vaatimusten mukaisesti laadukkaasti, säännöllisesti
ja tehokkaasti. Laajan henkilöstön kaltaisessa toteutuksessa johdettavien henkilöiden määrä ja osaamisen hallinnan tarve on kuitenkin lisääntynyt.
Valvontatehtävän hoitaminen vaatii käytännössä niin sanotun valvonnan vastuuryhmän, sekä muun suorittavan henkilökunnan, jossa hyödynnetään tarvittavin osin koko henkilöstövoimavaraa. Valvonnan vastuuryhmä koostuu valvontaa päätoimisesti suorittavista henkilöistä, joille varataan eniten työaikaa valvontatehtävien suorittamiseen. Lisäksi vastuuryhmän henkilöt huolehtivat erilaisista vastuutehtävistä valvonnan kokonaisuuden toteuttamisessa.
Pelastustoiminnan vastuualueen tehtäviin kuuluu osaltaan asuinrakennusten
valvonta sekä yritys- ja laitoskohteiden valvonta tarkoituksenmukaisilta osin
sekä osin yleisötilaisuuksien ja tapahtumien valvonta.
Valvontatyöhön tarvittavien resurssien määrä palvelutasopäätöskaudella 2021
– 2025 arvioidaan suoritettavien toimenpiteiden lukumäärän sekä valvontatehtävään keskeisesti liittyvän muun onnettomuuksien ehkäisytyön työmäärätarpeen perusteella. Huomioitavaa on, että valvontatyötä tekevän päätoimisen
henkilöstön työnkuvaan kuuluu myös muita onnettomuuksien ehkäisytyöhön liittyviä tehtäviä, kuten maankäytön suunnittelun ja rakentamisen ohjausta, palontutkintaa sekä turvallisuusviestinnän tehtäviä. Tarvittaessa henkilöstö osallistuu
myös muihin pelastuslaitoksen tehtäviin, kuten johtokeskustyöskentelyyn.
Valvontaresurssien tarve vuosina 2021 – 2025 on arvioitu taulukossa 6.
Taulukko 6. Valvontaresurssien tarve vuosina 2021 – 2025
Tehtävä

Määräaikainen valvonta
Yritysten ja laitosten määräaikainen valvonta (A1-A6)
Asuinrakennukset ja vapaa-ajan asuinrakennukset
Epäsäännöllinen valvonta yhteensä
Kemikaalivalvonta
Valvontatyön johto, suunnittelu, arviointi ja kehittäminen
Palotarkastusohjelman ylläpito ja kehitystyö, uuteen OE-sovellukseen siirtyminen
Osaamisen kehittäminen ja ylläpito henkilöstöllä
Neuvontapalvelu
Valvontayhteistyö muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa
Yhteensä

Arvio HTV:n
tarpeesta

4
3
2
1
1
0,5
1,5
1
0,5
14,5
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Epäsäännöllisen valvonta pitää sisällään asiakirjavalvontaa, sekä useita erittäin
tärkeitä valvontakohteita, kuten esimeriksi riskiasuntojen tarkastuksia, yleisötapahtumien valvontaa ja jälkipalotarkastuksia sekä palotarkastukset ennen rakennuksien käyttöönottoa. Jälkivalvonta on sisällytetty määräaikaisen ja epäsäännöllisen valvonnan lukuihin.
Nykyisessä toimintaympäristössä valvontaan kohdistuu kasvavaa resursointitarvetta niin määrällisistä että laadullisista syistä johtuen. Valvontatoiminnan
vaatimustasoa nostaa asiakasvaatimustason nousu ja valvontamenetelmien
kehittyminen sekä valvontaprosessin hyvän hallinnon vaatimuksien noudattaminen. Määrällisesti tehtävämäärää on kasvattanut epäsäännöllinen valvonnan
lisääntyminen, sekä jälkivalvonnan systemaattinen toteuttaminen.
Vuonna 2012 palvelutasopäätöksessä on resursoitu valvontapalvelujen tuottamiseen 8 henkilötyövuotta koko henkilöstön osalta. Resurssit ovat osoittautuneet alimitoitetuksi, joten sisäisillä järjestelyillä ja toimintaa tehostamalla henkilötyövuosimäärää on jo alettu kasvattamaan. Vuonna 2019 valvontaan osallistui
arviolta yhteensä 10,3 henkilötyövuotta.
Pelastuslain asettaman valvontavelvoitteen asianmukainen toteuttaminen edellyttää 14,5 henkilötyövuoden panosta tämän hetken tilanteen perusteella. Näin
ollen puuttuva henkilötyövuositarve tulee saavuttaa edelleen henkilöstön sisäistä työnjakoa muuttamalla sekä päätoimisen valvontahenkilöstön määrän lisäämisellä.
6.3

Neuvontapalvelu
Pelastuslaitoksen neuvontapalvelun kautta voi saada virka-aikana ohjeita, neuvontaa ja opastusta paloturvalliseen rakentamiseen, pelastussuunnitelmien laadintaan ja muihin onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvissä kysymyksissä. Neuvontasähköpostissa otetaan vastaan myös pelastusviranomaiselle toimitettavia
sähköisiä asiakirjoja.
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7

VALVONTATEHTÄVIEN MAKSULLISUUS
Pelastuslaitos voi pelastuslain 96 § mukaisesti periä valvontasuunnitelmassa
määritellyistä tarkastuksista maksun.

7.1

Maksujen kohdentaminen
Palotarkastuksen maksuista vastaa rakennuksen omistaja tai omistajan ja haltijan keskinäisen sopimuksen (esimerkiksi vuokrasopimus) mukaan haltija. Toimintaa rakennuksessa tai muussa valvottavassa kohteessa voi kuitenkin harjoittaa rakennuksen omistajan ja haltijan ohella myös muu oikeushenkilö, toiminnanharjoittaja. Viimeksi mainitussa tilanteessa pelastuslaitos kohdistaa valvonnan toiminnanharjoittajaan ja perii tältä palotarkastuksesta aiheutuvan maksun.
Tunnistetietona käytetään yhteisön tai yksityisen yrityksen osalta Y-tunnusta ja
yksityishenkilön osalta sosiaaliturvatunnusta.
Pelastuslain 96 § 4 momentin nojalla maksut saadaan periä ilman tuomiota tai
päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään. Jos toimenpiteestä määrättyä maksua ei
ole suoritettu eräpäivänä, saadaan viivästyneelle määrälle periä vuotuista viivästyskorkoa enintään korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Eräpäivä voi olla aikaisintaan kahden viikon kuluttua maksun määräytymisen perusteena olevan palvelun saamisesta. Viivästyskoron sijasta viranomainen voi periä viiden euron suuruisen viivästysmaksun, jos viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi.

7.2

Maksuista päättäminen
Valvonnasta perittävistä maksuista päättää pelastuslain 379/2011 96§:n mukaan alueen pelastustoimi.
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen toimintasäännön mukaisesti viranomaistarkastuksista, katsastuksista ja muista virkatoimista perittävistä maksuista päättää Etelä-Karjalan pelastuslautakunta. Valvonnasta perittävät maksut on esitetty Pelastuslaitoksen palvelumaksut –hinnastossa.
Yksittäiset epäselvät tilanteet, esimerkiksi reklamaatio valvontakäynnin maksuvelvollisuuden täyttymisestä, päättää riskienhallintapäällikkö johtavan palotarkastajan esityksestä.
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8.1

TIETOJEN KÄSITTELY JA SEURANTA
Tietojen käsittely

8.1.1 Valvontatiedot
Palotarkastuspöytäkirjoista ja muista valvontatoimintaan liittyvistä asiakirjoista
ei oteta tarpeettomia paperikopioita. Mahdollisesti tarvittavat paperitulosteet tulee säilyttää lukitussa kaapissa.
Palotarkastuspöytäkirjat tallennetaan sähköiseen palotarkastusohjelmaan. Valvontarekisteritiedot tarkastetaan aina valvontatehtävän yhteydessä ja tarpeettomat tiedot poistetaan. Vanhat tarkastusmerkinnät poistetaan viimeistään kymmenen vuoden kuluttua edellisen merkinnän tekemisestä.
Nykyinen käytössä oleva palotarkastusohjelma rajoittaa tällä hetkellä esimerkiksi sähköisen asioinnin mahdollisuutta, tekoälyn hyödyntämistä viranomaistoiminnassa sekä valvonnan riskiperusteista suunnittelua. Uusi valtakunnallinen OE-sovellus on kehitteillä, ja on tällä hetkellä hankesuunnitteluvaiheessa.
Uutta sovellusta odotetaan käyttöön pelastuslaitoksilla 2-3 vuoden kuluessa.
Uusi OE-tietojärjestelmä on ratkaisevan tärkeä valvontatoiminnan kehittämisessä ja toiminnan tehostamisessa.
8.1.2 Luottamukselliset tiedot
Pelastuslain 93 §:n mukaan pelastuslaitos saa ylläpitää henkilörekisteriä rakennusten ja muiden kohteiden turvallisuuteen liittyvää valvontatehtävää varten.
Henkilötietoja sisältävän tietoa saavat käyttää ainoastaan pelastusviranomaisiksi nimetyt henkilöt työtehtäviinsä liittyen.
Henkilörekisterin ylläpidossa noudatetaan tietosuojalain vaatimuksia.
8.2

Seuranta
Valvontatoiminnan kohdentaminen riskiperusteisesti vaatii pelastuslaitoksilta
jatkuvaa toimintaympäristön seurantaa ja toiminnan vaikuttavuuden arviointia.
Valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:
• suunnittelun riskiperusteisuuden toteutumiseen,
• käytettävissä oleviin resursseihin,
• valvontakeinojen tehokkuuteen,
• viranomaisyhteistyön toteutumiseen sekä
• laadun ja suoritteiden seurantaan.
Toteutunut valvonta; Toteutunutta valvontaa seurataan kuukausittain kohdeluokkien (A1-A6) sekä asuinrakennusten ja vapaa-ajan rakennusten tarkastusprosenteilla.
Paloturvallisuuden itsearvioinnin osalta seurataan palautuneiden lomakkeiden
% -osuutta lähetetyistä. Lisäksi seurataan itsearvioinnissa havaittuja puutteita.

28
Valvonnan laatuun perustuva seuranta; Valvonnan laatua aletaan seurata syystemaattisesti kolmen kriteerin avulla. Kriteerit ovat jälkivalvonnan toteutuminen,
asiakirjojen laatu ja asiakaspalaute.
Sisäinen valvonta ja asiakirjojen laadun seuranta toteutetaan asiakirjatarkasteluna, joka kohdistuu pääasiassa valvontatoimenpiteistä laadittuihin pöytäkirjoihin ja muihin asiakirjoihin. Tarkastelussa huomiota kiinnitetään hyvän hallinnon
toteutumiseen viranomaisessa sekä julkisen vallan käytöstä annettujen säädösten noudattamiseen. Laadunvalvonnalla pyritään parantamaan viranomaisen
toimien oikeudellista laatua sekä takaamaan osaltaan pelastusviranomaisen itsensä sekä asiakkaina olevien oikeudet. Laadunvalvonta on myös osa organisaation johtamistoimintaa ja käytännön esimiestyötä ja sillä pyritään valvonnan
vaikuttavuuteen.
Asiakaspalautteen keräämisen tarkoituksena on varmistaa, että asiakas saa
pelastuslaitokselta valvontasuunnitelman mukaista palvelua, joka auttaa asiakasta omatoimisen varautumisen parantamisessa sekä auttaa asiakasta tunnistamaan puutteita pelastuslain ja kemikaaliturvallisuuslain mukaisten velvoitteiden noudattamisessa. Asiakaspalautetta seurataan asiakaskokemuksen ja
valvontakäyntien hyödyllisyyden eri osa-alueita kuvaavalla luvulla. Asiakaspalautetta kerätään joko kausittain tai toistaiseksi.
Vaikuttavuuden arviointi; Valvontatyön vaikuttavuuden arvioinnissa pelastuslaitos seuraa:
• onnettomuusmäärien
• esiintymistiheyksien
• onnettomuusvahinkojen kehitystä rakennuksissa.
Ensisijaisesti seurannassa hyödynnetään Sisäasiainministeriön ylläpitämää pelastustoimen onnettomuus- ja valvontarekisterin Pronton tietokantoja.
Turvallisuuskulttuurin kehittymistä seurataan uuden käyttöönotettavan arvioivan valvontamenetelmän tuottamien tulosten avulla.
Raportointi; Tarkastusmäärien kuukausittainen seuranta toteutetaan johtoryhmälle laadittavan kuukausiraportin perusteella. Toiminnasta ja taloudesta annetaan lisäksi neljännesvuosittain selvitys pelastustoimen neuvottelukunnalle
(kuntajohtajat) sekä pelastuslautakunnalle. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista käsitellään neljännesvuosittain myös pelastuslaitoksen
yhteistyöryhmässä.
Vaikuttavuuden arviointia tehdään kerran vuodessa ja palvelutasokausittain
erillisellä raportilla.
8.3

Valvonnan seuranta 2012-2020
Valvontatehtävien kokonaismäärä on ollut kasvussa viime vuosina. Vuosien
2016–2019 kokonaistehtävämäärä on kasvanut 17 prosenttia. Vuonna 2019
kasvua kokonaismäärässä edellisvuoteen verrattuna oli reilu noin 4 %. Kasvua
on aiheuttanut eniten asiakirjavalvonnan ja epäsäännöllisen valvonnan lisääntyminen. Myös asuinrakennuksien palotarkastuksien määrässä on ollut kasvua,
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sillä paloturvallisuuden itsearvioinnin rinnalle tarvitaan myös fyysisiä palotarkastuksia. Taulukot 7 ja 8 sekä kuva 4 selventävät valvonnan kokonaistehtävämäärän kehitystä aikavälillä 2015–2019 ja erityisesti selkeää kasvua vuodesta
2016 lähtien.
Taulukko 7. Valvontatehtävien kehitys 2015-2019

Kuva 4. Valvontatehtävien kasvu 2016 vuodesta lähtien
Taulukko 8. Määräaikaisen valvonnan toteutuminen 2017–2019
Valvontasuunnitelman mukainen valvonta

Toteutuminen
2017

Kohteet, joissa henkilö ja paloturvallisuudelle aiheutuva
vaara on tavanomaista korkeampi (kohteet A1-A6)

2018

2019

97 %

98 %

97 %

89 %

100 %

90 %

82 %

85 %

83 %

6 896

6 964

7 262

Tavoite: Valvontatehtävät toteutetaan valvontasuunnitelman
mukaisesti 100 %:sesti
Asuinrakennukset ja niihin rinnastettavat kohteet
Tavoite: valvontatehtävät toteutetaan valvontasuunnitelman
mukaisesti
100 %:sesti
Paloturvallisuuden itsearviointi
Tavoite: Paloturvallisuuden itsearvioinnin suorittaa 75 % itsearviointivelvollisista.

Kaikki valvontatehtävät yhteensä (kpl)
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Vuoden 2019 valvontatehtävät (7 262) jakautuivat seuraavasti:
- Määrävälein valvottaviin liike-, teollisuus- ja julkisiin rakennuksiin
(A1-A6-kohdetyypit), suoritettiin yhteensä 546 määräaikaista palotarkastusta.
- Asuinrakennusten ja vapaa-ajanrakennusten paloturvallisuuden
itsearviointilomakkeita käsiteltiin yhteensä 4 223 kpl, joka on 83 %
lähetetyistä lomakkeista.
- Asuin- ja vapaa-ajan rakennuksiin suoritettiin 681 määräaikaista
palotarkastusta. Tarkastukset kohdistuivat pääasiassa edellisen
vuoden paloturvallisuuden itsearviointialueen rakennuksiin, joista
ei palautettu itsearviointilomakkeita. Lisäksi pistokoeluonteisesti
tarkastettiin myös kohteita, joista lomake palautettiin.
- Muita epäsäännöllisiä valvontakäyntejä yhteensä 382 kpl
- Asiakirjavalvontaa suoritetiin yhteensä 1 148 kpl
- Kemikaalilainsäädännön mukaisia valvontatehtäviä oli yhteensä
282 kpl.
Epäsäännöllisen valvonnan lukuihin on yhdistetty useita erittäin tärkeitä valvontakohteita, kuten esim. paloriskiasuntojen tarkastuksia, yleisötapahtumien valvontaa ja jälkipalotarkastuksia sekä palotarkastukset ennen rakennuksien käyttöönottoa.
Yksittäisenä merkityksellisenä ilmiönä on paloriski-ilmoituksien voimakas
kasvu, johon tulee resursoida tarvittava osaava henkilöstö tehtävien hoitamiseen. Paloriski-ilmoituksia oli vuonna 2019 81 kpl, kun edellisenä vuonna vastaava lukema oli 37 kpl. Näihin on ilmoituksessa annettujen tietojen perusteella
tehty tarkastus tarvittaessa moniviranomaisten välisenä yhteistarkastuksena.
Paloriski-ilmoituksien trendikehitystä selventää kuva 5.

Paloriski-ilmoitukset 2016-2019
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Kuva 5. Paloriski-ilmoitusten kehitys 2016-2019
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Ilmoituksia on pääasiassa tullut kotiin vietävien palveluiden tuottajilta, kuten kotihoidolta, sosiaaliviranomaisilta ja ensihoidolta. Ilmoituksien lisääntyminen selittyy osin kotiin vietävien palveluiden lisääntymisellä Etelä-Karjalassa sekä vuosien 2016 - 2018 aikana tehostetulla tiedottamisella muille viranomaisille sekä
yhteistyötahoille paloriskikohteiden ilmoitusvelvollisuudesta. Läheskään kaikki
viranomaiset, kunnan ja julkisyhteisöjen sekä hoitolaitoksien ja palvelu- ja tukiasumisen palveluksessa oleva henkilöstö ei kuitenkaan ole vielä tietoisia ilmoitusvelvollisuudesta. Tietoisuuden lisääntyessä ilmoitusten määrät tulevat kasvamaan.
Tarkastelujaksolla on kiinnitetty erityistä huomiota annettujen korjausmääräysten jälkivalvontaan, johon liittyvien toimenpiteiden määrä on kasvanut huomattavasti. Jälkivalvontaa suoritetaan sekä jälkipalotarkastuksilla että asiakirjavalvontana.
Pelastuslaitoksen ylläpitämä neuvontapalvelu on ollut toimiva ja saanut myönteistä palautetta asiakkailta. Neuvontapäivystäjälle tuli esimerkiksi vuoden 2019
aikana yhteensä 2 212 yhteydenottoa, joista 966 oli puheluja ja 1 246 sähköpostia. Neuvontapalvelussa oli n. 30 % kasvua edelliseen vuotaan. Kasvu kertoo, että tietoisuus neuvontapalvelusta ja sen käytettävyys ovat lisääntyneet.
Valvontatoiminta on myös muuttunut entistä nopeatempoisemmaksi kehittyneen informaatioaikakauden myötä. Pelastuslaitoksen on varauduttava nopeasti kehittyviin tilanteisin, jotka edellyttävät nopeaa reagointia ja palvelutuotannon suhteuttamista tilanteen vaatimalla tavalla. Esimerkkinä nopeaa reagointia
vaativista ja resurssia vaativista valvontatehtävistä viime vuosilta on mm.
vuonna 2015 turvapaikkahakijoiden tilapäistä hätämajoitusta varten perustetut
vastaanottokeskukset ja hätämajoitusyksiköt, pakohuoneiden turvallisuuden
kartoittaminen kansallisesti Puolassa 5 teini-ikäisen nuoren kuolemaan johtaneen pakohuonepalon vuoksi, avotulentekoon liittyvä valvonta ja kieltorajoitukset useampana hellekesänä, vuosittain lisääntyneet ilmeiseen palo- tai onnettomuusvaaran liittyvät paloriski-ilmoitukset sekä parhaillaan keväällä 2020
käynnissä olevan korona-viruksen vuoksi perustettavat tilapäiset hoitopaikat.
Pelastuslaitos on tehostanut yhteistyötä valvonnan toteuttamisessa etenkin
seuraavien keskeisten viranomaisten kanssa: Kaakkois-Suomen poliisi, rakennusvalvonta, ympäristöviranomainen, AVI, Tukes ja sosiaali- ja terveysviranomaiset. Hyvän viranomaisyhteistyön tulokset näkyvät esimerkiksi lisääntyneinä ilmoituksina paloriskikohteista ja näiden ennaltaehkäisyssä tehtävänä yhteistyönä. Yleisötilaisuuksien osalta tehty viranomaisyhteistyö on myös ollut toimivaa.
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Liite 1. A1-A6 valvontakohteiden valvontavälit
Taulukko A1. Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden palotarkastusten
valvontavälit
6
kk

Palotarkastusten ohjeellinen väli

12
kk

Keskussairaalat, muut sairaalat

12

Terveyskeskusten vuodeosastot

121)

24
kk

36
kk

48
kk

60
kk

96
kk

120
kk

366)

Terveydenhuollon erityislaitokset, muut terveydenhuoltorakennukset
(vain päiväkäytössä)

48
121)

Vanhainkodit, kehitysvammaisten hoitolaitokset

366)

Palvelutalot
362)

sprinklattu
122)

sprinklaamaton
Tuettu asuminen ja muut vastaavat poistumisturvallisuusselvityskohteet

242)

366)

Lasten- ja koulukodit, vankilat, ympärivuorokautiset päiväkodit
Vankilat

363)

12

Lasten- ja nuorisokodit

24

Ympärivuorokautiset päiväkodit

24

Hotellit, loma-, lepo- ja virkistyskodit, muut majoitusliikerakennukset

247)

Vuokrattavat lomamökit ja -osakkeet

484)

Leirintäalueet

48

Asuntolat, muut asuntolarakennukset

965)

60

1) Tarkastusväli tiheämpi, mikäli kohteessa ei ole automaattista sammutuslaitteistoa
2) Tarkastusväliä voidaan tarkentaa poistumisturvallisuusselvityksen päivittämisen yhteydessä (3 v. välein)
3) Avovankilat
4) Yritystoimintaa, välitysfirmat
5) Pienemmät kokonaisuudet, esim. itsearviointia ja ohjeistusta kirjeitse
6) Kohde varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla
7) Vastaanottokeskukset 12kk

Taulukko A2. Opetusrakennusten ja päiväkotien palotarkastusten valvontavälit
Palotarkastusten ohjeellinen väli

6 kk

12 kk

24 kk

36 kk

48 kk

60 kk

Päiväkoti
alle 25 paikkaa

60

25-100 paikkaa

36

yli 100 paikkaa

24

Yleissivistävät oppilaitokset

24

Keskiasteen oppilaitokset

24

Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset
Muut opetusrakennukset
mm. kansanopistot yms.

48
60

96 kk

120 kk
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Taulukko A3. Kokoontumis- ja liiketilojen palotarkastusten valvontavälit
Palotarkastusten ohjeellinen väli

6 kk

12 kk

24 kk

36 kk

48 kk

60 kk

96 kk

120 kk

Liike- ja tavaratalot, myymälähallit, kauppakeskukset
alle 400 m2
400-2 499 m

120
2

2 500- 9 999 m

48
2

24

2

10 000 m tai enemmän

12

Anniskeluravintolat
alle 50 asiakaspaikkaa

96

50-500 asiakaspaikkaa

36

yli 500 asiakaspaikkaa

12

Ruokaravintolat1)

120

Teatteri- ja konserttirakennukset
Paikkaluku yli 300

12

Paikkaluku korkeintaan 300

48

Kirjasto-, museo- ja näyttelyhallirakennukset
Kirjastot ja museot

60

Näyttelyhallit

24
482)

Uskonnollisten yhteisöjen rakennukset
Muut kokoontumisrakennukset, kuten seuraja kerhorakennukset sekä urheilu- ja kuntoilurakennukset
Jäähallit2)

602)
12

Liikenteen rakennukset
Lentoterminaalit ja maanalaiset liikenneasemat
Muut liikenteen rakennukset

12

3)

60

1) Kohteella voi olla anniskelulupa, mutta toiminta on painottunut lounas- tai päivällisruokailuun
2) Tilan sallittu maksimihenkilömäärä voi vaikuttaa tarkastusväliin.
3) Esim. maanalaiset pysäköintitilat, ei yksittäiset autokatokset.
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Taulukko A4. Teollisuus- ja varastorakennusten palotarkastusten valvontavälit
Palotarkastusten ohjeellinen väli

6 kk

12 kk

24 kk

36 kk

48 kk

60 kk

96 kk

120 kk

Energiantuotannon rakennukset
alle 1 000 m2

60

1 000 m2 tai enemmän

24

Infrastruktuurin kannalta merkittävät

1)

12

Teollisuushallit ja muut teollisuusrakennukset2)
alle 1000 m2

60

1000-4 999 m2

24

yli 5 000 m2

12

Teollisuus- ja pienteollisuustalot

2)

alle 1 000 m2

120

1 000 m2 tai enemmän
Varastorakennukset

24

2)

alle 1 000 m2

120

1 000-9 999 m2

48

10 000 m2 tai enemmän

24

1) Myös muut kuin energiahuollon kannalta merkittävät kohteet, kuten kaukolämpö, vesihuolto, maakaasu,
teletekniikka jne. Myös YTS-kohteet huomioita esim. Huoltovarmuuskeskuksen varmuusvarastot
2) Palovaarallisuusluokka otettava huomioon

Taulukko A5. Maatalousrakennusten palotarkastusten valvontavälit
Palotarkastusten ohjeellinen väli
Kohteella on aluehallintoviranomaisen ympäristölupa
Kohde on ilmoitusvelvollinen (kunta)
Erilliset viljankuivaamorakennukset1)
Muut maataloustuotantorakennukset

6
kk

12
kk

18
kk

24
kk

36
kk

48
kk

60
kk

96
kk

120
kk

12
60
601)

1201)

Tapauskohtainen harkinta

1) Jos kohde ei ole osa aluehallintoviranomaisen tai kunnan ympäristölupaan liittyvää toimintaa, vaan esim.
kyläyhteisön yhteinen viljankuivaamo, tarkastusvälin lähtökohta on 60 kk. Yksittäisen viljelijän käytössä olevan
pienen viljankuivaamon tarkastusvälin lähtökohta on 120 kk. Käyttöaste tiuhentaa tai harventaa tarkastusväliä.
Valvonta voidaan suorittaa osana tilan muuta määräaikaista valvontaa tai paloturvallisuuden itsearviointina.
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Taulukko A6. Muiden rakennusten palotarkastusten valvontavälit
Palotarkastusten ohjeellinen väli

6
kk

12
kk

24
kk

36
kk

48
kk

60
kk

Toimistot ja työpaikkatilat

96
kk

120
kk
120

Palo- ja pelastustoimen rakennukset

60

Rakennus ei kuulu mihinkään muuhun ryhmään, mutta on
kytketty hätäkeskukseen1)

120

Palo- ja räjähdysvaaralliset tilat
kylmä jakeluasema, ei rakennuksia

36

jakeluasemat, esim. liikennemyymälät

24

Seveso-kohteet ja muut vastaavat
turvallisuusselvityslaitos

12

toimintaperiaatelaitos

12

lupalaitos

24

ilmoituslaitos

36

kemikaaliratapihat ja satamien vaarallisten aineiden kentät,
maaliikenteen logistiikkakeskukset 2)
12
Turvetuotantoalueet
Kulttuurihistoriallinen

12 kk keskiarvo, max 36 kk
rakennus3)

Muut rakennukset ja kohteet4)

Tapauskohtainen harkinta,
Tapauskohtainen harkinta,

Rakennus tyhjillään5)

60

1) Esim. autohallit
2) Trafissa määritelty kemikaaliratapihat, logistiikkakeskusten ja -maaliikenneterminaalien yhteydessä huomioitava ainakin toiminnan laajuus ja mahdollisten vaarallisten aineiden osuus tavaravirrasta.
3) Kulttuurihistoriallisesti tärkeiden kohteiden määrittelyssä hyödynnetään Haag-listaa.
4) esim. kaivokset, maanalainen rakentaminen
5) Tyhjillään olevien rakennusten tilanne tarkastetaan ottamalla yhteyttä kiinteistön omistajaan. Mikäli kohde
on edelleen tyhjillään, ohjeistetaan kiinteistön omistajaa ottamaan yhteyttä, mikäli rakennus otetaan käyttöön.
Samalla annetaan yleistä neuvontaa tyhjillään olevan rakennuksen turvallisuuden varmistamiseksi ja tuhopolttojen torjumiseksi. Tyhjillään oleviin rakennuksiin ei tehdä valvontakäyntiä.
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Liite 2. Asuin- ja vapaa-ajan asuinrakennusten valvontavälit
Liitetaulukko B1: Asuin- ja vapaa-ajan asuinrakennusten valvontavälit
Palotarkastusten ohjeellinen väli

6 kk

12 kk

24 kk

36 kk

48 kk

60 kk

96 kk

120

Asuinrakennukset yleensä1) 2)
Erityisryhmien asuinrakennukset3)

120 kk

60

Vapaa-ajan asuinrakennukset4)

120

1) Valvonta perustuu keskeisesti paloturvallisuuden itsearviointiin ja sen jälkivalvontaan.
2) Asuinrakennukset, jotka sisältävät liiketiloja, esim. kivijalkamyymälät ja ravintolat, tarkastetaan rakennuksen
A1-A6 luokkiin kuuluvien käyttötapojen määrävälin perusteella.
3) Ryhmään kuuluu sellaiset asuinrakennukset, joissa asukasvalinnan peruste on ikä tai muu ominaisuus,
jossa asumisen riskit arvioidaan olevan tavanomaista asumista suurempi. Ryhmään voidaan luokitella myös
pientaloja, joissa arvioidaan riskiperusteisesti olevan tarvetta tiheämmälle valvontavälille.
4) Valvonta perustuu paloturvallisuuden itsearviointiin ja tarvittaessa sen jälkivalvontaan.
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1.1

KALUSTOSTRATEGIAN PERUSTEET
Pelastuslainsäädäntö
Pelastuslain 379/2011 28§:n perusteella pelastustoimi on suunniteltava ja toteutettava siten, että onnettomuuksien ehkäisy on järjestetty ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä
ja tehokkaasti.
Alueellisen pelastustoimijärjestelmän strategisena tavoitteena on
 vähentää onnettomuuksien määrää ja niistä aiheutuvia vahinkoja
 ylläpitää turvallista elämänlaatua
 lisätä tehokkuutta siten, että pelastustoimen voimavarat, henkilöstö, ammatillinen osaaminen ja kalusto ovat parhaassa mahdollisessa käytössä
 kattaa koko maa ammattitaitoisilla pelastustoimen palveluilla riskien
edellyttämällä tavalla
 varautua väestön suojaamiseen valtakunnan turvallisuuspoliittisten linjausten mukaisesti

1.2

Yhteistoimintasopimus
Uuden kaluston hankinnasta vastaa Etelä-Karjalan pelastuslaitos. Hankinnoista
aiheutuvat kustannukset jaetaan sopijakuntien kesken yhteistoimintasopimuksessa mainitun kustannusjakoperusteen mukaisesti. Kalusto kirjataan Lappeenrannan kaupungin omaisuudeksi.
Jos yksittäinen kunta haluaa nostaa palvelutasoaan kaluston ja varusteiden
osalta pelastuslautakunnan hyväksymää tasoa korkeammaksi, tulee kyseisen
kunnan osoittaa riittävä rahoitusosuus palvelutasotavoitteen toteuttamiseen.
Hankinnasta tehdään erillinen sopimus, jossa tulee olla selvitys kaluston pääasiallisesta käyttötarkoituksesta. Hankintojen suorittamisesta vastaa pelastuslaitos. Hankittava kalusto ja varusteet ovat Lappeenrannan kaupungin omaisuutta. Kalusto sijoitetaan kyseisen kunnan alueelle ja pelastuslaitoksen hallintaan.

1.3

Palvelutasopäätös
Alueen pelastustoiminnan palvelutaso mitoitetaan vastaamaan pelastustoimen
alueen riskejä ja onnettomuusuhkia siten, että toiminta on tehokasta ja turvallista päivittäisissä onnettomuuksissa sekä sellaisissa muissa onnettomuuksissa, jotka arvioitujen uhkien ja aikaisempien vuosien onnettomuustilastojen
perusteella ovat todennäköisiä.
Pelastustoiminnan edellyttämä ajoneuvo- ja muun pelastuskaluston laatu ja
määrä sekä uusimisen tarve määritellään erikseen riskianalyysin perusteella
laadittavassa kalustostrategiassa, jonka vahvistaa pelastuslautakunta palvelutasopäätöksen liitteeksi.
Palvelutasopäätöskauden 2021–2024 aikana vuotuisena investointimäärärahan tasona pidetään 6 euroa / asukas. Määräraha on korkeampi siitä erikseen
päätettäessä, mikäli jonakin vuonna on tarkoitus hankkia jotakin erikoiskalustoa
(mm. nostolava-auto, raskas raivausauto, johtoauto).
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AJONEUVOKALUSTO
Pelastusautoista säädetään Ajoneuvolaissa (1090/2002 20 §), LVM:n asetuksessa autojen ja perävaunujen rakenteista ja varusteista (1248/2002), SM:n
asetuksessa pelastusautoista (818/2010) sekä muissa ajoneuvojen rakennetta,
varusteita ja käyttöä koskevissa kansallisissa säännöksissä (Traficomin ohjeet,
ministeriöiden päätökset). Yli 3,0 tonnia painavia pelastusautoja koskevat myös
Euroopan Standardoimisjärjestön (CEN) pelastusautoja käsittelevä standardi
(CEN - EN 1846-2/2009).
Suomen Palopäällystöliitto on julkaissut erillisen pelastusajoneuvojen yleisoppaan v. 2010. Tässä eri ajoneuvoille yhteisessä oppaassa esitetään pelastusautojen ominaisuuksiin, varusteisiin ja kalustoon liittyviä taustoja ja perusteita.
Yleisoppaan tavoitteena on yhdenmukaistaa kalustoa, edistää kaluston vaihtokelpoisuutta ja kierrätystä ja helpottaa hankintaprosessia.

2.1

Käsitteet
Pelastusauto on pelastustoimen käyttöön erityisesti rakennettu, kokonais-massaltaan yli 3,5 tonnia oleva auto. Pelastusauto on myös muu auto, joka on kunnan, kuntayhtymän tai valtion pelastushallinnon viranomaisen, pelastustoimen
oppilaitoksen, Ilmailulaitoksen tai vastaavan yhteiskunnan yleisiä palveluita
tuottavan yhteisön omistuksessa ja hallinnassa ja jota käytetään yksinomaan
pelastustoimen tehtäviin. Pelastusautoksi katsotaan myös palokunnan omistuksessa oleva miehistöauto, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa vähintään kahdeksalle henkilölle.
Johtoauto on päivystysalueen operatiiviseen johtamistoimintaan tarvittavalla
viesti-, tiedustelu- ym. kalustolla varustettu pelastusauto.
Sammutusauto on kiinteällä pumpulla, vesisäiliöllä, vähintään 1 + 3 miehistötilalla sekä sammutus-, raivaus-, kemikaalitorjunta- ja ensihoitokalustolla varustettu pelastusauto. Sammutusauto voi olla myös kalustettu esim. vain sammutus- ja raivauskalustolla.
Kevytsammutusauto on pumpulla ja vesisäiliöllä, vähintään 1+1 miehistö-tilalla
sekä pelastustoiminnan aloittamiseen tarvittavalla sammutus-, raivaus- ja kemikaalintorjuntakalustolla varustettu pääsääntöisesti L – painoluokan pelastusauto. Kevytsammutusauto voi olla kalustettu esimerkiksi vain sammutus- ja raivauskalustolla.
Säiliöauto on kiinteällä vähintään 5000 litran vesisäiliöllä ja pumpulla varustettu
vedenkuljetukseen ja sammutustehtäviin tarkoitettu pelastusauto.
Säiliösammutusauto on kiinteällä pumpulla, vähintään 5000 litran vesisäiliöllä,
vähintään 1+3 miehistötilalla sekä sammutus-, raivaus- ja kemikaalintorjuntakalustolla varustettu pelastusauto. Säiliösammutusauto voi olla kalustettu esimerkiksi vain sammutus- ja raivauskalustolla.
Vaahtoauto on vaahtonestesäiliöllä ja vaahdonsekoitinjärjestelmällä varustettu
pelastusauto.
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Jauheauto on kiinteällä jauhesammutuslaitteistolla varustettu pelastusauto.
Raivausauto on sammutusautoa tehokkaimmilla pelastus- ja raivauskalustoilla
sekä tarvittaessa myös kemikaalitorjuntaan ja kemikaalien käsittelyyn sekä öljyja vesivahinkojen torjuntaan tarkoitetuilla kalustoilla varustettu pelastusauto.
Pelastussukellusauto on vesisukellus- ja soveltuvin osin muihin sukellustehtäviin soveltuvalla kalustolla varustettu pelastusauto.
Puomitikasauto on kiinteällä nostovarsistolla ja siihen liitetyillä tikkailla sekä työkorilla varustettu pelastusauto.
Tikasauto on kiinteillä konetikkailla varustettu pelastusauto.
Nostolava-auto on kiinteällä nostovarsistolla ja työkorilla varustettu pelastusauto.
Miehistöauto on sammutus- ja pelastusmiehistön kuljetukseen tarkoitettu pelastusauto, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa vähintään kahdeksalle henkilölle.
Huoltoauto on miehistö-, talous-, asema- tai tekniseen huoltoon tarkoitettu pelastusauto.
Kemikaalitorjunta-auto on kemikaalitorjuntaan tarkoitetuilla henkilösuojaimilla ja
kemikaalien käsittelyyn tarkoitetulla kalustolla varustettu pelastusauto.
Vahingontorjunta-auto on lähinnä öljy- ja vesivahinkojen sekä seuraus-vahinkojen torjuntaan tarkoitetulla kalustolla varustettu pelastusauto.
Letkuauto on lähinnä paloletkujen kuljettamiseen ja selvittämiseen tarkoitettu
pelastusauto.
Kalustoauto on sammutus- ja pelastuskaluston tai konttien kuljetukseen tarkoitettu pelastusauto.
Ensihoitoauto on lääkinnällisen pelastustoimen tehtäviin tarkoitettu pelastusauto.
Ambulanssi on standardin SFS-EN 1789 mukainen ajoneuvo.
Johtokeskusauto on lähinnä komppanialähdön tai sitä suuremman joukon johtamistoimintaan tarvittavalla viesti- ym. varusteilla, kalustolla ja tiloilla varustettu
pelastusauto.
Tarkastusauto on henkilöautopohjainen johtoauto ja/tai ensisijaisesti tarkastussekä valvontatoimintaan varustettu pelastusauto.
Muu pelastusauto on pelastusautoksi rekisteröity ajoneuvo, joka ei kuulu edellä
mainittuihin luokkiin.
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Kontti on pääasiassa pelastustoimen tukitehtäviä varten valmistettu vaihtokori
ja/tai toiminnallinen kokonaisuus, jota käsitellään ja kuljetetaan vaihtolavalaitteistolla varustetulla kalustoautolla.
Perävaunu on pelastustoimen tehtäviä varten valmistettu perävaunu, joka täydentää pelastusautoja tehtävissään.
Muu ajoneuvo on pelastustoimen tehtäviin hankittu muu kulkuneuvo.
Museopaloauto on lähinnä perinne- ja näyttelytoimintaan käytettävä, yli 30
vuotta vanha pelastusauto.
Irtokalustolla tarkoitetaan pelastusautoon sijoitettuja irrallisia laitteita, välineitä
ja esineitä, jotka voidaan irrottaa ja ottaa käyttöön autosta ilman erillisiä työkaluja tai järjestelyitä
2.2

Ajoneuvojen tekninen käyttöikä
Eri ajoneuvotyypeille vahvistetaan ohjeellisena ajoneuvon tekninen käyttöikä
(taulukko 1).
Taulukko 1. Ajoneuvojen tekninen käyttöikä
Ajoneuvotyyppi

Tekninen käyttöikä (v)

Sammutusauto / säiliösammutusauto
Säiliöauto
Puomitikas- ja nostolava-auto
Raivausauto
Kalustoauto (vaihtokorilaitteisto)
Kontti ja peräkärry
Johtoauto (johtotilallinen)
Miehistöauto
Tarkastusauto
Mönkijä, moottorikelkka
Vene (<10 m)
Alus (>10 m)

25
25
25
25
25
30
5 vuotta / 150 000 km
10 vuotta / 150 000 km
5 vuotta / 150 000 km
20
25
25

Teknistä käyttöikää määriteltäessä on otettu huomioon ajoneuvojen keskimääräinen käyttöaste, kierto eri paloasemilla ja mahdollinen jälleenmyyntiarvo (pienet ajoneuvot). Jälleenmyyntiarvon tarkka arvioiminen on mahdotonta, mutta
suuntaa antavasti voidaan päätellä, että henkilöautokokoluokan ajoneuvoissa
kriittisinä arvoina voidaan pitää 150 000 ajokilometriä tai viiden vuoden ikää.
Pakettiautojen kokoluokassa vastaavat olisivat 200 000 kilometriä ja 10 vuotta.
Tämä perustuu tämän asiakirjan laatimishetkellä oleviin eri-ikäisten ajoneuvojen keskimääräisiin myyntihintoihin. Noiden aika- ja kilometrimäärien ylittyessä
ajoneuvon arvo putoaa jyrkemmin ja korjauskustannukset kasvavat. Kun kuitenkin pyritään kokonaistaloudellisuuteen, on pyrittävä vaihtamaan päivittäisessä käytössä olevat pikkuautot siinä vaiheessa kun niillä on vielä merkittävää
vaihtoarvoa.
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2.3

Ajoneuvokaluston kierto
Alueen pelastustoimen kalustossa pyritään yhdenmukaisuuteen käytettävyyden, vaihtokelpoisuuden ja kierron helpottamiseksi. Uuden ajoneuvon sijoituksessa huomioidaan riskialueluokka, tehtävien vaativuus ja monimuotoisuus,
vuotuinen hälytysmäärä, palokuntaluokka ja palokunnan mahdolliset erikoistehtävät. Pelastuslaitoksen välittömässä valmiudessa (ammattipalokunnat) käytettäviä ajoneuvoja uusitaan siten, että sammutus- ja säiliösammutusautot ovat
enintään 10 vuotta ja säiliöautot enintään 15 vuotta vanhoja.
Muiden palokuntien sammutus-, säiliösammutus- ja säiliöautoja uusitaan siten,
että ne ovat enintään 25 vuotta vanhoja. Ajoneuvoja uudelleen sijoitetaan siten,
että palokunnilla on käytössään tehtäviinsä nähden mahdollisimman soveliaat
ajoneuvot.
Päivystävien pelastusviranomaisten (päivystävä palomestari ja päivystävä
päällikkö) käyttöön osoitetaan tarkoituksenmukaisin johtotiloin ja -varustein varustetut hälytysajoneuvot.
Pelastustoimen muita viranomais- ja muita tehtäviä varten pelastuslaitoksella
on riittävästi ajoneuvoja.
Vara-autona pidetään vähintään yhtä sammutus- tai säiliösammutusautoa.
Vara-autolla turvataan toimintavalmius ajoneuvojen huolto- ja kunnossapitotehtävien aikana. Vara-autoa käytetään myös palokuntien kurssi- ja koulutustoiminnassa.

2.4

Erikoiskalusto
Erikoiskalustolla tarkoitetaan sellaista pelastuskalustoa, jota on sijoitettuna vain
yhdelle tai korkeintaan muutamalle paloasemalle.
Etelä-Karjalan pelastustoimen alueella erikoiskalustoa ovat nostolava-autot (2),
vaihtolava-autot (3), erilaiset kontit (öljyntorjuntakalusto, 110–152 mm letkukalusto, jälkivahinkojen torjuntakalusto), raskas raivausauto (1), vaahtoauto (1),
kemikaalitorjunta-auto (1), öljyntorjunta-alus (1), moottorikelkat, mönkijät jne.
Erikoiskaluston sijoitteluun vaikuttavat paloasemien vastuut, erikoistuminen ja
riskikartoitus.
Kalustoa uusitaan ja sijoitetaan lähtökohtaisesti kalustosuunnitelman perusteella.
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PELASTUSTOIMEN KALUSTOLLINEN SUORITUSKYKY
Etelä-Karjalan pelastustoimen kalustollinen suorituskyky mitoitetaan vastaamaan alueen riskejä ja onnettomuusuhkia siten, että toiminta on tehokasta ja
turvallista päivittäisissä onnettomuuksissa sekä sellaisissa muissa onnettomuuksissa, jotka arvioitujen uhkien ja aikaisempien vuosien onnettomuustilastojen perusteella ovat todennäköisiä.
Pelastustoimen alueella on tavoitteena yllä pitää kalustollista suorituskykyä taulukon 2 mukaisesti. Kalusto sijoitetaan alueen riskien ja onnettomuusuhkien perusteella pelastusalueen eri paloasemille. Kaluston sijoitus voi vaihdella eri vuoden ja vuorokauden aikoina.
Taulukko 2. Kalustollinen suorituskyky pelastustoimen alueella

Ajoneuvotyyppi
Sammutusauto- / säiliösammutusauto
Säiliöauto
Nostolava-auto
Raivausauto
Kalustoauto (vaihtokorilaitteisto)
Vaarallisten aineiden torjunta-auto
Vaahtoauto
Pelastussukellusauto
Konttikalusto
Johtoauto (johtotilallinen)
Miehistöauto
Päivystys- / kalustoauto
Palotutkinta-auto
Ensivasteauto
Tarkastusauto
Turvallisuusviestintäauto
Maastokulkuneuvo
Vene (<10 m)
Alus (>10 m)

Määrä
30
17
2
1
3
1
1
2
6
2
26
7
1
0
24
1
14
23
4
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4.1

HANKINNAT
Rahoitus
Yhteistoimintasopimuksen perusteella investointien vaatimat määrärahat vahvistetaan palvelutasopäätöksessä ja vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kunkin sopijakunnan erityisvelvoitteista aiheutuvat investointikustannukset maksaa kyseinen sopijakunta.
Pelastuslaitos pyrkii hyödyntämään toiminnassaan ja investointien toteuttamisessa myös muita rahoituslähteitä, jotka käytännössä ovat Palosuojelurahasto
(PSR) ja Öljysuojarahasto (ÖSRA). Molemmat rahastot ovat tiukentaneet avustusten myöntämiskriteerejä eivätkä pelastuslaitosten hankinnat kuulu enää valtionosuusjärjestelmän piiriin.
Pelastuslaitos selvittää tapauskohtaisesti hankintojen vaihtoehtoina erilaisia
leasing- ja vuokrasopimusjärjestelyjä.

4.2

Hankintaperusteet
Kalustohankinnat tehdään palokuntien suorituskykymäärittelyn ja kalustosuunnitelman pohjalta. Hankinnat tehdään mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti noudattaen julkista hankinnoista annettuja säädöksiä. Hankinnat tehdään tarvittaessa yhteistyössä muiden pelastustoimen alueiden kanssa. Palvelutasopäätökseen sisältyvässä investointisuunnitelmassa vahvistetaan tulevan
neljävuotisen valtuustokauden kalustohankinnat. Vuosittaiset investointimäärärahat vahvistetaan talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Sopimuspalokuntien itse hankkiman kaluston käytöstä pelastuslaitoksen tehtävissä ja korvausperusteista sovitaan erikseen palokuntasopimuksessa.
Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä valmistelee EU-direktiivin
käyttöönottoa, joka koskee puhtaita julkisia ajoneuvohankintoja. Direktiivin tavoitteena on lisätä nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta julkisissa hankinnoissa. Puhtailla ajoneuvoilla on merkittävä rooli kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämisessä ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa.
Fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee ja vaihtoehtoisten polttoaineiden, kuten sähkön, kaasun ja biopolttoaineiden kysyntä lisääntyy, kun lainsäädäntö tulee voimaan. Direktiivin vaatimukset edesauttavat osaltaan hallitusohjelman ilmastotavoitteiden saavuttamista. Jäsenvaltio voi halutessaan vapauttaa mm.
hälytysajoneuvot direktiivin vaatimuksista.
Pelastuslaitos pyrkii ajoneuvohankinnoissaan huomioimaan ajoneuvojen koko
elinkaaren siten, että se tukee EU:n direktiivissä ja Pariisin ilmastosopimuksessa asetettuja tavoitteita kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.
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4.3

Vakuuttaminen
Pelastuslaitoksen omistaman kaluston vakuutusturvasta huolehtii Lappeenrannan kaupunki.

4.4

Kaluston huolto- ja kunnossapito
Palokunta huolehtii kaluston käytön jälkeisestä huollosta ja tarkastuksista. Määräaikaishuollot tehdään huolto-ohjelman mukaisesti. Ajoneuvojen takuuhuollot
ja -korjaukset toteutetaan maahantuojien sopimusliikkeissä.
Pelastuslaitoksen tehtävänä on huolehtia sille kuuluvista tehtävistä kaikissa olosuhteissa – myös poikkeusoloissa. Tämän johdosta pelastuslaitoksella tulee
olla oma valmius koko maakunnan alueella olevan pelastuskaluston huoltoon
ja kunnossapitoon kaikissa olosuhteissa ja eri vuorokauden aikoina.
Pelastuslaitokselle on huoltovastuullaan normaalioloissa 178 erilaista ajoneuvoa. 52 raskasta pelastusajoneuvoa, 71 muuta ajoneuvoa, 26 venettä ja alusta
sekä lisäksi muuta ajoneuvo- ja kuljetuskalustoa (moottorikelkat, mönkijät, konttikalusto, perävaunut). Huolto- ja kunnossapitovastuulla on lisäksi pelastusajoneuvoissa ja varastoissa oleva pelastus- ja öljyntorjuntakalusto. Poikkeusoloissa väestösuojelumuodostelmien käyttöönotossa huolettavan ja kunnossapidettävän kaluston määrä kasvaa.
Maakunnallisella pelastuslaitoksella tulee olla käytössään tarkoituksenmukaiset huolto- ja kunnossapitotilat. Pelastuslaitoksella on kaluston huolto- ja kunnossapitotehtäviä varten kalustoesimies sekä kuusi kalustonhoitajaa. Lisäksi
kalustoa huoltavat sekä ammattipalokuntien että sopimuspalokuntien henkilöstö, jolla on koulutus ja kokemus tehtäviin.
Pelastuslaitos on uudemman ajoneuvo- ja aluskaluston osalta sopinut määräaikaishuoltojen teettämisestä merkkiliikkeissä. Pelastuslaitos käyttää Lappeenrannan kaupungin kilpailuttamia huolto- ja kunnossapitoyrityksiä siltä osin kuin
se on kokonaistaloudellista ja pelastustoimintavalmiuden osalta tarkoituksenmukaista. Pelastuslaitoksella tulee olla kriittisen kaluston osalta kattavat huoltoja kunnossapitosopimukset eri kalusto- ja palvelutoimittajien kanssa.

