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Pelastusjohtajan katsaus

Pitkään valmisteilla ollut pelastuslain uu-
distus päätyi uuden lain voimaan tuloon 
kesällä 2011. Menemättä tarkemmin lain 
yksityiskohtiin huomaa, että alun perin 
tekniseksi päivitykseksi tarkoitettu muutos 
laajeni lopulta toimintasisällönkin uudis-
tamiseen. Eräs keskeisimmistä osioista 
uudessa pelastuslaissa on sen onnet-
tomuuksien ennaltaehkäisyä koskeva 
osuus. Jos kuvaa tätä osiota lyhyesti voi 
todeta, että palotarkastusten lukumää-
rätavoitteista siirrytään tarkastustapaan, 
jossa aiempaa paremmin otetaan huomi-
oon kohteen oma toiminta sekä myös tar-
kastuksen laadullinen sisältö. Aiempaan 
tapaan uusi pelastuslaki kokonaisuutena 
painottaa voimakkaasti juuri onnetto-
muuksien ennaltaehkäisyä.

    

Kertomusvuonna paljon keskustelua he-
rätti myös toimintavalmiusohjeen uudis-
tamistyö. Jotkut katsoivat ohjeen sisäl-
lön muuttamisen heikentävän pelastus-
toiminnan valmiuden perusteita. Toiset 
taas näkivät väljemmän suunnitteluoh-
jeen antavan paremman mahdollisuuden 
pelastusaluetta koskevaan valmiuden 
suunnitteluun ja sitä kautta resurssien 
oikeaan kohdentamiseen. Itse kuulun tä-
hän jälkimmäiseen ryhmään. Aiemmas-
sa toimintaympäristössä oli kohtalaisen 
epäselvää, mikä oli toimintavalmiusoh-
jeen asema pelastusalan säädöstössä. 

Tarkasteltaessa pelastustointa vuoden 2011 osalta sekä 
kansallisesti että oman toimintamme osalta, voidaan 
helposti todeta sen olleen varsin tapahtumarikas. 
Toimialamme lainsäädäntöä uudistettiin, muutimme 
organisaatiorakennettamme ja ensihoidon 
kehityssuunnat tulivat näkyviin.

Eräisiin yksityisiin onnettomuustapah-
tumiin liittyen toimintavalmiusohje sai 
lähes lakiin rinnastettavan statuksen. 
Nyt uudistetussa ohjeessa tulee selvästi 
ilmi asiapaperin asema pelastustoimin-
nan suunnitteluapuvälineenä ja keskei-
sin toimintaamme normittava asiakirja, 
pelastustoimen palvelutasopäätös, saa 
sille kuuluvan aseman.

    

Jos tarkastelemme omaa toimintaamme 
ja sen kehittämistä, voidaan kai todeta, 
että muutimme toimintatapaamme ja 
organisaatiotamme varsin selkeästi. 
Keskeisin muutoksen kohde oli pelas-
tustoiminnan johtamisrakenteen muutos 
varallaolopäivystyksestä varsinaisena 
työaikana tehtyyn päivystykseen koko 
toiminta-alueellamme. Samalla päivys-
tävän päällystöhenkilöstön työaikaa ja 
tehtäväkuvia muutettiin. Tämän syynä 
taas oli halu saada vuorotyötä tekevän 
henkilöstön esimies-alais -järjestelmä 
selkeämmäksi ja työnjohtovastuun siir-
täminen niille henkilöille, joille se oikeas-
ti kuuluu. Edelleen tavoitteena oli ja on 
edelleen hyödyntää pelastustoiminnan 
päällystön asiantuntemusta sekä onnet-
tomuuksien pelastustoiminnan johtami-
sessa että palotarkastuksissa ja toimin-
nan kehittämisessä muutoinkin. Alun 
lievän hapuilun jälkeen olemme saaneet 
nykyisen toimintamallimme käyttöön ja 

toimintamme kehittäminen on uudelta 
pohjalta mahdollista. Organisaatiomuu-
tosprosessi osoitti selvästi, kuinka tärke-
ää on jatkuva viestintä työpaikkamme eri 
asioista. Se myös korosti sitä tosiseik-
kaa, että onnistunut viestintä on jokaisen 
työntekijän asia. Viestintä vaatii aktiivi-
suutta eli viitseliäisyyttä seurata asioita 
ja ottaa niistä selvää. Toivon, että tätä 
toimintatapaa tuemme me kaikki.

    

Osana organisaatiomuutosta käynnistet-
tiin myös pelastushenkilöstön miehistöä 
ja alipäällystöä koskeva palkkaraken-
teen uudistustyö. Hyvässä yhteistyössä 
henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa 
olemme suunnitelleet toimenkuvia, eri-
tyistehtävärakennetta ja palkkatason 
korjausta. Tämä työ saa konkreettisen 
alkunsa vuoden 2012 alkupuoliskolla, 
jolloin rakenteen muutosta ja palkan ta-
soa koskevia osia otetaan käyttöön.

    

Tampereen aluepelastuslaitoksen toi-
mintaa ja ennen kaikkea sen hallintoa 
säätelevät asiakirjat ovat kuntien välinen 
yhteistoimintasopimus sekä aluepelas-
tuslaitoksen johtosääntö. Vuoden 2011 
aikana nousi esille lähinnä Tampereen 
kehyskunnista valtuustoaloitteita, joiden 
mukaan aluepelastuslaitoksen hallintoa 
tulisi muuttaa siten, että laitoksellamme 
olisi lautakunta tai johtokunta. Aloitteista 
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Tampereen aluepelastuslaitoksen tunnusluvut 2011 2010

Suoritteet

Palotarkastukset 23 843 24 955

Turvallisuusviestintä 106 918 92 829

 - joista turvallisuuskoulutettu 33 991 43 708

Palo- ja pelastushälytykset 11 638 10 608

Sairaankuljetukset 42 864 38 276

Talous

Kuntien maksuosuudet, €/as 62,05 60,18

Käyttökate, % 3,65 4,24

Tilojen määrä, m2 32 610 38 910

Tilakustannukset (1 000 €) 3 047 2 919

Toiminnan laajuus

Liikevaihto, milj. euroa 36,48 34,76

Asukasluku 491 375 487 890

Toiminnan voimavarat

Henkilötyövuodet (tehty työaika) 456,45 443,24

Tampereen kaupunki otti niin sanotusti 
vaarin ja sekä ko. aloitteita että alue-
pelastuslaitoksen keskeisiä asiakirjoja 
yleisimminkin ryhdyttiin uudistamaan. 
Vuoden 2012 aikana tullaan valmiste-
lemaan loppuun ja myös päättämään 
uudesta yhteistoimintasopimuksesta ja 
johtosäännöstä. Uskon, että muutostyö 
johtaa hyvään lopputulokseen sekä luot-
tamushenkilöiden että laitoksemme vir-
karakenteen osalta. Tavoitteena on, että 
vuoden 2013 alusta meillä on uudistetut 
keskeisimmät asiapaperit käytössä.

    

Koko toimikautemme ajan olemme uudis-
taneet myös paloasemaverkostoamme. 
Toimintavuoden 2011 aikana on käynnis-
tetty kolme paloasemahanketta, jotka si-
joittuvat Akaaseen, Ylöjärvelle ja Sastama-
laan Sammaljoelle. Kaikki hankkeet ovat 
etenemässä ja tyytyväisyyttä täytyy tuntea 
varsinkin Ylöjärven paloaseman osalta, on-
han se jo varsin pitkään ollut vireillä ja nyt 
konkretisoituessaan päättää keskustelun 
Tampereen läntisen alueen valmiudesta. 
Keskustelun, joka syntyi Pispalan palo-
aseman sulkemisesta. Tukikohtaraken-
teemme ja myös toimintavalmiutemme on 
nähdäkseni koko aika parantunut. Tästä 
osoituksena ovat Pirkkalan ja Lempäälän 
paloasemat. Näissähän sekä sijaintia Pirk-
kalan osalta että vahvuutta molemmissa 
on parannettu. Lähivuosien näköpiirissä 

tulee olemaan hankkeet Valkeakoskella 
sekä Hämeenkyrön ja Ikaalisten alueella.

    

Ensihoito on toiminta-alue, joka tulee 
muokkautumaan uudelleen varsin selke-
ästi. Kuten tiedämme eriytetään varsinai-
nen ensihoito ja potilaiden siirtokuljetuk-
set toisistaan. Vuoden 2011 aikana tehtiin 
aluepelastuslaitoksen ja Pirkanmaan sai-
raanhoitopiirin kesken esisopimus, jossa 
hahmotettiin aluepelastuslaitoksen toimin-
tarooli uudessa järjestelmässä. Toiminnan 
suunnittelu on kesken ja se etenee siten, 
että uusi järjestelmä olisi käytössä vuoden 
2013 alusta. Muutos vaikuttaa osaltaan en-
sihoidon henkilöstörakenteeseemme osin 
myös toimintatapaan. Emme tule jatkos-
sa toimimaan potilaiden siirtokuljetuksissa 
vaan tulemme keskittymään kiireelliseen 
ensihoitotoimintaan.

    

Toimintavuotta 2011 tarkasteltaessa näin 
jälkikäteen voi myös todeta, että varsi-
nainen työmme, siis kansalaisten tur-
vallisuus, on sujunut hyvin. Positiivista 
on myös se, ettei alueellamme sattunut 
suuronnettomuuksia ja niistä tehtävistä, 
jotka eteemme tulivat on selvitty hyvin. 
Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn osal-
ta on sekä valistuksen ja neuvonnan että 
myös tarkastustoiminnan saroilla edetty 
hyvin. Tämä antaa hyvää pohjaa jatko-
kehitystyölle tulevina vuosina. Toimin-

tamme laatu ja henkilöstömme työhy-
vinvointi ovat asioita, joita on nostettu 
esille. Organisaatiotamme on muokattu 
siten, että se mahdollistaa erittäin laajan 
työhyvinvointikäsitteen eri osa-alueiden 
aiempaa paremman kehittämisen.

    

Pelastustoiminnassa keskeisesti muka-
na olevat VPK:t ovat myös selviytyneet 
tehtävistään hyvin. Toimintaa on pystytty 
kehittämään ja toimintavalmiutta ylläpitä-
mään myös vähäväkisemmillä toiminta-
alueemme osilla. Muistaa täytyy koko 
aika, että VPK-toiminta vaatii jatkuvaa 
kehittämistä ja seurantaa, jossa keskei-
simpänä haasteena on riittävän henkilö-
määrän saaminen toimintaan mukaan.

    

Vaikka kuntakentässä käydään voimakas-
ta keskustelua rakenteiden muuttamises-
ta, uskon että nykyinen toimintamallimme 
tulee säilymään, olemme edelleen toimijoi-
ta kuntakentässä ja toimintaamme kehite-
tään monikunnallisena ja alueellisena.

    

Muutostenkin aikana olemme kyenneet 
suoriutumaan tehtävistämme ja vielä jo-
pa kehittämään toimintaa ja tästä syys-
tä lankeaa kiitos koko henkilöstöllemme 
sekä sopimuspalokuntalaisille. Tulemme 
jatkossakin olemaan pelastuslaitosten 
kärkikaartissa ja näkymään positiivises-
sa mielessä myös kansallisella tasolla.
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Hallintopalvelut
Toimintakertomusvuoden lopussa alue-
pelastuslaitoksessa oli vakinaisia va-
kansseja 519, joista vakinaisesti täytet-
tyinä oli 489. Vuoden 2011 aikana kaikki 
aluepelastuslaitoksen avoimiksi tulleet 
virat täytettiin julkisen haun kautta. 
Vuonna 2011 alussa toteutetun organi-
saatiomuutoksen vuoksi siirrettiin vuo-
den 2010 aikana vapautuneiden pääl-
lystö- ja alipäällystövirkojen täyttäminen 
vuodelle 2011.    

  

Vapaina olleet vakanssit oli täytetty sijaisil-
la. Sijaisten tarve ja määrä vaihteli vuoden-
ajasta riippuen sadan henkilön molemmin 
puolin. Johtuen vakinaisen henkilöstön 
kesälomien määrästä sijaistarve oli suu-
rin kesälomakautena. Kaikki palomiesten 
sijaiset eivät olleet pelastajan tutkinnon 
suorittaneita. Osalla peruskoulutus oli vielä 
kesken tai he olivat suorittaneet Suomen 
Pelastusalan Keskusliitto ry:n koulutusjär-
jestelmän mukaisen sivutoimiselta palo-
henkilöstöltä vaadittavan koulutuksen. Si-
jaisjärjestelmän myötä tulevia henkilöiden 
kokemuksia työtaidoista käytetään hyväksi 
uuden henkilöstön rekrytoinnissa. Vuoden 
2011 aikana eläköityi 10 henkilöä.

  

Paloasemaverkostonsuunnitteluun ja niillä 
työskentelevän henkilöstön määrään vai-
kuttaa ympäröivän alueen riskikartoitus. 
Henkilöstön tavoitevahvuutena jokaisel-
la vakinaisesti miehitetyllä paloasemalla 
on yksikönjohtaja, kuljettaja ja vähintään 
kaksi työparia (1+5). Vuoden 2011 aikana 
ei saavutettu pelastushenkilöstön osalta 
edes minimivahvuutta (1+3) kaikilla pa-
loasemilla. Syyskuun alusta Lempäälän 
aluepaloaseman miehistöä lisättiin siten, 
että työvuoron vahvuudeksi tuli 1+3 ja 
samalla työaikajärjestelmä muutettiin 
keskimäärin 42 viikkotuntiseksi, jolloin 
työvuoron pituus on 24 tuntia. 

  

1.1.2011 alkaen otettiin aluepelastus-
laitoksessa käyttöön pelastustoiminnan 
johtamisen uusi päivystysjärjestelmä. 
Johtamisvalmius Pirkanmaalla järjeste-
tään kolmena kasarmoituna  pelastus-
alueena. Palomestareiden työaika on 
pituudeltaan 40 h/vko ja koostuu kasar-

moituna suoritettavasta päivystyksestä 
ympäri vuorokauden ja muu työaika 
tehdään päivätyönä arkipäivisin (ma-pe). 
Palomestareiden varallaolojärjestelmäs-
tä luovuttiin. Muutos toteutettiin käytän-
nössä työaikamuutoksena nykyisissä vi-

roissa. Kolmeen kasarmoituun pelastus-
alueeseen osallistuvien palomestareiden 
lukumäärä on seitsemän/pelastusalue. 
Matkalla tapahtuvan johtamistoiminnan 
tehostamiseksi määrättiin päivystysvuo-
rossa olevalle palomestarille kuljettaja. 

Henkilöstön määrä ja  
rakenne sekä työaika 31.12.2011

PALVELUSUHTEEN LUONNE 31.12.2011 31.12.2010

Vakinainen, pysyvä, toistaiseksi otettu 478 454

Sijainen, viran/toimen väliaikainen hoitaja 104 89

Määräaikainen tehtävä 1 3

YHTEENSÄ 546 544

Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstömäärät palvelussuhteen luonteen mukaan 
on esitetty edellä. Tilanne on otettu päivältä 31.12., joten esimerkiksi sijaisten määrä on 
pienempi kuin kesäaikaan. Luvuista on siivottu pois toimenpidepalkkaiset työntekijät.

PÄÄTOIMISUUS 31.12.2011 31.12.2010

Kokoaikainen 576 539

Osa-aikainen (työnantajan vähentämä) 6 4

Sivuvirka tai –toimi (toimenpidepalkkaiset) 144 132

Osa-aikainen (viran/toimenhoitajan pyynnöstä) 1 3

YHTEENSÄ 727 678

Aluepelastuslaitoksella oli 31.12.2011 yhteensä 144 toimenpidepalkkaista työnte-
kijää. Nämä työntekijät ovat työsopimussuhteessa aluepelastuslaitokseen, mutta 
tekevät työtä varsinaisen palkkatyönsä ohella satunnaisesti. Lähes kaikki muut alue-
pelastuslaitoksella työssä olevat ovat kokoaikaisia työntekijöitä.

HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ 2011 2010

Palomies 311 278

Ylipalomies 62 61

Paloesimies 40 39

Palomestari 27 38

Sairaankuljettaja 25 29

Ensihoitaja 22 20

Palotarkastaja 15 14

Valvomonhoitaja 8 7

Huoltoasentaja 8 6

Toimistosihteeri 8 10

Nimikemäärissä on mukana myös sijaiset, määräaikaiset ym., mutta ei toimenpide-
palkkaista henkilöstöä. 

Henkilöstö
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Luvuissa ovat mukana vakituiset, sijaiset ja määräaikaiset työntekijät (n = 583).

Ik ä ja k auma

75
79 76

104

50

61

71
78

101

87

46

12

20

82
81

16
14

74

0

20

40

60

80

100

120

<25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60<

Ikäjakauma 2011 Ikäjakauma 2010



8

Lainsäädännössä ja palvelutasopäätöksessä asetettujen velvoitteiden 
ja tavoitteiden toteuttamiseksi suoritettiin aluepelastuslaitoksessa 
vuonna 2011 (2010) toimenpiteitä seuraavasti:

Toimenpide: 2010 2011

Erityiskohteiden palotarkastukset 3 892 3 523

Asuinrakennusten ja niihin rinnastettavien 
kohteiden palotarkastukset

19 810 16 199

Erityiset-, ylimääräiset- ja jälkipalotarkastukset 1 364 1 153

Lausunnot rakennusvalvontaviranomaiselle 309 325

Muut lausunnot, tarkastukset ja katselmukset 1 899 2 039

Turvallisuusvalistus 92 829 106 918

Turvallisuuskoulutus 43 708 33 991

Onnettomuuksien 
ehkäisyn ja 
kehittämisen 
vastuualue
Onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn kuuluvat toimialan ohjaus ja 
valvontatehtävät, turvallisuusviestintä, pelastustoimialalle kuuluva 
onnettomuuksien yleinen ehkäisy, paikallinen ja alueellinen 
turvallisuussuunnittelutyö, palontutkinta sekä nuohoustoiminta. 
Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn tehtävät suoritetaan onnettomuuksien 
ennaltaehkäisyn yksikön ja pelastusalueiden toimesta.

Tampereen aluepelastuslaitoksen or-
ganisaatio uudistui vuoden 2011 alus-
ta. Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn 
osalta tämä tarkoitti sitä, että laitoksel-
le perustettiin onnettomuuksien ennal-
taehkäisyn toimintayksikkö. Toimin-
tayksikön keskeisiä tehtäviä ovat:

•	 turvallisuusviestinnän	suunnittelu		
 ja ohjaus,
•		 maankäytön	ja	rakentamisen	 
 ohjaus ja asiantuntijatehtävät,

•	 pelastustoimelle	kuuluvat	vaativat		
 valvontatehtävät,
•		 paikalliseen	turvallisuustyöhön		
 osallistuminen,
•		 palontutkinta	sekä	
•		 nuohoustoimintaan	liittyvät	tehtävät.

  

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn 
yksikköön sijoitettiin vuoden alussa 
16 palotarkastajan virkaa, 6 palotar-
kastusinsinöörin virkaa, 2 koulutus-
suunnittelijan ja 1 projektihenkilön 

toimi. Toimintayksikön päällikkönä 
toimii johtava palotarkastaja. Tiedo-
tuspäällikkö osallistuu osaltaan tur-
vallisuusviestinnän ohjaamiseen.

  

Organisaation alkuvaiheessa kaikki 
edellä todettuja vakansseja ei saatu 
täytettyä. Palotarkastajan virat täyttyi-
vät vasta kesäkuussa, mikä heijastui 
voimakkaasti koko yksikön toimin-
taan ja saavutettuihin tuloksiin. 

  

Pelastusalueiden keskeisiä tehtäviä 
onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä 
ovat:

•		 suorittaa	palotarkastukset	 
 pienissä erityiskohteissa ja  
 muissa kuin suojeluvelvollisissa  
 asuinrakennuksissa,
•		 suorittaa	ylimääräiset	palotarkastukset	 
 ja ennakkoneuvontaa yksittäisissä  
 tapahtumissa ja yleisötilaisuuksissa, 
•		 suorittaa	osaltaan	turvallisuus-		
 viestintään kuuluvaa ulkoista   
 koulutusta ja turvallisuusvalistusta.

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy
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Vuonna 2011 palotarkastussuorittei-
den määrä jatkoi laskua edellisvuo-
siin verrattuna. Tarkastussuoritteiden 
kokonaismäärä oli noin 15 % edellis-
vuotta pienempi, mikä johtui pääosin 
organisaatiouudistuksen aiheutta-
mista resurssivajeista sekä uuden 
organisaatiomallin käynnistämiseen 
liittyneistä tekijöistä.

  

Kerran vuodessa tarkastettaviin erityis-
kohteisiin tehtiin 3 548 palotarkastusta, 
mikä on 90,1 % velvoitteesta (3 908). 
Puuttuvat tarkastukset jäivät suoritta-
matta Tampereella, Valkeakoskella ja 
Mänttä-Vilppulassa. Asuinrakennuksiin 
sekä niihin palo- ja henkilöturvallisuu-
den kannalta rinnastettaviin kohteisiin 
kohdistuneita määräaikaisia palotar-
kastuksia suoritettiin 16199 kohtee-
seen, mikä vastaa 67 %:a vuosisuun-
nitelman mukaisesta tavoitteesta. 

  

Vuodenvaihteen organisaatiouudis-
tuksen lisäksi toinen merkittävä uu-
distus vuonna 2011 oli pelastuslain 
uudistuminen 1.7. alkaen. Eräänä kes-
keisimpänä tavoitteena lainsäädännön 
uudistamisessa oli, että pelastusviran-
omaisen suorittamat tarkastukset ja 
muut turvallisuutta edistävät toimet,  
kuten pelastustoimeen liittyvä ohjaus 
ja neuvonta sekä turvallisuusviestintä 
ja -koulutus, kohdennetaan jatkossa 
aiempaa paremmin riskikohteisiin. 

  

Uudessa lainsäädännössä ei aiemmas-
ta poiketen määritellä yksityiskohtai-
sesti palotarkastettavia kohteita, vaan 
pelastuslaitokset määrittelevät kohteet 
itse alueellaan esiintyvien riskien pe-
rusteella. Tätä varten pelastuslaitok-
sen on laadittava valvontasuunnitel-
ma. Valvontasuunnitelmassa esitetään 
palotarkastusten lisäksi muut valvon-
tatoimenpiteet sekä kuvataan miten 
valvontasuunnitelman toteutumista 
arvioidaan. Pelastuslain voimaantu-
losäännösten mukaan valvontasuun-
nitelman on oltava valmis 30.6.2012 
mennessä. Tampereen aluepelastus-
laitoksen valvontasuunnitelma valmis-
teltiin vuoden 2011 aikana siten, että 
se otettiin käyttöön 1.1.2012 lukien.

  

Samanaikaisesti valvontasuunni-
telman laatimisen kanssa aloitettiin 
myös turvallisuuskoulutuksen suun-

nitelman laatiminen. Suunnitelma val-
mistuu alkuvuodesta 2012.

Turvallisuusviestintä
Erilaisilla turvallisuusviestintäaihei-
silla tapahtumilla tavoitettiin 106 918 
henkilöä, joista turvallisuuskoulutus-
ta sai 33 991 henkilöä. Suostuin ta-
pahtuma kävijämäärältään oli perin-
teisesti Tampereen päivä, jolloin kes-
kuspaloasemalla sekä Linnainmaan 
ja Hervannan paloasemilla kävi useita 
tuhansia vieraita.

  

Lasten ja nuorten turvallisuusviestin-
tä sai uusia muotoja, kun pelastus-
laitos aloitti yhteistyön Ti-Ti Nallen 
kanssa. Ikaalisissa sijaitsevassa Ti-Ti 
Nalle taloon avattiin turvallisuushuo-
ne, johon pelastuslaitos hankki lapsia 
kiinnostavia paloaiheisia tavaroita se-
kä turvallisuuteen liittyviä ohjeistuk-
sia ja esitteitä. Kävijöitä kesän aikana 
talossa on noin 20 000.

  

Yhteistyö Ransu Karvakuonon kanssa 
myös jatkui. Pelastuslaitoksen ja Kus-
tannus Oy Pieni Karhun kanssa yhteis-
työssä tehty Kirja ”Ransu paloasemal-
la” oli menestys. Yhteistyötä jatkettiin 
tekemällä turvallisuusaiheisia videoita. 
Kuvaukset saatiin tehtyä syksyllä ja vi-
deot julkaistaan vuoden 2012 alussa.

  

Nuorten turvallisuustietouden lisää-
mistä edesauttaa myös Tulipysäkki-
hanke, johon Tampereen aluepelas-
tuslaitos meni mukaan syksyllä 2011 
yhdessä poliisin, koulun ja sosiaalitoi-
men kanssa. Hankkeen tarkoituksena 
on lisätä viranomaisyhteistyötä ja lo-
pettaa lasten ja nuorten luvaton tulen 
käsittely varhaisessa vaiheessa. 

  

Tulen kanssa luvattomasti leikkinyt 
lapsi tai nuori ja hänen vanhempansa 
otetaan viranomaisten toimesta kes-
kusteluun, jossa käsitellään tulen vaa-
roja ja mahdollisia teon seurauksia. 
Vakavimmissa tapauksissa voidaan 
mahdollisia sovitteluseuraamuksia 
käsitellä yhdessä eri viranomaisten 
kanssa ja saada aikaan mahdollisim-
man hyvä ratkaisu kaikille osapuolille. 
Syksyn aikana käytiin viisi neuvotte-
lua nuorten sytyttelijöiden ja heidän 
vanhempiensa kanssa.
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Tekninen toimi pyrkii järjestämään 
määrärahojen puitteissa parhaat 
mahdolliset työvälineet aluepelastus-
laitoksen eri osastoille sekä huoltotoi-
minnan joko omana tai ostopalveluna. 
Vuoden 2011 aikana raskaita ajoneu-
voja tilattiin raivaus- ja nostolava-
auto sekä sammutusauton alusta. 
Nostolava-auton valmistuminen ta-
pahtui tammikuussa 2012 ja se sijoi-
tettiin Hervannan aluepaloasemalle. 
Huolto- ja tarkastusautoiksi hankittiin 
6 kpl Toyota Hiluxeja korvaavina han-
kintoina. Tarkastusautoiksi hankittiin 
2007 vuoden 5 kpl Hyundai i20 sekä 9 

Tekniset palvelut

Laatuja työhyvinvointipalveluihin 
kuuluvat tutkimus- ja kehitystyö sekä 
työhyvinvoinnin pirkanmaalainen joh-
taminen ja kehittäminen. Tutkimus- ja 
kehitystyöhön kuuluvat mm. laadun 
arviointi, korkeakouluyhteistyö sekä 
pelastusalan tutkimusten seuranta. 
Työhyvinvoinnin johtamiseen ja ke-
hittämiseen kuuluvat mm. työsuoje-
lu, työterveyshuollon suunnittelu ja 
ohjaaminen, sisäinen koulutus, työ-
turvallisuusriskien arviointi ja testa-
ussuunnittelu. 

  

Sisäiseen koulutukseen kuuluvat lai-
toksen omalle henkilöstölle ja sopi-
muspalokunnille annettava koulutus 
sekä osaamisrekisterin ylläpitäminen. 
Sisäinen koulutus on kiinteä osa alue-
pelastuslaitoksen työturvallisuusris-
kien hallintaa ja osaamisen kehit-
tämistä. Sisäisestä koulutuksesta 
Pirkanmaan tasolla vastaa koulutus-
mestari. Pelastusalueiden palopäälli-
köt vastaavat osaltaan koulutuksen 
toteuttamisesta omien alueidensa 
osalta.

Pelastustoiminnan 
kehittäminen
Tieliikenneonnettomuuden 
yhteistoimintaharjoitus

Liikenneviraston tieliikennekeskus, 
Pirkanmaan poliisilaitos, Pirkanmaan 
hätäkeskus ja Tampereen aluepelas-
tuslaitos järjestivät tieliikenneonnet-

Laatu- ja työhyvinvointipalvelut
tomuuden yhteistoimintaharjoituksen 
Nokialla 27.9.2012. 

  

Harjoituksen aiheina olivat kemikaa-
lionnettomuus ja siitä aiheutuva ke-
mikaalivuoto vesistöön, tieliikenteen 
häiriötilanteen hoito sekä liikenteen 
ohjaus, ruuhkatilanteen purku ja kier-
toreittisuunnitelman käyttö. Harjoituk-
sessa myös harjoiteltiin tilanteenai-
kaista tietojen vaihtoa tieliikennekes-
kuksen, poliisin johtokeskuksen, hä-
täkeskuksen ja aluepelastuslaitoksen 
Wivi viesti- ja johtokeskuksen välillä. 

Harjoitus Gasum OY:n kanssa 

Gasum Oy ja Tampereen aluepelas-
tuslaitos järjestivät pelastustoimin-
taan osallistuville päällystöviranhal-
tijoille maakaasun koulutuspäivän ja 
johtamisharjoituksen maakaasuon-
nettomuudessa keskuspaloasemalla 
26.10.2011. 

  

Aluepelastuslaitoksen tavoitteena 
harjoituksessa oli kehittää pelastus-
toiminnan johtamista vaarallisten ai-
neiden onnettomuuksissa, harjoitella 
vaarallisten aineiden tietolähteiden 
käyttöä sekä Gasumin valvomon ja 
aluepelastuslaitoksen Wivi viesti- ja 
johtokeskuksen yhteistyötä. Johta-
misharjoituksessa myös pilotoitiin 
aluepelastuslaitoksen uutta Firestu-
dio -ohjelmaa ja harjoiteltiin uusien 
VIRVE -puheryhmien ja yksikkötun-
nusten käyttöä.

Viestiliikennemuutokset

Aluepelastuslaitoksen viranomaisra-
dioverkon laitteiden puheryhmä- ja 
kansiorakenne uudistettiin valtakun-
nallisen viestiohjeen mukaiseksi ja 
aluepelastuslaitoksen Virve -radiot pa-
rametroitiin loka-marraskuun aikana. 

  

Hätäkeskusmuutokseen 2011 - 2015 
liittyen uudistettiin valtakunnallisen 
ohjeistuksen mukaisesti myös pelas-
tustoimen yksikkö- ja kutsutunnukset 
sekä pelastusalueittain suunniteltu pa-
loasemanumerointi. Uudet tunnukset 
otettiin käyttöön 1.12.2011 alkaen. 

Johtamisoppaan tarkistus

Tampereen aluepelastuslaitoksen joh-
tamisoppaan tarkoituksena on ohjata 
pelastuslaitoksen ja yhteistoiminta-
viranomaisten yhteistä suunnittelua 
suuronnettomuustilanteiden ja niiden 
uhkatilanteiden varalta Pirkanmaan 
alueella. Opasta käytetään pelastus-
toiminnan johtamisen apuvälineenä, 
koulutusmateriaalina ja johtamishar-
joitusten mallina. Johtamisoppaan 
tarkistuksessa huomioitiin uuden 
pelastuslain tuomat muutokset, val-
takunnallisen VIRVE- viestiohjeen 
muutokset sekä Tampereen aluepe-
lastuslaitoksen 2011 alkaen uusitun 
johtamisjärjestelmän mukaiset muu-
tokset. Oppaaseen liitettiin uusi vies-
tiliikenneohje. Opas otettiin käyttöön 
21.11.2011 alkaen.

  

kpl  Dacia Dustereita myös korvaavina 
hankintoina. Sairasautoja hankittiin 
kaksi kappaletta Tamlans-korityöllä 
MB 315 cdi alustalle.

  

Oriveden uusi paloasema vihittiin käyt-
töön 15.6.2011. Aluepelastuslaitos sai 
käyttöönsä nykyaikaiset liikenteellisesti 
hyvin sijoitetut toimitilat Oriveden kes-
kustaajamasta. Tiloissa toimii päivätöis-
sä olevan vakinaisen henkilöstön lisäk-
si puolivakinainen sopimushenkilöstö. 

  

Lempäälän paloaseman vakinaista 
henkilömäärää lisättiin ja asema alkoi 

toimia ympärivuorokautisella vakinai-
sella miehityksellä 3.10.2011 alkaen. 
Aseman vuorovahvuus on esimies ja 
kolme palomiestä.

Yksi haastava uudistus vuoden 2011 
organisaatiomuutoksessa oli laatu- ja 
työhyvinvointiyksikön perustaminen. 
Pohjatyötä tehtiin vuoden aikana ja 
yksikköä johtamaan perustettiin ke-
hittämispäällikön toimi. Rekrytointi 
alettiin syksyllä ja kehittämispäällik-
kö pääsi aloittamaan työnsä vuoden 
2012 alussa.
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Pelastustoiminnan ja
valmiussuunittelun 
vastuualue 

Tampereen aluepelastuslaitoksen vuoden 2011 
onnettomuustilastot kertovat, että pelastuslaitoksen 
yksiköt lähtivät ympäri Pirkanmaata erilaisiin 
onnettomuuksiin 149 kertaa vuorokaudessa. 
Pelastusyksiköt lähtivät 32 kertaa vuorokaudessa ja 
tehtäviä oli 11 638. Vuoteen 2010 verrattuna tehtävien 
määrä lisääntyi 678:lla (5,8 %).  Sairaankuljetus- ja 
ensivastetehtävät myös lisääntyivät. Ambulanssit 
lähtivät tehtäviin 117 kertaa vuorokaudessa. Tehtäviä 
Pirkanmaalla oli kaikkiaan 42 864, joissa lisäystä viime 
vuoteen on peräti 4 080 (9,5 %) kuljetusta.

Uhattuna erilaisissa onnettomuuksissa oli kaikkiaan 2107 henkilöä. Näistä pelas-
tuslaitos pelasti 391 ihmistä, ja tulipaloissa evakuoitiin kaikkiaan 184 henkilöä. 
Tulipaloissa menehtyi kolme henkilöä (Tampere, Sastamala, Parkano), mikä on 
kaksi henkilöä vähemmän kuin vuonna 2010.

  

Tulipaloja oli viime vuonna 1 284, eli 51 enemmän kuin edellisvuonna. Rakennus-
palot olivat vähentyneet. Nyt niitä oli 538 kpl (vuonna 2010: 584 kpl).

  

Hälytystehtävistä eniten pelastuslaitosta työllistivät automaattisen paloilmoittimen 
tarkistus- tai varmistustehtävät sekä muut tarkistustehtävät 3 236 (- 4), ensivaste-
tehtävät 3 519 (+357), sekä liikenneonnettomuudet 1 177 (+107).

  

Suuronnettomuudeksi luokitellaan, jos onnettomuudessa kuolee viisi henkilöä tai 
loukkaantuu 10 henkilöä tai omaisuutta tuhoutuu 500 000 euron arvosta. Suur-
onnettomuuksiksi luokiteltavia tulipaloja Pirkanmaalla oli kaksi, joissa ei hen-
kilövahinkoja sattunut. Edellisenä vuonna suuronnettomuuksia oli seitsemän. 
Suuronnettomuuksiksi luokitellut rakennuspalot olivat Lempäälässä 30.6.2011 ja 
Hämeenkyrössä 2.8.2011.

Uuden organisaation myötä perustettiin keskuspaloasemalle komentotoimisto, joka 
on pelastustoiminnan keskitetty palveluyksikkö. Komentotoimiston ensisijainen teh-
tävä on vastata pelastusalueiden riittävästä henkilöresurssista, johon kuuluvat mm. 
työvuorosuunnittelu, rekrytointitarpeen määritys ja sijaisten hankinta sekä pelastus-
toiminnan kehittäminen ja ohjaus yhteistyössä pelastusalueiden palopäälliköiden 
kanssa. Viime vuosi oli ensimmäinen vuosi, kun komentotoimisto sai ensimmäisen 
kerran tehtyä vuosilomat siten, että ne jakautuivat tasaisesti varsinaiselle loma-
kaudelle sekä talvikaudelle. Suunnittelua edesauttoi lomaryhmien perustamiset. 
Näillä uudistuksilla saatiin aikaiseksi se, että aluepaloasemien sulkemisia on ollut 
huomattavasti vähemmän kuin ennen vastaavina aikoina. Komentotoimiston koko-
naisvahvuus on neljä henkilöä.

Komentotoimisto
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Keväällä 2011 pelastusjohtaja, valmius-
päällikkö ja viestipäällikkö tekivät varsin 
kattavan kuntakierroksen Pirkanmaalla 
vieraillen kuntien johtoryhmien kokouk-
sissa. Vierailuiden aikana johtoryhmille 
esiteltiin myös Wivi viesti- ja johtokes-
kuksen toimintaa ja järjestelmiä. Kun-
tien valmiustoiminnan käynnistäminen 
ja avustaminen olivat esillä näissä esit-
telyissä, joissa muun muassa kerrottiin 
Wivin mahdollisuudesta lähettää johto-
ryhmien jäsenille tekstiviestejä valmius-
toiminnan käynnistämiseksi. 

  

Keväällä Wivistä aloitettiinkin johtoryhmi-
en tekstiviestien testaus, jonka tarkoituk-
sena on järjestelmän testaamisen lisäksi 
muistuttaa kuntien henkilöitä pitämään 
yhteystiedot ajan tasalla Wivissä. 

  

Wivin toimintaa esiteltiin myös Tampe-
reen kaupungin Viestintäyksikölle ja yh-
teistyöviranomaisille Pirkanmaan hätä-
keskuksen järjestämässä seminaarissa 
syksyllä. 

  

Wivi viesti- ja johtokeskus vastaanotti 
kuukausittain keskimäärin 3 000 puhe-
linvaihteeseen saapunutta puhelua. Pu-
helut jakautuivat aluepelastuslaitoksen 
ja Tampereen kaupungin sairaaloiden 
vaihteisiin. 

  

Wivin henkilöstölle järjestettiin neljä kou-
lutuspäivää, joissa aiheina olivat muun 
muassa viranomaistiedotteet ja onnet-
tomuustiedottaminen sekä haasteelliset 
muutokset VIRVE- ja yksikkötunnus-
asioista. Tietoa saatiin lisäksi laitoksen 
ensihoitoasioista ja P3-toiminnasta sekä 
koulutus- ja hallintotoimiston henkilöistä 
ja heidän tehtävistään. Koulutuspäivien 
aikana tutustuttiin Finavian Pirkkalan 
lentoasemaan ja sen kunnossapitoon, 
Tampereen sähkölaitoksen valvomoon ja  
Frenckelin palvelupisteeseen. Wiviläiset 
vierailivat myös aluepelastuslaitoksen 
paloasemilla Hervannassa ja Nokialla. 

  

Aluepelastuslaitoksen ja yhteistyöta-
hojen harjoituksissakin Wivi viesti- ja 
johtokeskus oli mukana. Muun muassa 
Nokialla järjestetty  tieliikenneonnetto-
muusharjoitus ja Tampereella järjestetty 
Gasum-maakaasuonnettomuusharjoitus 
olivat Wiville mielenkiintoisia ja hyödylli-
siä toimintaharjoituksia. 

Wivi viesti- ja johtokeskus
Tietohallinto
Kulunut vuosi harjoiteltiin uusien tieto-
tekniikka- ja datapalveluiden toimittajien 
Fujitsu Servicen ja Telia Soneran kans-
sa. Peruskäyttäjien osalta homma toimi 
kuten ennen: numero 65 100 vastaa ja 
ohjaa työt eteenpäin. Viilaamista toki on 
palveluissa ja prosesseissa ollut, mutta 
niihin on puututtu ja puututaan kunhan 
vain tieto meidät saavuttaa.

  

TVT-tiimi sai vahvistusta riveihinsä, kun 
viestiasentajan toimi täytettiin marras-
kuun alusta lähtien. Tehtävään haki noin 
kolmekymmentä hakijaa. Hakuprosessi 
osoitti, että aluepelastuslaitosta työn-
antajana sekä haussa ollutta tehtävää 
pidettiin kiinnostavana. 

  

Yksikkötunnusmuutos vaikutti myös tie-
tojärjestelmätasolle. Muutostyö järjestel-
miin oli helpoimmillaan uusien tunnusten 
viemistä ”massamuutoksena”. Vaativim-
millaan taas jouduttiin tekemään muu-
toksia ”kooditasolle” ja testaamaan eri 
järjestelmien välistä tiedonsiirtoa.

  

Pelastuslaitoksella aloitettiin PEKE:n 
käyttöönotto. PEKE on kansallinen 
pelastustoimen yhteinen kenttäjohto-
ohjelmisto, jolla mm. vastaanotetaan ja 
seurataan tehtäviä sekä yksiköiden tila- 
ja sijaintitietoja. Ohjelmistossa on lisäk-
si monipuoliset karttatoiminnallisuudet. 
PEKE:n käyttö liittyy koko pelastustoi-
minnan johtamisen ketjuun yksikkötasol-
ta viesti- ja johtokeskustasolle. 

  

Tampereen aluepelastuslaitos osallistui 
pelastuslaitosten yhteisen tietoliikenne-
verkon (PeIP) periaatteiden ja palvelui-
den määrittelyyn sekä toiminnan käyn-
nistämiseen. Verkko on tietoturvaltaan 
korkea ja erillään ”julkisesta” netistä. 
Palveluihin tullaan liittämään pelastus-
toiminnan kannalta kriittisiä järjestelmiä, 
kuten esim. PEKE ja Pronto. Tampere on 
myös mukana Pelastusopiston vetämäs-
sä Monika-hankkeessa, jossa tutkitaan 
langattomien laajakaistayhteyksien mah-
dollistamaa monikanavareititintekniik-
kaa. Idän pelastusalueen johtoyksikössä 
on ollut käytössä uudentyyppinen reititin, 
jossa on kolme yhtäaikaista laajakaista-
yhteyttä. Saadut käyttökokemukset ovat 
olleet positiivisia ja käyttöä tullaankin 
laajentamaan.
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Läntinen pelastusalue Itäinen pelastusalue Pohjoinen pelastusalue
Asukasluku 175 000 276 432 44 876
Pinta-ala 4 094 4 074,79 6 263
Paloasemat 21 (6) 27 (7) 13 (1)
Hälytystehtävät 3 177 7 455 1 474
Tehty työaika (htv) 72,34 135,54 29,55
Toimintakulut (1000 e) - 6 437 - 10 313 - 3 247

Pelastusalueet
Pelastusjohtajan päätöksellä Pirkanmaa 
jaettiin vuoden 2011 alusta kolmeen pe-
lastusalueeseen aiemman kuuden toimi-
alueen sijaan.

  

Muutos lähti liikkeelle todetusta tarpees-
ta uudistaa pelastustoiminnan johtamis-
järjestelmää ja laajentui selvitystyön 
aikana kolmen erillisen pelastusalueen 
muodostamiseen.

  

Uudet perustetut alueet ovat itäinen, län-
tinen ja pohjoinen pelastusalue. Operatii-
visen ympärivuorokautisen päivystävän 
palomestarin päivystyksen asemapaikka 
itäisellä pelastusalueella on Hervannan 

paloasemalla, läntisen pelastusalueen 
päivystyspaikka on Nokian paloasema 
ja pohjoisen pelastusalueen päivystys 
toimii Ruoveden paloasemalla. Paloneh-
käisyosasto jakaantui samaan hallinnol-
liseen ja toiminnalliseen malliin (itäinen, 
läntinen ja pohjoinen valvonta-alue).

  

Palomestaripäivystyksellä jokaiselle pe-
lastusalueelle nimettiin seitsemän pa-
lomestaria kukin työvuorotaulukon mu-
kaiseen päivystysjärjestelmään, jossa 
palomestarin työviikko koostuu yhdestä 
24 h operatiivisesta päivystysvuorosta ja 
kahdesta kahdeksan tunnin päivätyövuo-
rosta, kokonaistyöajan ollessa 40 tuntia.

  

Toimialueiden muun operatiivisen henki-

löstön, miehistön ja alipäällystön (= palo-
miehet ja paloesimiehet) työvuorokohtai-
seen henkilöstöhallintaan nimettiin kai-
kille neljälle työvuorolle itään ja länteen 
vuoroesimiehet. Pelastusalueet toimivat 
toimialueen palopäällikön johdossa.

  

Pohjoinen pelastusalue poikkeaa kah-
desta muusta perustetusta pelastusalu-
eesta eniten ehkä henkilöstörakenteel-
taan, joka pelastustoiminnassa painottuu 
selkeästi vapaaehtoisiin voimiin. Vapaa-
ehtoisia (sopimuspalokuntien henkilöstö 
ja puolivakinaiset palomiehet) on noin 
200. Alueen iso pinta-ala ja pitkät etäi-
syydet tuovat lisähaastetta työtehtävien 
hoitamiselle. 
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Valmiussuunnittelu
Varautumistoimenpiteitä ovat pelastus-
laitoksen, kuntien sekä kunnan eri toi-
mialojen valmiussuunnittelu ja siihen 
liittyvät etukäteisvalmistelut sekä val-
miusharjoitukset. Valmiussuunnittelulla 
luodaan sellaiset johtamisjärjestelmät ja 
toimintaperiaatteet, joilla eri organisaati-
ot voivat toimia siten, että yhteiskunnan 
elintärkeiden toimintojen ylläpito eri-
laisissa normaaliolojen häiriötilanteis-
sa ja poikkeusoloissa tulee turvatuksi.                                                             
Suunnittelun pohjana on valtioneuvoston 
16.12.2010 antama periaatepäätös yh-
teiskunnan turvallisuusstrategiasta.

  

Uuden pelastuslain 27 §:ssä määriteltiin 

pelastuslaitosten tehtäväksi tukea alu-
eeseen kuuluvien kuntien valmiussuun-
nittelua. Käytännössä lain pykälä on jo 
huomioitu aluepelastuslaitoksen johto-
säännössä sekä Pirkanmaan pelastus-
toimen palvelutasopäätöksessä.

  

Kertomusvuonna jatkettiin pelastuslai-
toksen valmiussuunnitelman laadintaa. 
Lähtökohtana on se, että pelastustoimi 
turvaa toimintansa jatkuvuuden kaikissa 
yhteiskuntaa koskevissa häiriötilanteis-
sa. Tavoitteena on suojata mm. palo-
asemien toiminta uhkaavilta häiriöiltä ja 
vähentää mahdollisen toiminnan keskey-
tyksen haitallisia vaikutuksia.

Kuntien valmiussuunnittelua tuettiin mm. 
siten, että aluepelastuslaitos järjesti kun-
tien eri toimialojen (tekninen, sosiaali- ja 
terveys, sivistys) valmiussuunnittelun 
vastuuhenkilöille infotilaisuuksia, joiden 
aiheena oli valmiussuunnitteluun liittyvät 
ajankohtaiset asiat, toimialakohtaisten 
valmiussuunnitelmien sisältö, sekä toi-
mialakohtaisten johtoryhmien yhteistyö 
pelastuslaitoksen kanssa erilaisissa häi-
riötilanteissa.

  

Vuoden aikana järjestettiin 201 koulutus-
tilaisuutta. Tilaisuuksiin osallistui yhteen-
sä 3 345 henkilöä.

  

Sopimuspalokunnat
Sopimuspalokunnat (51), joista vapaa-
ehtoisia yhdistyspohjaisia palokuntia 46, 
osallistuivat toimintavuoden aikana 4680 
hälytystehtävään. Näistä miestyöntunte-
ja kertyi yhteensä 34 860. Tehtävämää-
rät lisääntyivät edellisestä vuodesta 105 
tehtävää Evy-sopimuksen omaavalla pa-
lokunnalla (23) oli ensivastehälytyksiä oli 
1 109, joissa nousua edellisvuoteen oli 
76. Palokuntien hälytysosastojen henki-
lömäärä on edelleen lievässä nousussa 
ollen vuodenvaihteessa yhteensä 757. 
Harjoitusaktiivisuudessa, joka on yksi 
menetyksellisen operatiivisen toiminnan 
kulmakivi, tapahtui laskua n. 2 400 tuntia 
edellisvuoteen verrattuna. Harjoitustun-
teja kertyi yhteensä 39 920 tuntia.

  

Sopimuspalokuntien yhteistyöryhmä 
jatkoi edellisvuoden kokoonpanossa ja 
kokoontui toimintavuoden aikana neljä 
kertaa. Yhteistyöryhmän toiminnan pai-
nopisteenä oli edellisvuosien tapaan pa-
lokuntien yhteisesti sovittavien asioiden 
esiin nostaminen ja käsittely, palokuntien 
uusien jäsenien rekrytoinnin suunnittelu 

varsinkin Tampereen kaupunkiseudun 
ulkopuolissa kunnissa.

  

Toimintavuoden alussa käyttöönotettu 
pelastustoimen uusi johtamisjärjestelmä 
ja sen sisäänajo sekä loppuvuodesta to-

teutettu viestiliikenteen puheryhmäuudis-
tus loi haasteita uusien toimintatapojen 
oppimiseksi myös sopimuspalokuntien 
hälytysosastoille. Huomioiden toimijoi-
den iso määrä mm. viestiliikennemuutos 
sujui sopimuspalomiesten osalta hyvin.

SOPIMUSPALOKUNTIEN KOULUTUS V. 2011

PERUSKURSSIT

Sammutustyön kurssi 4 kurssia 49 henkilöä

Savusukelluskurssi 3 kurssia 34 henkilöä

Laskeutumisen- ja kattotyöskentelyn kurssi 2 kurssia 20 henkilöä

Ensiapukurssi 4 kurssia 67 henkilöä

Ensivastekurssi 2 kurssia 32 henkilöä

Pintapelastuskurssi 1 kurssi 6 henkilöä

Öljyvaninkojen torjuntakurssi 3 kurssia 40 henkilöä

Pelastustyökurssi 2 kurssia 30 henkilöä

TÄYDENNYSKURSSI  

Konttikouluttajakurssi 1 kurssi 5 henkilöä

Yhteensä 22 kurssia 283 henkilöä
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Sairaankuljetus  
ja ensihoito
Toimintavuosi 2011 oli monessa mie-
lessä Tampereen aluepelastuslaitoksen 
ensihoitopalvelun osalta erittäin vilkas. 
Tehtävämäärät kasvoivat ja niiden kas-
vu lähenteli 10 %:a. Tampereen alueella 
tehtävämäärien kasvu oli kaikkein voi-
makkainta. Valmiusaikojen takaamiseksi 
ja siirtokuljetuspaineen vähentämiseksi 
muilta välittömän valmiuden ensihoi-
toyksiköiltä, perustettiin Tampereen yli-
opistollisen sairaalan Tampereen sisäi-
siin siirtokuljetuksiin yksi ylimääräinen 
arkisin toimiva välittömän valmiuden 
ambulanssi.

  

Hätäkeskukselle annettuja ensihoitoyk-
siköiden vasteita sorvattiin yhteistyös-
sä Tampereen kaupungin ensihoidon 
vastuuviranomaisen kanssa siten, että 
eri yksiköiden tehtävämääriä saatiin 
merkittävästi tasattua ja tätäkin kaut-
ta valmiutta parannettua. Ensihoidon 
vastuuviranomaista informoitiin kaikista 
poikkeamista. Valmiusaikoja ja valmiutta 
pystyttiin pitämään hyvin yllä. Muutamia 
ruuhkahuippuja lukuun ottamatta valmi-

us oli koko vuoden hyvä ja vastuuviran-
omaisen hyväksymällä tasolla. Muuta-
miin vuoden erikoispäiviin kuten kou-
lujen päättymis- ja alkamisajankohtiin, 
vappuaattoon, uuden vuoden aattoon ja 
suurimpien tapahtumien ajaksi lisättiin 
ylimääräinen ambulanssi Tampereen 
keskustan alueelle. 

  

Lääkintäesimies, TL4 toimi merkittäväs-
sä roolissa niin nopeasti paikasta toiseen 
siirtyvänä ei kuljettavana hoitotason 
yksikkönä, kuin monipotilastilanteissa 
lääkinnällisenä johtajana. Lääkintäesi-
miehen rooli vuoronsa lääkinnällisenä 
työnjohtajana kehittyi ja vahvistui. 

  

Syyskuun alussa aloitti Pirkanmaan 
sairaanhoitoiirin ensihoitokeskuksessa 
päivystävä ensihoitolääkäritoiminta. Lää-
käriyksikkö aloitti toiminnan maayksiköl-
lä. Yksikön toiminta otettiin tyydytyksellä 
vastaan ja se onkin hyvin täyttänyt siihen 
asetetut tavoitteet ja toiveet. Ensivaste, 
perus- ja hoitotason ambulanssien ja 
lääkäriyksikön toiminta ovat alusta läh-

tien nivoutuneet hyvin yhteen yhdeksi 
ensihoitokokonaisuudeksi.

  

Ensihoito on uudistumassa. Järjestämis-
vastuu siirtyy kunnilta sairaanhoitoiireil-
le. Osaltaan tämän muutoksen vaatima 
suunnittelutyö on vaatinut niin Tampereen 
kaupungin ensihoidon vastuuviranomai-
silta kuin aluepelastuslaitoksen sairaan-
kuljetuspäälliköltä ja muiltakin laitoksen 
pelastusviranomaisilta ja koko henkilös-
töltä merkittävää normaalin työn lisäksi 
tehtävää suunnittelu ja valmistelutyötä. 
Ongelmana on ollut lopullisen ensihoi-
don palvelutasopäätöksen viipyminen. 
Suunnittelun pohjaksi tuotettiin merkittävä 
määrä erilaista pohjamateriaalia. 

  

Ensihoitopalvelun kehittämisessä jat-
kuvalla koulutuksella on huomattava 
merkitys. Koulutus on käsittänyt suuren 
määrän sisäistä viikoittaista koulutusta. 
Lisäksi on ollut ulkopuolista koulutusta 
joko niin, että kouluttajat ovat tulleet 
laitokselle tai henkilöstöä on käynyt ul-
kopuolisissa koulutuksissa. Hoitotason 
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Sairaankuljetus, tunnusluvut    2011        2010

Sairaankuljetukset 42 864 38 784

Tehty työaika (htv) 90,06 91,55

Toimintakulut (1 000 €) -5 485 -5 293

henkilöstöä on osallistunut mm. lääkin-
nällisen johtamisen koulutukseen. Sa-
moin alemman terveydenhuollon tutkin-
non suorittaneita on ollut täydentämässä 
tutkintoaan AMK-ensihoitajan tai AMK-
sairaanhoitajan tutkinnoiksi. Laitoksella 
on tehty useita merkittäviä opinnäyte-
töitä. Laitos on ollut tukemassa myös 
väitöskirjatasoista tutkimusta.  

  

Ensihoitotarvike- ja lääkevaraston tar-
kastuksia on suoritettu mm. Sairaala-
apteekin ja ensihoidon vastuuviranomai-
sen toimesta. Tarkastuksissa on todettu 
varastoinnin, tarvikkeiden käsittelyn, 
lääkkeiden käsittelyn, varastoinnin ja kir-
janpidon olevan asianmukaista ja järjes-
telmällistä. Välinehuolto on ollut hyvää ja 
määräykset täyttävää. Ajoneuvokalusto 
niin ajoneuvojen kuin hoitotarvikkeiden 
ja muun kalustuksen osalta on hyväkun-
toista ja ajanmukaista normit täyttävää.

  

Ensihoidon kouluttaja on viisivuotis- ja 
sen pohjalta tehdyn vuosisuunnitelman 
mukaisesti kiertänyt useaan kertaan 

kaikki maakunnan ensivasteyksiköt ja 
käynyt heidän kanssansa lävitse suunni-
telman mukaiset aiheet niin teorian kuin 
käytännön harjoitustenkin muodossa.
Ensihoidon vastuulääkäri on viisivuotis- 
ja sen pohjalta tehdyn vuosisuunnitel-
man mukaisesti pitänyt kaikilla asemilla 
ja kaikille työvuoroille lääkärin pitämiä 
ensihoidon koulutuksia. Samoin lääkintä-
esimiehet ja hoitotason ensihoitajat ovat 
omalta osaltaan vieneet tietoa ja pitäneet 
koulutuksia omissa ryhmissänsä.

  

Määrävälein toistuvat ensihoitohenki-
löstön kirjalliset, suulliset ja käytännön 

kokeet ovat vuoden lopulla käynnisty-
neet hoitotason henkilöstön osalta ensin 
Ruovedellä sitten Valkeakoskella ja sen 
jälkeen koskien Tampere-Pirkkala-Nokia 
asemien hoitotason henkilöstöä.

  

Ensihoidon toiminnallisia ja hoito-ohjeita 
on päivitetty osaltaan yhdessä Tampe-
reen yliopistollisen sairaalan eri erikois-
alojen ja Ensihoitokeskuksen kanssa. 
Yhteistoiminta Pirkanmaan hätäkeskuk-
sen kanssa on sujunut hyvin ja yhteisiä 
kokouksia on pidetty aina tarpeen mu-
kaan lyhyelläkin varoitusajalla.
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TULOSLASKELMA  
    
   1.1. - 31.12.2011 1.1. - 31.12.2010

Liikevaihto  36 477 983,39 34 763 309,79

Valmistus omaan käyttöön 11 592,95 3 220,00

Liiketoiminnan muut tuotot 713 565,07 765 165,05

Materiaalit ja palvelut
  
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 141 179,39 -2 013 086,25

 Palvelujen ostot -4 735 961,23 -4 655 687,80
  
Henkilöstökulut
  
 Palkat ja palkkiot -20 798 645,65 -19 757 553,57

 Henkilösivukulut  
  Eläkekulut -3 954 968,05 -3 636 369,64
  Muut henkilösivukulut -1 277 479,77 -1 128 443,40

Poistot ja arvonalentumiset
 Suunnitelman mukaiset poistot -1 634 221,72 -1 504 760,00

Liiketoiminnan muut kulut -2 936 606,89 -2 834 874,57

Liikeylijäämä (-alijäämä) -275 921,29 -63 089,22

Rahoitustuotot ja -kulut  
 
 Muut rahoitustuotot 1 942,00 2 126,56
 Muut rahoituskulut -689,51 -86,34

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -274 668,80 -61 049,00
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TASE
  

   31.12.2011 31.12.2010
VASTAAVAA  
    
Aineelliset hyödykkeet
 Kiinteät rakenteet ja laitteet 315 583,04 368 312,80
 Koneet ja kalusto 6 609 539,22 6 956 966,37
 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 802 490,66 654 101,51

   7 727 612,92 7 979 380,68

Sijoitukset 
 Muut saamiset 3 671,00 3 671,00

   3 671,00 3 671,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT
  
Lyhytaikaiset saamiset
 Myyntisaamiset 335 285,50 90 836,45
 Saamiset kunnalta 6 037 022,82 6 195 695,44
 Muut saamiset 733 769,41 522 172,88
 Siirtosaamiset 3 428,09 14 850,00

   7 109 505,82 6 823 554,77

Rahat ja pankkisaamiset 0,00 0,00
    
VASTAAVAA YHTEENSÄ 14 840 789,74 14 806 606,45

VASTATTAVAA
  
OMA PÄÄOMA
  
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 9 134 072,49 9 195 121,49
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -274 668,80 -61 049,00

   8 859 403,69 9 134 072,49

VIERAS PÄÄOMA
  
Lyhytaikainen
  
 Ostovelat   1 103 111,83 1 369 246,70
 Korottomat velat kunnalta 16,95 31 595,52
 Muut velat 814 106,83 771 999,20
 Siirtovelat 4 064 150,44 3 499 692,54

   5 981 386,05 5 672 533,96 
   
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 14 840 789,74 14 806 606,45
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RAHOITUSLASKELMA
  
   1.1. - 31.12.2011 1.1. - 31.12.2010
Toiminnan rahavirta
  
   Liikeylijäämä (-alijäämä) -275 921,29 -63 089,22
 Poistot ja arvonalentumiset 1 634 221,72 1 568 768,83
   Rahoitustuotot ja -kulut 1 252,49 2 040,22
   Tulorahoituksen korjauserät -104 088,97 -169 778,70

   1 255 463,95 1 337 941,13
Investointien rahavirta
  
  Investointimenot -1 783 242,17 -1 758 072,62
   Rahoitusosuudet investointimenoihin 321 497,50 285 000,00
   Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 183 379,68 328 139,70

   -1 278 364,99 -1 144 932,92

Toiminnan ja investointien rahavirta -22 901,04 193 008,21

Rahoituksen rahavirta
  
   Muut maksuvalmiuden muutokset
  
     Saamisten muutos kunnalta 158 672,62 -97 294,05
     Saamisten muutos muilta -444 623,67 -119 772,85
    Korottomien velkojen muutos kunnalta -31 578,57 767,27
     Korottomien velkojen muutos muilta 340 430,66 23 291,42

   22 901,04 -193 008,21

Rahoituksen rahavirta 22 901,04 -193 008,21

Rahavarojen muutos 0,00 0,00
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Investoinnit (1 000 euroa)

TP 2011 Muutettu  
TA 2011

Ero Alkup.  
TA 2011

KV:n  
muutok-
set

Muut  
muutok-
set

TP 2010

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 0 -20 20 0 0 -20 0

Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet 0 -20 20 0 0 -20 0

AINEELLISET HYÖDYKKEET -1 783 -1490 228 -1 510 0 20 -1 758

Kiinteät rakenteet ja laitteet -3

Muut kiinteät koneet, laitteet ja rak. 0 0 0 0 0 0 -3

Koneet ja kalusto -1 130 -1 490 360 -1 510 0 20 -1 101

Henkilö- ja pakettiautot 0 0 0 0 0 0 -107

Puiset alukset ja muut uivat työkoneet 0 0 0 0 0 0 -245

Muut kuljetusvälineet -227 -250 23 -560 0 310 -336

Muut raskaat koneet -702 -760 58 -580 0 -180 -119

Muut laitteet ja kalusteet -201 -480 279 -370 0 -110 -293

Ennakkomaksut aineellisista hyöd. -132 0 -132 0 0 0 -325

Keskeneräiset hankinnat -522 0 0 0 0 0 -330

Kuljetusvälineet -522 0 0 0 0 0 -330

INVESTOINNIT YHTEENSÄ -1 783 -1 510 248 -1 510 0 0 -1 758

Rahoitusosuudet 321 0 321 0 0 0 285

NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ -1 462 -1 510 570 -1 510 0 0 -1 473

Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot 183 110 73 110 0 0 328
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