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Letku & Laastari
• Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilöstölehti • Päätoimittaja: tiedotuspäällikkö Veijo Kajan • Toimituskunta: Elina Haapala, Elja Kivikoski, Harri 
Puttonen, Sanna Kauppinen• Ulkoasu ja taitto: Matti Syrjä • Kuvamateriaalit: Pirkanmaan pelastuslaitoksen arkistot • Kansikuva: Ulkorakennuspalo, 
takakansi: Kissanmaa • Paino: Juvenes Print• Painomäärä: noin 1 200 kpl • Ilmestymiskuukaudet: huhtikuu, kesäkuu, lokakuu ja joulukuu •

Tällä palstalla on ollut muutamia kertoja kir-
joituksia pelastustoimen arvoista. Vuonna 
2008 Palopäällystöliiton päivittämät arvot 
kiteytettiin kolmeen sanaan: inhimillisesti, 
ammatillisesti ja luotettavasti. 

Eri puolilla Suomea näitä arvoja saattaa nä-
kyä paloasemien seinätauluina. Pirkanmaan 
pelastuslaitoksella johtoryhmässä ja työhyvin-
voinnin parissa työskentelevät miettivät myös 
arvojen näyttävämpää esilläoloa ja pohdittiin, 

Työyhteisön 
pelisäännöt
miten pelastustoimen arvot saataisiin jalkau-
tettua työyhteisön käyttöön. Näiden arvojen 
lisäksi ja niihin perustuen haluttiin tehdä 
henkilöstölle myös yhteiset pelisäännöt, joita 
kaikki sitoutuisivat noudattamaan.

Työhyvinvointisuunnitelman päivityksen 
yhteydessä tehtiin yhteiset pelisäännöt, joita 
ollaan tänä vuonna jalkauttamassa koko hen-
kilöstön käyttöön. Niitä käsiteltiin jo kevään 
henkilöstöfoorumissa. 

Henkilöstöfoorumissa asiaa käsiteltiin näkö-
kulmasta, joka korosti jokaisen yksilön omaa 
vastuuta. Pelastusjohtaja korosti esitykses-
sään sanaa ”minä” sanan ”me” sijaan. Hyvin 
usein halutaan hankalissa asioissa puhua, 
että ”me ajateltiin”, vaikka voitaisiin sanoa 
”minä ajattelin”. Me-sanan taakse on helppo 
vetäytyä ja välttää vastuuta.

Aurinkoista kesää lukijoillemme
Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján

Työyhteisön pelisäännöt
- Puhu työyhteisösi jäsenille ystävällisesti: Tervehdi, kiitä, kysy ja ole avulias.

- Kohtele työyhteisösi jäseniä tasapuolisesti. Muista hyvä käytös muita kohtaan,  
 vaikka oma tunnetilasi olisi huono. 

- Anna työyhteisön jäsenelle hänen tarvitsemansa tiedot,  
 arvosta toisen osaamista ja hänen työtään. Kukaan meistä ei ole täydellinen!

- Tue ja kannusta työyhteisösi jäseniä.

- Ota vastuuta työstä ja työympäristöstä.

- Läsnäololla, kunnioituksella, kuuntelulla osoitat, että arvostat työyhteisöäsi.

- Muista myönteinen asenne ja hyvä yhteishenki.

- Kohtele työyhteisön jäseniä ja asiakkaita,  
 niin kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan, jos olisit hänen asemassaan.

- Ole oma-aloitteellinen ja aktiivinen.  

- Kysy, jos on kysyttävää.
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Ylöjärven markkinoilla 23.5. Ylöjärven VPK:lle luovutettiin tunnustus-
palkinto ”Vuoden Ylöjärveläinen Ympäristöteko”. Tunnustusta on jaet-
tu vuodesta 1996 lähtien. Luovuttaja on Lions Club Ylöjärvi/Keijärvi.
Valintaa esittää LC Ylöjärvi/Keijärvi markkinatoimikunnalle. Markki-
natoimikunta hyväksyttää valinnan Ylöjärven kaupungin ympäristö-
päälliköllä. 

Vuoden 2015 valinta oli Ylöjärven VPK ry. Perusteluina mainittiin 
Ylöjärven VPK:n pitkäaikainen nuorisotyö, jonka tavoitteena on 
kasvattaa turvallisuustietoisia ja vastuullisia, hyvät kansalaistaidot 
ja käytöstavat sekä ympäristöä kunnioittavia nuoria. Onnettomuus-
tilanteissa yksi palokunnan tehtävä on minimoida ympäristövahin-
got. Omalla toiminnallaan onnettomuustehtävissä palokunta ehkäi-
see ympäristövahinkoja ja torjuu lisävahingot. Palokunta varautuu 
myös öljy-, kemikaali ja muiden vaarallisten aineiden torjuntaan. 

Ylöjärven VPK on aloittanut myös puhdas paloasema -toimintamallin 
jalkauttamisen käytäntöön paloasemalla. Puhdas paloasema -toimin-
nalla turvataan kaikkien palokuntalaisten terveyttä ja huolehditaan 
turvallisesta työ- ja harrastusympäristöstä. 

Ari Jylhäsalo

Ylöjärven  
VPK:lle tunnustus

Palkitsemisen lomassa ehti 
Ylöjärven VPK esittelemään 
Ylöjärven markkinoilla myös 
spriklerikonttia ja antoi halukkaille 
alkusammutuskoulutusta.
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Palomies Pekka Leppämäki siirtyi eläkkeelle 1.3.2015, mutta kahvit 
juotiin huhtikuun puolella Oriveden paloasemalla. Pekka Leppä-
mäki oli pelastusalan monitoimimies. Hän oli perustaitojen lisäksi 
erikoistunut mm. veneenkuljettajaksi, yksikönjohtajaksi ja saanut 
vaarallisten aineiden koulutuksen.

Hän koulutti pelastuslaitoksella kattotyöskentelyä, sammutustyötä, 
savusukellusta sekä toimi yksikönjohtajakursseilla apukouluttajan. 
Hän oli myös konttikouluttaja ja ”korttikouluttaja” (työturvallisuus-
kortti, tulityökortti, katto ja vedeneristys tulityökortti).

Hänellä oli myös pätevyys toimia paineilmahuoltajana, sammutin-
huoltajana, putoamissuojainten tarkastajana ja väestönsuojelutar-
kastajana. Pekka oli käynyt myös teollisuus- ja sopimuspalokuntien 
päällikkökurssin.

Pekka oli pelastusalan monitoimimies, mutta tämä monitoimisuus 
näkyi myös muussa elämässä. Pekka oli toiselta koulutukseltaan lähi-
hoitaja sekä sisätautikirurgian sairaanhoitaja, erikoistunut psykiatriaan. 
Hän on työskennellyt sairaankuljettajana Virroilla ja Orivedellä. Pekalla 
on kokemusta myös erityisopettajana toimimisesta. Hän toimi tunti-
opettajana erityissopeutumattomien luokalla Oriveden yhteiskoulussa 
sekä vaikeasti kehitysvammaisten ammattikoulussa Aitoossa. Lisäksi 
hän on 1990-luvun taitteessa tehnyt toimittajan työtä.

Pekka Leppämäki 
eläkkeelle

Pohjoisen pelastusalueen koottu 
jääkiekkojoukkue osallistui Semita 
Cup Oriveden jäähalliturnaukseen 
28.3.2015. Turnaukseen osallistui 
kuusi joukkuetta, ja yhdistelmäjouk-
kue Pelastus-VPK voitti lohkonsa.
 
Loppuottelusijoituksista tulikin pai-
kalliskampailu, kun Semita Cupin 
järjestäjäjoukkue Fortuna Kompurat 
kohtasi Pelastus-VPK:n joukkueen. 
Loppuottelu päätyi 2 - 4 tulokseen.  
Turnauksen  voittajan voitte päätellä, 
kun kiertopalko on vuoden ajan näh-
tävillä Oriveden paloasemalla.

Palomestari Heikki Kojo

Jääkiekkoilua
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Huhtikuussa pelastuslaitos sai suruviestin; 
palomies ja jääkiekkolegenda Heino ”Hepa” 
Pulli nukkui pois 77-vuotiaaana.

Sortavalassa syntynyt Pulli edusti koko pää-
sarjauransa ajan tamperelaista KooVeeta. 
SM-sarjassa hän esiintyi ensimmäisen kerran 
kaudella 1953 - 54 vasta 15-vuotiaana.

Leijonissa Pulli teki debyyttinsä vasta 16-vuo-
tiaana tammikuussa 1955. Suomen parhaaksi 
jääkiekkoilijaksi 1960 valittu Pulli pelasi viidet 
MM-kisat ja kahdet olympialaiset. 118 maa-
ottelussaan Pulli teki 64 maalia ja 83 pistet-
tä. Pulli on A-maaotteluiden kaikkien aikojen 
seitsemänneksi paras maalintekijä.

SM-sarjassa Pulli pelasi vuosina 1953 - 68 kaik-
kiaan 190 ottelua pistein 173+77=250. Hänet 
palkittiin SM-sarjan parhaana hyökkääjänä 

Heino Pulli on poissa

vuosina 1960 ja 1964, pistepörssin voittajana 
kaudella 1962 - 63 ja maalikuninkaana 1960.  
Herrasmiespelaajan tittelin hän sai 1964. All 
Stars -kentälliseen Pulli valittiin kolmesti vuo-
sina 1962, 1963 ja 1964. KooVee on jäädyttä-
nyt Heino Pullin pelinumeron 10.

Heino Pullin palomiesura alkoi vuonna 1963. 
Eläkkeelle hän siirtyi vuonna 1987. Jos oli 
Hepa hyvä kiekkomies, oli hän pätevä myös 
palomiehenä. Kaikki hommat kävivät. Hepa 
sopeutui palokuntauransa alussa heti poru-
kan sisään ja oli aina vaikuttamassa myön-
teisesti ryhmän hyvään henkeen. Urheilua 
ei tietenkään unohtanut, jääkiekkoilijana oli 
erittäin hyvä myös lentopallossa. 

Viimeisen vuotensa ennen sairastumistaan 
Hepa oli Linnainmaan aseman vanhimpana. 
Siitä on jäänyt erityisesti mieleen hänen ky-

kynsä aseman esimiehenä. Hepa otti ja kan-
toi aina saamansa vastuun.

Ryhmämme teki useita ”virkistysmatkoja” 
Tallinnaan. Hepa oli aina mukana, eläkkeellä-
kin. Vauhtia ja ”kiakkotietämystä” löytyi kuin 
ennenkin. Välillä kuultiin: Älä kuule mulle 
koita… ja mukana ollut kävelykeppikin oli 
toisinaan hukassa.

Jääkiekkoa intohimoisesti seuraavana Hepa 
saatiin hermostumaan, kun tuloksen selville 
ottaneet ryhmäläiset pilasivat Hepan tule-
van televisio-ottelujännityksen soittamalla 
tiedon ”Ruotsi voitti 2-1”. Piruilumielessä niin 
kuin palokunnassa on tapana.

Hepan muistoa kunnioittaen palomestari 
evp. Pertti Syrjä, Heino Pullin pitkäaikainen 
esimies. 
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Vuoden ensihoitaja 2015

Sanna Kauppisen valintaa vuoden 
ensihoitajaksi otsikoitiin kertomal-
la, että hän pelastaa ilman ambu-
lanssia. Otsikoinnin tarkoitus oli 

korostaa hänen aktiivisuuttaan yhteiskun-
nallisissa asioissa. Totta tämäkin puoli, mutta 
Sanna Kauppisen ura ensihoidossa on ollut 
ja on edelleen hyvin vahvasti konkreettista 
ihmisten auttamista, ja tätä puolta ei hänen 
työssään voi sivuuttaa.

Valinnan perusteluina olivat Sannan aktii-
vinen toiminta kansalaisten turvallisuuden 
ja ensihoidon kehittämisen hyväksi. Hän 
on kansalaisaktivismin keinoin pystynyt yk-
sityishenkilönä vaikuttamaan Pirkanmaan 
ambulanssivalmiuden ylläpitämiseen. Vuo-
den ensihoitaja -raadin mielestä Kauppisen 
perustamat kansalaisadressit ja niiden ai-
kaansaamat keskustelut ovat saaneet päät-
täjät muuttamaan jo tehtyjä suunnitelmia. 
Raadin mukaan Sanna Kauppisen aloittami-
en vetoomusten toteutumien on pelastanut 
vuodessa jopa kymmenen ihmisen hengen, 
kun ambulanssivalmiuden heikentävät eh-
dotukset on peruttu. Sanna on halunnut 
kaikissa haastatteluissa korostaa, ettei hän 
ole yksin mitään muutoksia saanut aikaan, 
vaan asioita on hoidettu ja ajettu loistavalla 
tiimillä, missä on ollut mukana yhdeksän en-
sihoitajaa eri puolilta Pirkanmaata.

Sanna Kauppisen aktiivisuus tarttua epäkoh-
tiin ei rajoitu pelkästään ensihoidon asiakkaisiin 
vaan hän haluaa, että myös ensihoidossa työtä 
tekevät tuntevat olonsa turvalliseksi. Letku & 
Laastarissa (nro 3, 2014) kerroimme, kuinka 
Sanna Kauppinen yhdessä ensihoitaja Henri 
Backmanin kanssa kävi luovuttamassa lakiva-
liokunnan puheenjohtaja Anne Holmlundille 
adressin, jossa esitettiin alan henkilöstölle pa-
rempaa yksityisyydensuojaa oikeudessa.

Vuoden ensihoitaja kiertopalkinto myönne-
tään ansiokkaasta työstä ensihoitoalalla työs-
kentelevälle henkilölle. Kiertopalkinto, joka 

myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 
2011 Heikki Sederholmille, nimettiin hänen 
mukaansa. Muut kiertopalkinnon saaneet 
ovat Matti Purhonen 2012, Simo Saikko 2013, 
Simo Ekman 2014 ja Sanna Kauppinen 2015, 
joka oli myös ensimmäinen palkinnon saanut 
nainen.

Vuoden ensihoitajasta päättää raati, johon 
kuuluvat: Ammattikorkeakoulujen ensihoi-
don opettajat, Suomen Anestesiologiyhdis-
tyksen ensihoidon alajaos (ensihoitolääkärit), 
Suomen Ensihoitoalan liitto, Systole ensihoi-
don erikoislehti ja Tehy.

Kokenut ja  
monitaitoinen auttaja 

Pelastustoimessa mainostetaan, että palo-
mies on pelastusalan moniosaaja. Syystä 
voidaan sanoa, että Sanna Kauppinen on 
terveydenhoitoalan moniosaaja. Pirkkalassa 
asuva Sanna valmistui sisätauti-kirurgiseksi 
sairaanhoitajaksi vuonna 1991. ”Kun valmis-
tuin sairaanhoitajaksi, ei tullut mieleenikään, 
että tekisin joskus työtä ambulanssissa. En 
edes hakenut harjoittelemaan ambulanssiin,” 
muistelee Sanna valmistumisaikojaan.

Tampereen ylipistollinen keskussairaala oli 
Sannan työpaikkana 10 vuotta. Niistä viimei-
set kuusi vuotta hän oli töissä ensiavussa, 
koska akuuttihoito oli kiinnostavaa. Noihin 
aikoihin Sanna tutustui ensi kerran ambu-
lanssityöhön, kun hän meni työkaverinsa 
pyynnöstä tekemään keikkaa yksityiseen 
ambulanssiyritykseen.

”Kiva, että tulee naisia taloon töihin, kunhan 
ette vaan ala tappeleen keskenänne,” olivat 
tervetulotoivotukset, kun Sanna ensimmäis-
tä kertaa tuli vuonna 2002 pelastuslaitokselle 
päivävuoroon sairaankuljetusta tekemään. 
Tervetulotoivotus oli tarkoitettu miesvaltai-
sessa työyhteisössä hyväntahtoiseksi eleeksi, 
jonka Sanna kyllä tunnisti. 

Sanna Kauppinen opiskeli Porissa akuutti-
hoitotyön erikoistumisopinnot, koska hänen 
mielestään sairaanhoitajan koulutus ei anta-
nut tarpeeksi varmuutta ambulanssityöhön. 
Lokakuussa 2004 Sanna aloitti 4. jaoksessa 
vuorotyöt Pispalan paloasemalla. Vakituinen 
hoitotason ensihoitajan virka ensimmäisenä 
naisena tuli vuonna 2007 2.työvuoroon.Eri 
asemapaikat ovat tulleet tutuiksi vuosien 
varrella ja nykyinen työpiste on Lempäälän 
paloasema.

Vuonna 2009 Sanna Kauppinen opiskeli Arca-
dassa ensihoitotyön johtamista. ”Taidan olla 
ikuinen opiskelija. Olen harrastanut avoimes-
sa yliopistossa monen moista, ja tällä hetkellä 
päivitän sairaanhoitajan tutkintoa amk-tut-
kinnoksi,” kuvailee Sanna opiskeluintoansa.

Pirkanmaan pelastuslaitoksella Sanna on 
aina ollut mukana kehittämässä yhteisiä 
asioita. Hän on vastannut ja vastaa edelleen 
pelastuslaitoksella harjoittelemaan tulevien 
opiskelijoiden asioista. Hän on mukana myös 
defusing-ryhmässä. Sanna kuuluu myös 
henkilöstölehden toimitukseen, ja hänen 
vastuullaan ovat urheilu- ja ensihoitojutut. 
Tämä on luonnollista, sillä Sanna tunnetaan 
myös innokkaana liikunnan harrastajana.

Kun Vuoden ensihoitaja julkistettiin, sai San-
na monilta kollegoilta onnitteluja ja kannus-
tusta. Yksi onnitteluviesteistä kuului näin: 
”Ensimmäinen nainen, joka tuli työvuoroon 
pelastuslaitokselle. Ensimmäinen nainen, jo-
ka sai ensihoitajan viran Tampereen aluepe-
lastuslaitokselta. Ensimmäinen nainen, joka 
on Vuoden ensihoitaja. Jonkun on vaan hiih-
dettävä edellä ja avattava latua. Olen ylpeä, 
että olen saanut tehdä töitä sun kanssa.” Sen 
verran Sanna haluaa tuota onnittelua korjata, 
että muutama kuukausi häntä ennen oli pe-
lastuslaitokselle tullut nainen töihin sairaan-
kuljetukseen. Muuten kaikki täsmää.

Vuoden 2015 ensihoitajaksi valittiin Pirkanmaan pelastuslaitoksessa 
työskentelevä ensihoitaja Sanna Kauppinen. Me ja ne, jotka Sannan 
ja hänen työuransa tuntevat, ovat yhtä mieltä siitä, että valinta ei 
paremmin olisi voinut onnistua.
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Pitkä tukka – ehkä vähän epäsiisti, vakosa-
mettihousut, maiharit, vihertävä reppu tai 
olkalaukku ja pinssejä, miehillä mahdollises-
ti pitkä parta ja naisilla meikittömät kasvot. 
Mielikuva ympäristönsuojelijoista, saattaa 
olla edellä mainitun kaltainen. Itseään on 
vaikea yhdistää näihin mielikuviin, vaikka ar-
jessa tekisikin erilaisia ympäristönsuojeluun 
miellettäviä tekoja. Ovatko mielikuvissamme 
ympäristönsuojelijat täydellisiä vihreytensä 
kanssa? Toimivatko he joka päivä oikein ym-
päristön suhteen? Onko mielikuvamme ym-
päristösuojelusta jotain muuta kuin pienet 
arkipäivän teot?

Suhtautumisemme ympäristöasioihin riip-
puu hyvin monesta asiasta, mutta pitäisin 
itse kotoa opittua mallia niistä vaikutta-
vimpana. Olenko tottunut lajittelemaan tai 
kierrättämään, voinko ostaa tavaroita käy-
tettynä ja päätyvätkö itselle tarpeettomat, 
vielä käyttökelpoiset tavarani jollekin toisel-
le vai kaatopaikalle? Muistan lapsuudestani 
ajanjakson, jolloin paperia ryhdyttiin tosis-

Mielikuvia ja tositekoja - ekoilua paloasemilla
saan kotonamme kierrättämään. Johonkin 
kampanjaan liittyen pinosimme papereita 
ja punnittuamme, niputimme niitä naruilla. 
Kilomäärien mukaan istutettiin taimia Afrik-
kaan. Tai niin meille kerrottiin. Oli lopputulos 
mikä tahansa, minusta kasvoi tarkka paperi-
en lajittelija. 

Nuoruudessa sai rauhassa tapella siskon 
kanssa Datsun 100 A:n takapenkillä. Pyörällä 
vedettiin surutta lippalakki päässä, isä kävi 
tehtaalla töissä T-paidassa ja eno rakennus-
työmaalla vain naulaliivi yllään. Turvallisuu-
desta tai työturvallisuudesta puhuttiin ehkä 
hiukan, mutta se oli enemmänkin poliittisesti 
vasenta laitaa edustavan henkilön työtaiste-
lua. Ajat ovat tästä hiukan muuttuneet. Tuskin 
kukaan meistä, saatikka että omat lapsemme, 
kulkisivat takapenkillä ilman turvavyötä. Ky-
pärä pyöräilijän päässä on enemmän sääntö 
kuin poikkeus ja tehtaalle tai rakennustyö-
maalle ei pääse enää edes vieraaksi ilman 
suojaliivejä, turvakenkiä, kypärää ja muita 
suojaimia.

Tuota ”pitkätukkaisten ekohörhöjen ke-
tunleivänsyöntiä” ja kierrätystä on katseltu 
nyt jo jonkin aikaa ja se alkaa pikkuhiljaa 
muuttua enemmän tai vähemmän jokaisen 

arkeen kuuluvaksi toiminnaksi. Voimme toki 
nousta sitä vastaan, mutta useimmiten tuo 
viimeinen vastustaja saa toiminnallaan yh-
teisön myötähäpeän osakseen. Ajan henki 
on sellainen, että käytetty metallipurkki me-
nee metallikeräykseen ja banaaninkuoret 
biojätteeseen. Kierrätys, energiansäästö tai 
muu kuormituksen vähentäminen on meille 
jo arjen rutiineita.

Helposti vielä ympäristöasioissa piiloudu-
taan kliseiden viidakkoon ja välillä tuntuu 
ihan oikeasti, ettei yhden ihmisen tekemisil-
lä ole väliä. Ehkä sillä ei olekaan väliä. Juuri 
sillä hetkellä. Mutta omilla teoilla saattaa olla 
merkitystä vaikkapa siihen, millaisen mallin 
annamme lapsillemme tai läheisillemme, mi-
ten toimimme työpaikalla – ehkä jopa sinä 
olet se hyvä esimerkki, josta muut ottavat 
mallia. Haluaisin uskoa siihen, että pienet 
teot kannustavat tekemään lisää pieniä te-
koja ja yhdessä saamme aikaan muutoksia. 
Eivätkä taloudelliset säästöt ole huono kan-
nuste lainkaan.

Entäs sitten paloasemilla?

Valaistua paloasemaa voidaan pitää pelastus-
laitoksen yhtenä käyntikorttina. Kalustohal-
lissa rivissä hälytystä odottavat autot näyttä-
vät pimeässä illassa upeilta ulospäin. Valojen 
päällä pitäminen voi symboloida valmiutta ja 
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Mielikuvia ja tositekoja - ekoilua paloasemilla
lähtönopeutta - me olemme täällä täydessä 
valmiudessa yötä päivää. Toisaalta valaistus 
on osa julkisivua ja esimerkiksi kohdevaloilla 
voidaan ympäristöystävällisemmin valaista 
vain se osa, mikä katukuvassa näkyy.

Vammalan paloasemalla on kevään 2015 ai-
kana muutettu valaistusta siten, että kalus-
tohallin uudet led-tekniikkaan pohjautuvat 
valot toimivat läsnäolotunnistimien avulla ja 
yöaikaan hämäräkytkimellä toimivat kohde-
valot valaisevat kalustohallin etuosan. Las-
kennallisesti Vammalan paloaseman kalusto-
hallin valaistus kulutti saman verran energiaa 
vuodessa, kuin normaali omakotitalo, eli noin 
25 000 kWh. Vanhaan loisteputkeen nähden 
nykyinen led-valo kuluttaa puolta vähemmän 
energiaa. Mikä onkaan lopullinen säästö, kun 
valo palaa vain tarpeen mukaan?

Myös Nokian kaupunki on hakenut energia-
avustusta Nokian paloaseman valaistuksen 
päivittämiseen energiatehokkaammaksi 
osana kaupungin isompaa kokonaisuutta. 
Tarkoituksena on lisäksi miettiä muidenkin 
paloasemien osalta energiansäästökeinoja ja 
valaistus on osa tätä kokonaisuutta. 

Teksti: Elina Haapala ja Joni Hakala
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Vilppulan paloasemalla sijaitseva ke-
vytyksikkö on lunastanut paikkansa 
pohjoisella pelastusalueella. MB 

Sprinter pelastusyksikkö on 2 - 3 hengen no-
peaan ensi-iskuun tarkoitettu yksikkö, joka 
pitää sisällään kevennetyn pelastusyksikön 
varustuksen. Käytännössä tämä tarkoittaa, 
että pelastusyksikössä on kaksi lapiota, kun 
taas kevytyksikössä on yksi lapio.

Alun perin kevyt sammutusyksikkö hankittiin 
Pirkkalan paloasemalle vuonna 2009, mutta 
uuden suuremman paloaseman valmistuttua 
kevytyksikkö jäi tarpeettomaksi. Kevytyksik-
köä karsastettiin Tampereen keskustan alu-
eella, ja se siirrettiinkin pohjoiselle pelastus-
alueelle vuonna 2012. Lempinimensä ”Team 
Ahma” kevytyksikkö sai, kun yksikössä kulki 
kaksi palomiestä hälytystehtäviin. Toiminta 

ajoneuvolla poikkeaa normaaliin pelas-
tusyksikköön verrattuna siten, että myös 
yksikönjohtaja osallistuu käytännön työn 
tekemiseen, eikä hän voi keskittyä vain johta-
miseen. Vesipelastustehtäville perään lähtee 
Brig-vene ja Resca-lautta.

Hyvä ominaisuus yksikössä on paineilmaa ja 
vaahtoa hyväksikäyttävä  CAFS-järjestelmä, 
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joka on osoittautunut erittäin tehokkaaksi 
sammutustehtävissä. Yksikössä on 1000 l 
vettä, 40 l vaahtonestettä ja omalla poltto-
moottorilla toimiva pumppu, missä on myös 
paineilmakompressori. CAFS-järjestelmä se-
koittaa paineilmaa 90 %, vettä 9 % ja vaah-
tonestettä 0 - 1 %, ja tällä saadaan tehokasta 
sammutetta noin 5000 litraa, joka on enem-
män kuin normaalissa pelastusyksikössä. 

Kevytyksiköllä onkin sammutettu paloja joka 
lähtöön, pieniä roska-astioita, autoja, raken-
nuksia ja huoneistopaloonkin on sukellettu. 
Erikoisin sammutustehtävä on ollut Mänttä-
Vilppussa sijaitsevan Metsä Tissuen 20 kV:n 
sähkökaappipalo mihin ei mikään muu te-
honnut, vettä kun ei uskaltanut laskea. Jän-
nitteet tilassa olivat 20 kV - 75kV, ja tilaa ei 
saatu jännitteettömäksi.

Metsä Tissuen paloa yritettiin ensin sam-
muttaa 20:llä CO2-sammuttimella, kahdella 
6 kg:n jauhesammuttimella ja sammutus-
kranaatilla DSPA5, mutta tulosta ei syntynyt. 
Tampereelta jo hälytettiin huoltoautollinen 
CO2-sammuttimia, mutta lopuksi päätettiin 
yrittää CAFS-järjestelmällä, mistä saa niin 
sanottua kuivavaahtoa eli veden voi poistaa 
kokonaan ja tuloksena on pelkkää paineil-
mavaahtoa.Lopputulos oli hämmästyttävä 
sammutustehonsa puolesta. Sähkökaapit ja 
ranteen vahvuiset kaapelit sammuivat nope-
asti ja tilanne saatiin hallintaan. 

Yksikössä on Holmatro-pelastusvälinesarja, 
nostotyynysarja, ensivastevälineet, savutuu-
letin, kellupumppu, käsityökaluja, öljyntor-
juntaan imeytysaineet, moottorisaha, nuo-
housvälineet, kattotyöskentelykassi, sammu-
tuskranaatti DSPA5, paineilmalaitteet 2 kpl, 
pintapelastuspuku, veneenkuljettajanpuku, 
paineilmalla täytettävä pintapelastuslautta, 
työletkua 360 m, pääletkua 40 m, pikakela 
30 m.

Ville Vihinen
Ylipalomies
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Pelastusjohtaja on pelastustoimialueensa ylipäällikkö

Kuva: Matti Syrjä
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Hauska yhteensattuma on, että 22 kun-
nan pelastusjohtajalla on takanaan sa-

mainen luku Tampere- ja Pirkanmaavuosia.

Varsinais-Suomesta  
se alkoi

Porissa juhannusaattona 23.06.1955 syntynyt 
Olli-Pekka Ojanen hakeutui Porin lyseovuo-
sien jälkeen kaupunkinsa palokuntaan vuo-
silomasijaiseksi.

Asevelvollisuusajan jälkeen ja opiskelu-
vuosien aikana tutuiksi tuli muitakin läntisen 
Suomen palokuntia.

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon 
jälkeen edessä oli lyhyt aika yksityisen pal-
veluksessa ja pian Suomen Palopäällystölii-
tossa koulutuspäällikkönä ja kohta perään 
toiminnanjohtajana. Palomestarikurssilta 
hän valmistui 1987.

Tampere -  
Turku - Tampere

Edessä oli lähtö Tampereelle, kun Palopääl-
lystöliiton toiminnanjohtajan työ Helsingissä 
muuttui Tampereen palolaitoksen apulaispa-
lopäällikön viraksi 1988.

Turku kutsui 1994, kun Ojanen valittiin pa-
lopäälliköksi. Vuonna 1997 suunta kävi takai-
sin Hämeeseen, Tampereen aluepelastuslai-
toksen kolmen kunnan pelastuspäälliköksi.

- Kun siirryit Turun palopäälliköksi, minä ja 
moni muu pelastusalalla oletti tulevaisuu-
dennäkymiesi olevan nuoruusvuosiesi mai-
semissa, Varsinais-Suomessa. Palasit kuiten-
kin Tampereelle?

”Aika Turun palopäällikkönä oli erinomai-
sen mielenkiintoinen. Juuri tuolloin alkoi 

Pelastusjohtaja on pelastustoimialueensa ylipäällikkö
Päälliköt -sarjan osa 2: Olli-Pekka Ojanen

Huhtikuussa alkanut juttusarja jatkuu Tampereen pelastustoimihistorian 
neljän pitkäaikaisimman päällikön esittelyillä. Alun perin oli tarkoitus edetä 
kronologisesti, mutta tuore merkkipäivä muutti järjestystä. Tampereen ja 
Pirkanmaan pelastustoimen ykköspäällikkö, kesäkuussa 60 vuotta täyttävä 
pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen on vuorossa ensimmäisenä.

keskustelu kuntien laajemmasta yhteistoi-
minnasta. Oli tarve tehdä isompaa muutos-
ta pelastuslaitoksen toimintaan. Turun seu-
dun johtajien kanssa käytiin keskusteluja. 
Etenimmekin, mutta aika Turussa ei ollut 
valmis yhdistymiseen kuin yhdellä alueella. 
Saimme aikaan Turun ja Liedon palolaitos-
ten yhdistyminen, muiden kuntien osalla 
hanke jäi itämään.”

Ja – kuten ihmiselossa usein käy – sattumus 
näyttelee suurta roolia.

”Tampereen aikainen esimieheni, hyvä ys-
täväni Sakari Lehtinen sairastui ja joutui 
jäämään sairauseläkkeelle. Ankaran poh-
dinnan ja useiden keskustelujen jälkeen 
päädyin hakemaan Tampereelle. Hyvä pon-
nin oli sekin, että täällä oli selvästi vetoa, 
myös henkilökunnan suunnalta. Lisäksi 
Tampereen seudun pelastustoimikentässä 
oli Sakarin jäljiltä erinomaisen hyvä yhteis-
toiminta-alusta.”

Pelastusjohtajan  
iso palokunta

Kolmen kunnan aluepelastuslaitos kasvoi 
2003 alussa silloisten 33 kunnan Tampereen 
aluepelastuslaitokseksi. Nimi muuttui Pir-
kanmaan pelastuslaitokseksi vuoden 2013 
alussa. Nyt kuntia on 22.

- Miksi alue muista poiketen aloitti isäntäkun-
nan nimellä?

”Kuten sanoit, Tampereella ja Pirkanmaalla 
todella aloitettiin iso muutos muuta maata 
etuajassa. Saatiin luotua pirkanmaalainen 
yhteishenki. Kun heti vuosituhannen vaih-
teessa kunnanjohtajien Keskuspaloase-

malla pidetyn kokouksen jälkeen lähdettiin 
rakentamaan alueellista pelastuslaitosta, 
hankkeessa olivat ripeästi mukana kaikki 
kunnat ja kunnanjohtajat sekä Pirkanmaan 
liitto, joka toimi osin myös suunnittelualus-
tana. Yhtenä pontimena oli mahdollisim-
man yksinkertainen hallinnollinen rakenne. 
Siitä on vieläkin jäänteenä, ettei meillä ole 
lautakuntaa eikä johtokuntaa vaan orga-
nisaatio tehtiin isäntäkuntamallin mukaan 
Tampereen kaupungin raameihin.

Myös minulle oli pienoinen yllätys, et-
tei oikeastaan kukaan reklamoinut, kun 
kaupunginjohtaja Rantasen kanssa pää-
tettiin lähteä liikkeelle vanhalla nimel-
lä. Ei siis ollut ainakaan liikaa epäilystä 
Tampere-vetoisuudesta siihen suuntaan, 
että edettäisiin Tampereen ehdoilla. Luo-
tettiin tasapuoliseen kehittämiseen. Sama 
suhtautuminen heijastuu tänäkin päivänä. 
Pidän tätä isona arvona.”

Pelastusjohtajan toimenkuvan osalta Pirkan-
maan pelastustoimen johtosääntö on pitkä 
ja yksityiskohtainen: Hän johtaa ja kehittää 
laitoksen toimintaa, johtaa pelastustoimin-
taa, huolehtii pelastuslaitoksen hallinnosta 
sekä taloudenhoidon ja sisäisen valvonnan 
järjestämisestä. Hänen tehtävänään on val-
voa pelastuslaitoksen toimintaa ja taloutta, 
huolehtia hyvästä johtamis- ja hallintotavas-
ta, riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta 
sekä siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja 
varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. 
Pelastusjohtaja päättää asiat, jotka koskevat 
pelastuslaitoksen hallintoa, organisointia, 
toimintaa ja sopimuksia talousarvio- ja pal-
velutasopäätöksen mukaisesti siltä osin, kun 
päätösvalta ei kuulu kaupungille.

Pelkistäen: pelastusjohtaja on alueensa 
pelastustoimen ylipäällikkö.

Teksti ja haastattelu: Juhani Katajamäki
Kuvat: Aluepelastuslaitos
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Pelastusjohtaja monessa 
mukana

Tämän päivän pelastusjohtajalla on monta 
roolia, koska näkökulman pitää olla milloin 
kansalais-, kansallinen -, kansainvälinen -, 
omistaja-, työntekijä- tai siviilinäkökulma. - 
Miten kuvailisit niitä lyhyesti, ja mihin tärke-
ysjärjestykseen ne asettuvat?

”Hienoin asia on tehtäväni monipuolisuus ja 
monitasoisuus: vastata laitoksen toiminnas-
ta kokonaisvaltaisesti suoraan kaupungin-
hallitukselle, organisoida laitoksen toimin-
taa, nimittää viranhaltijat, jne.

Mutta tärkeysjärjestyksessä ylivoimai-
sesti ykkönen on kansalaisnäkökulma: pitää 
elää kuntalaisten tarpeissa ja tarkastella asi-
oita asukkaitten näkökulmasta ja huomioida 
yhteiskunnalliset muutokset. Silloin kehitys-
työn tähtäin pysyy – kuten pitää – viidessä ja 
kymmenessä vuodessa.

Toisena tulee omistaja, kunnat. On ym-
märrettävä niiden tilanne, talous ja tarpeet. 
Erityisesti pitää oivaltaa kuntien päätöksen-
teon logiikka. Joutuuhan tässä työssä mm. 
jakamaan yhteisiä kustannuksia erikokoisten 
jäsenkuntien kesken. Sen vuoksi on tärkeätä, 
että asioista  – varsinkin isoista kuten palo-
asemahankkeista ja palvelurakennemuutok-
sista ja niiden kustannusjaoista  – keskustel-
laan valmisteluvaiheessa avoimesti.

Erityisen tärkeätä on, että henkilökunta 
voi hyvin. Se on se voimavara, jolla myös 
kansalaisnäkökulmaan ja omistajanäkö-

kulmaan vastataan. Edustan sitä johtaja-
kaartia, joka haluaa tunnistaa, että meillä 
on työntekijä- ja työnantajaroolit sekä esi-
mies- ja alaisroolit. On tärkeätä, että oma 
työ ja tavoite on jokaisella pelastustoimen 
tekijällä selkeästi miellettynä.

Kansallinen kehittämistyö on vienyt ja 
vie paljon aikaa, kun monet vuodet on men-
ty rakenteet ja valtio -näkövinkkeli kärjessä. 
Pelastusjohtaja joukkoineen ovat sitten he, 
jotka tuovat arjen asiat keskusteluun.

Kansainvälisyys on itselläni aina ollut 
mahdottoman tärkeässä roolissa. Se on myös 
eräänlainen varaventtiili arjen työhön. Näen 
kansainvälisen yhteistyön tärkeänä toimin-
tana. Se on pieneltä osaltaan eräänlaista 
rauhantyötä eurooppalaisella tasolla, mut-
ta myös kehitystyötä, jonka tuloksia sataa 
kotikentän laariin.”

”Olisi se aika  
tylsää toisin päin”

Pirkanmaan pelastustoimen johtosääntö 
määrää erikseen, että pelastuslaitoksella ´on 
tarpeellinen määrä henkilökuntaa, jonka 
tulee suorittaa pelastusjohtajan tai muun 
esimiehen määräämät sekä muut palvelus-
suhteen edellyttämät tehtävät´.

Pirkanmaan pelastusjohtaja on 22 kun-
nan ylin päällikkö, mutta voiko hän olla myös 
jonkinlainen entisajan kaltainen, joukkoa 
edestä johtava ”palopäällikkö”? Kysyn näin, 
koska tiedän osan henkilöstössä niin ajatte-
levan, toivovankin. Vielä jokunen aika sitten 
kuulin haikailuja entisenlaisen palopäällikkö-
kaltaisen johtamisen perään?

”Asia on minullekin tuttu ja jatkuvassa poh-
dinnassa. Aiemmin edellä sanomani ovat 
osin sisältäneet vastauksia myös tähän.

Tehtäväkenttäni on valtavan laaja, ja 
on vain niin, että isossa organisaatiossa pe-
lastusjohtajan ajan resursointi on jatkuva 
ongelma. Jos siis jokin asia nousee päivit-
täisessä dialogissa harvemmin esille kuin 
jokin toinen, se ei suinkaan tarkoita sen 
olevan jotenkin vähemmän tärkeä. Se on 

vain ajan käytön realiteetti. Organisaatios-
samme on monia virkoja, ja osa alaisistani 
itse asiassa toteuttaa ’vanhan-hyvän-ajan-
palopäällikön’ työnkuvaa: he ovat suoraan 
henkilökunnasta vastaavia päälliköitä. Ha-
luan antaa tilaa heille. Heidän tehtävänsä on 
näyttäytyä alueensa johtona alaisiin päin ja 
olla väylä pelastusjohtajan suuntaan: tuo-
da tietoon toiveet, murheet kuin kritiikinkin. 
Mielenkiintoista muuten on nähdä, mitä 
’aseita’ jatkuvasti kehittyvä tietotekniikka 
mahdollisesti tuo arjen yhteydenpitoon hen-
kilöstön kesken?

Onhan tämä positiivinenkin asia: henki-
lökunta haluaa nähdä ja tavata. Olisi se aika 
tylsää toisin päin.”

Pelastusjohtaja - 
lobbariko?

Laitoksessasi työskentelevä apulaispalopääl-
likkö Teemu - Taavetti Toivonen on (tuoreessa 
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakou-
lun pro gradu -tutkielmassa Ylikunnallisen 
johtamisen monet tulkinnat) tullut tulok-
seen, että ylikunnallisen organisaation ja 
kunnanjohtajien välinen suora keskinäinen 
yhteydenpito on tärkeä osa työtä, vaikka se 
onkin pelastuslaitoksen ohjausjärjestelmän 
epämuodollinen, sääntöihin kirjoittamaton 
ohjausmenetelmä. Johtajan työ on entistä 
enemmän verkostoitumista, sidosryhmä-
suhteiden hoitamista ja kumppanuuksien 
luomista, hän kirjoittaa.

- Lyhyesti: tämän päivän pelastusjohtajan on 
oltava erinomainen lobbari?

”En tiedä onko lobbari oikea sana. Siihen liit-
tyy vähän liikaa negatiivisen edunvalvonnan 
ajamista. Käännän asian niin, että pelastus-
johtaja on kunnanjohtajiin päin se henkilö, 
joka muistuttaa turvallisuuden olevan asia, 
josta täytyy pitää kiinni ja sen tasosta huo-
lehtia. Kunnanisillä on taakkanaan paljon 
muutakin; koko kuntakentän asiat kärjessä 
talous. Ja kun ihan jatkuvasti ei puhuttelevia 
onnettomuuksia tapahdu, turvallisuus voi 
unohtua. Pelastusjohtajan tehtävä on toimia 
siten, että turvallisuus pysyy agendalla ja re-
surssit oikealla tasolla. Pitää olla jatkuvasti 
aktiivinen omassa asiassaan. Siinä meillä 
kaikilla pelastustoimijoilla on ´lobbaajan´ 
yhteneväinen rooli.”

Pelastusjohtaja Ojaselle kansainvälinen 
yhteistyö näyttäytyy tärkeänä toiminta-
na, mm.  Euroopan maiden palopäällys-
töliittojen yhteistyönä. Ryhmäkuva 
on liittojen kokouksesta Puolassa 2014.
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Toivonen korostaa tutkielmassaan laajem-
man alueellisen kokonaisuuden hyötyjä. 
Hän puhuu yleisellä tasolla ja nykytilanteesta, 
mutta sisäministeriössä on patisteltu myös 
entistä isompien pelastusalueiden perään.

- Pirkanmaallakin on omakohtaisia kokemuksia?

”Noin vuosi sitten Pirkanmaan kuntajohta-
jien kokouksessa esittelin sisäministeriön 
lausuntopyynnön hankkeeseen, jossa Pir-
kanmaan ja Keski-Suomen pelastuslaitokset 
yhdistettäisiin. Urjalan kunnanjohtaja nousi 
välittömästi pystyyn ja ilmoitti, että ́ eiköhän 
me pitäydytä tässä nykyisessä Pirkanmaan 
pelastuslaitoksessa, ainakin me olemme 
tyytyväisiä aikaansaatuihin tuloksiin’. Se oli 
tilaamaton, spontaani puheenvuoro, joka 
lämmitti. Se ei ollut isäntäkaupungin viestiä 
vaan pienen kunnan sanomaa. Olkoon se li-
sävastaus myös aiempaan pohdintaan, oliko 
Tampere -epiteetistä haittaa pelastuslaitok-
sen varhaisena nimenä.”

Eturivissä 1994, 2002 ja 2014

Tampere ja Pirkanmaa ovat olleet oman 
polun ja nopean tien kulkijoita (alue)pelas-
tuslaitoshankkeessa. Tampereen aluepelas-
tuslaitos aloitti kolmen kunnan yhteiselona 
jo 1994 ja ensimmäisenä uusimuotoisena 
pelastuslaitoksena tammikuussa 2003.

Eturintamassa pelastuslaitos on ollut 
myös alueellisen tilanne- ja johtokeskuk-
sen organisoinnissa. Pirkanmaalle sellainen 
valmistui hätäkeskukselta tyhjiksi jääneisiin 
tiloihin Tampereen Kaupin kalliosuojiin ke-
säkuussa 2014.

- Millaiset ovat ensikokemukset TIKEn toi-
minnoista?

”Nuo ´eturivissä´ toteutetut hankkeet läm-
mittävät mieltä vielä nytkin, vuosia myö-
hemmin.

Me kernaasti katsomme yhä eteenpäin. 
Kaupin tilanne- ja johtokeskus on jo osoittau-
tunut oikeaksi ratkaisuksi. Kollegat tuntuvat 
monin tavoin seuraavan uuden polkumme 
vaiheita. Saattaa olla, että voimme antaa 
kehitysmallia.

Reaaliaikaisen tilannekuvan aikaan-
saaminen on erinomaisen tärkeä. Kentällä 
toimiva päällystö saati takavarallaolossa 
oleva päällikkö ei kokonaisvaltaisesti kykene 

seuraamaan kulloistakin tilannetta. Kenttä-
palomestari-tilannekeskuspalomestarin yh-
distelmä näyttäytyy tosi hyvänä. Keräämme 
lisää kokemuksia.

Osana organisaatiomuutostamme on 
myös uusi, kolmas palomestarivirka, aluepa-
lomestari. Hän vastaa laitoksen paloasemien 
elämisestä ja arjen olemisesta. Sekin näyttää 
hyvältä polulta.

Eteenpäin katsomista on myös henkilös-
tösatsauksemme somen maailmaan. Olem-
me panostaneet toimintamuotoon, jossa 
pelastustoimi on hiukkasen muuta turvalli-
suuskenttää takamatkalla.”

- Tiloihin mahtuisivat myös ensihoidon ja po-
liisin vastaavat toiminnot. Yhteishankkeita lie 
jo viritelty?

”Varsinkin ensihoidon kanssa jatkamme 
keskustelua yhteistoiminnasta. Moniviran-
omaisyhteistyö on selkeä tulevaisuudenku-
va, jonka merkitys korostuu varsinkin harva-
alueilla.”

Sairaan kuljetuksesta 
potilaan ensihoitoon

Palotoimen ja sittemmin pelastustoimin-
nan vaiheita pitkään seuranneena ensihoito 
edustaa mielestäni upeinta kehitystä, mitä 
Suomen palokuntaympäristössä on viime 

vuosikymmeninä tapahtunut. Tampere on 
aina tunnettu erinomaisena operatiivisena 
palokunta, mutta sairaankuljetusvalmiudet 
olivat pitkään vaatimatonta tasoa. Omien 
kesämiesvuosieni aikana ainoa “tekninen 
apuvälineemme” oli nieluputki.

- Matka sairaankuljettamisen apumiehestä 
tämän päivän ensihoitajaksi on huikea?

”Ensihoidon kehitys on todella ollut hieno. 
Vanhan ajan kuvaus on sekin oikea. Itse 
aloitin kesämiehenä Porissa, jonka palo-
päällikkö Lauri Syrjä oli edistyksellinen am-
bulanssitoiminnan kehittäjä. Opin jo tuolloin 
intuboimaan ja käyttämään defibrilaattoria. 
Ne olivat aivan uusinta uutta tuolloin, elet-
tiinhän vasta 70-lukua.

Tampereella toiminta lähti pian vankem-
paan kehityskaareen 80-luvun taitteessa ja 
90-luvulta lähtien se on jatkuvasti kohotta-
nut tasoaan. Väitän, että tällä hetkellä oman 
ja monen muun palolaitoksen ambulanssien 
hoitotoiminnan taso on maailmanluokkaa.

Yhteistoiminta nykyisessä sairaanhoito-
piiriorganisaatiossa on sekin alkutakkuilun 
jälkeen asettunut hyvälle kehitysuralle. Ensi-
hoito tulee jatkossakin kehittymään yhteistoi-
minnan suuntaan. Todellakin toivon, etteivät 
jotkut yksittäiset ristiriidat yksityisen palvelu-
tuotannon kanssa johda hankaluuksiin, jotka 
voisivat johtaa ongelmiin koko maassa.”

Suomalaisen pelastustoimen järjestelyt 
kiinnostavat ulkomailla, kuten tässä 
kansainvälisen TV-yhtiön haastattelussa 
Irlannissa 2014.
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Palokunnan perinteisen toiminnan ja ensihoi-
don väliin on tullut uusi elementti, ensivaste. 
Erityisen voimakasta se on ollut Pirkanmaalla. 
Yllättävää on ollut Pronton tilastoista lukea, 
kuinka ensivastevolyymi on kaikkialla Suo-
messa ollut laskeva.

- Mistä tämänkaltainen kehitys?

”Varsinkin harva-alueilla ensivaste on erin-
omainen elementti. Siinä hyödynnetään pe-
lastustoimen jo olemassa olevia resursseja. 
Luvut ovat olleet laskevia, koska jokunen 
vuosi sitten muutettiin varsinkin harva-
alueitten ambulanssien toimintavalmiutta, 
lähinnä toimintavalmiusaikaa. Tarve ensi-
vastetoiminnalle teoriassa väheni. Ei kuiten-
kaan heti, koska uusi sairaanhoitopiirimalli 
otti aikaa asettuakseen. Nyt niin on tapah-
tunut, ja toimintavalmiusasteen määrittely 
on menossa oikeaan suuntaan.

Niinpä ensivasteenkin tarvetta on tarken-
nettu. Tarve on edelleen olemassa ja tulee 
olemaan harvaan asutuilla alueilla jatkos-
sakin, mutta ensivastetoiminnan ja ensihoi-
totoiminnan roolitusta on täsmäytetty ja 
tuloksena saatu tarkoituksenmukaisempaa 
toimintaa.

Hyvähän tämä kehitys on, emmehän 
me toiminnan volyymista elä vaan siitä että 
kansalaisille saadaan tarkoituksenmukai-
sinta apua.”

Pirkanmaan 
pelastuslaitos 2015

Kun Tampereen aluepelastuslaitos Tampe-
reen kaupungin alaisuudessa olevana liike-
laitoksena 2003 aloitti, sillä oli 525 vakinaista 
virkaa ja tointa sekä 125 toimenpidepalkkais-
ta. Sopimuspalokuntia oli 51 ja paloasemia 
kaikkiaan 69.

- Millaisista vahvuuksista puhutaan 2015? 
Ovatko ne riittävät?

”Samassa suuruusluokassa ollaan. Kuitenkin 
sillä erotuksella, että vakinaisten viranhal-
tijoitten määrä on jonkun verran kasvanut. 
Palvelutasoa on kehitetty siihen suuntaan, 
koska toimintaympäristömme kiistatta tar-
vitsee lisäresursointia nyt ja tulevaisuudes-
sa. Tampereen seutu on maan yksi voimak-

kaimmin kasvavia alueita ja vaatii jo senkin 
vuoksi panostusta. Myös ensihoidon kehitys 
on vienyt tähän suuntaan. Vahvuuksien voi 
siis sanoa olevan entisellä tasolla, mutta yk-
sittäiset luvut ovat jonkin verran suurempia. 
Sopimuspalokuntien määrä on suurin piir-
tein 2003 tasolla.

Kaiken kaikkiaan resurssointi on kohdal-
laan. Karkeasti arvioiden meillä on puolen 
toistatuhatta ihmistä valmiina eri tyyppisiin 
tehtäviin erilaisilla toimintavalmiusajoilla ja 
työajoilla järjesteltyinä. Vaikka toimintare-
surssien voi sanoa olevan hyvinkin riittävät, 
ne vaativat jatkuvasti tarkastelua – yhteis-
kunta kun jatkuvasti ympärillä elää.”

Pirkanmaan pelastuslaitos on tänään 22 kun-
nan operatiivinen toimija. Täysammattilaisia 
24/7 -palomiespelastajia toimii useankin 
kuntasi alueella, mutta toimenpidepalkkai-
sia ja vapaaehtoisia tarvitaan runsaasti myös 
keskellä vilkkainta eteläistä Suomea.

- Millaisena näet alueesi palokuntien ja erityi-
sesti sopimuspalokuntien lähitulevaisuuden?

”Vapaaehtoisten - ja sopimuspalokuntien 
lähi- ja pitempiaikainenkin tulevaisuus on 
samankaltainen kuin nyt, sopimuspalokun-
tajärjestelmää tarvitaan monistakin syistä. 
VPK-toiminnalla on enimmillään puolen tois-
ta sadan vuoden historia olennaisena osana 
pelastusjärjestelmää. Tulemme tekemään 
koko ajan töitä, että harrastus ja eteenpäin-
meno pysyvät vireänä.

Tiedostan toki harva-alueen ongelmat 
ja olen hieman pettynyt, ettei jo nyt aidos-
ti käydä keskustelua ongelmasta, joka on 
edessä 10 v päästä – miten kyetään resurs-
soimaan harvaan asutun alueen palvelu? 
Aihepiiri näyttää olevan jotenkin hämärän 
peitossa tai sitä halutaan vältellä? On aika 
erikoista, ettei sopimuspalokunta-asiaa 
nosteta voimakkaasti esille, vaikka hyvin 

tiedetään väen maaseudulla vähenevän. It-
seäni on mietityttänyt Suomessa käynnissä 
oleva väestötieteellinen muutos, jossa nuo-
ret muuttavat kaupunkeihin, ja maaseu-
dulle jäävien keski-ikä nousee. Niinpä oma 
turvallisuuskin on harva-alueella jäämässä 
siellä asuvien omalle kontolle. Siihen pitäisi 
varautua ajoissa.”

Sama happi kuin nyt niin 
hyvä tulee!

- Tervehdyksesi henkilöstöllesi merkkipäiväsi alla?

”Tervehdykseni syntymäpäiväni alla – jota 
perhepiirin lisäksi ei vietetä mitenkään erityi-
sesti muuten kuin menee vain – on sama, jota 
olen viestittänyt paloasemilla joulun alla ja 
muissa tilaisuuksissa jo usean vuoden ajan. 
Että katsotaan luottavaisena eteenpäin, 
pelastuslaitosta tarvitaan kansalaisten tur-
vana aina. Tiedostetaan kuitenkin tilanne 
niin, ettei tule kylläisyyden tunnetta ’kyllä 
meitä muutoinkin tarvitaan, ei ole tarvet-
ta kehittyä’. Ei niin, vaan että meitä todella 
tarvitaan, ja vaikka kuntalaiset arvostavat 
meitä erittäin suuresti jo nyt, siitä huolimatta 
muistamme nähdä tulevaisuuden haastee-
na, kehitämme omaa alaamme ja sillä ta-
valla viestitämme kansalaisille, että vaikka 
maailma ympärillä muuttuu, me olemme 
ajan tasalla.

Katsotaan tulevaisuuteen positiivisesti. 
Meidän henkinen resurssimme on, että pelas-
tuslaitosta tarvitaan aina, kouluttaudumme 
uusiin tehtäviin, ei jämähdetä vanhoihin asi-
oihin, ollaan valmiita muuttumaan.

Henkilökunta on muokkaantunut viimei-
sen 10-15 vuoden aikana valtavasti, muu-
toshalukkuutta on, joskus vähän rattaissa 
rahisee mutta sama happi kuin nytkin, niin 
hyvä tulee!

Hyvää kesää kaikille!”

Palokunta on aina ollut mielenkiintoinen 
vierailukohde. Kuvan päiväkotilapset 
tutustuivat keskuspaloasemaan ja 
pelastusajoneuvoihin 2009. Silloisen 
Tampereen aluepelastuslaitoksen pe-
lastuspäällikkö Ojanen on kuvan taakse 
kirjoittanut: ”tulevaisuus on tässä”.



16 17

LETK
U

 &
 LA

A
STA

R
I

Pelastusjohtaja pähkinänkuoressa
Olli-Pekka Ojanen, s. 23.6.1955 Porissa

Opinnot ja koulutus:
Ylioppilastutkinto, Porin lyseo 1974
Luonnontieteiden kandidaatti (fysiikka), Turun yliopisto 1980
Palomestaritutkinto 1987, Valtion palo-opiston vuosikurssi 10

Työelämä:
Palomiehen vuosilomasijaisuuksia armeijan jälkeen ja opiskeluvuosina Porissa, Raisiossa ja Turussa 1974 - 1982
Yksityisen palveluksessa TAMRO Oy 1982 - 1984
Suomen Palopäällystöliiton koulutuspäällikkö 1984 - 1985
Suomen Palopäällystöliiton toiminnanjohtaja 1985 - 1988
Tampereen palolaitoksen apulaispalopäällikkö 1988 - 1994
Turun kaupungin palopäällikkö 1994 - 1997
Tampereen aluepelastuslaitoksen pelastuspäällikkö 1997 - 2002
Tampereen aluepelastuslaitoksen, nykyisen Pirkanmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja 2002 -

Luottamustehtävät mm.:
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry:n hallituksen jäsen 2012 - edelleen
Suomen Palopäällystöliiton I jaoston puheenjohtaja ja liittohallituksen jäsen 1999
Suomen Palopäällystöliiton hallituksen puheenjohtaja 2000 - 2001
Suomen Pelastusjohtajat -yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja 2009 – 2010, varapuheenjohtaja 2011 – 2012
Palosuojelurahaston johtokunnan jäsen 1995 – 2000
Pelastustoimen alueiden muodostamista suunnitellut työryhmä 2000 - 2001 
Valtioneuvoston asettaman Pelastustoimen neuvottelukunnan varapuheenjohtaja 2003 - 2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asettaman Turvallisuustekniikan neuvottelukunnan jäsen 1993 - 2011
Euroopan Palopäällystöjärjestö FEU:n (perustamisasiakirja allekirjoitettiin Tampereella 1995 kv. Finn Fire konferenssissa) 
Suomen edustajana 1995 - edelleen

Harrastukset:  
Kesäpaikka, golf, metsästys, koirat

Kuva: Matti Syrjä
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Viime vuosien aikana on pelastuslaitoksen 
toiminnan arvioinnin yhteydessä noussut 
esille tarve lisätä henkilöstön osaamista kah-
della osa-alueella: hälytysajo sekä uhka- ja 
väkivaltatilanteiden kohtaaminen. Koulutus-
vaihtoehtoja pohdittaessa nousi luontevaksi 
kouluttajakumppaniksi Poliisiammattikor-
keakoulu. Poliisiammattikorkeakoululla on 
hyvät valmiudet sekä osaamisen (substanssi 
ja opetustaito) että fasiliteettien osalta vasta-
ta ko. aihealueita käsitteleviin tarpeisiimme. 

Yhteistyötä 
Poliisiammattikorkeakoulun 
kanssa
Pirkanmaan pelastuslaitos solmi 
kumppanuussopimuksen Poliisiammattikorkeakoulun 
kanssa marraskuussa 2013. Sopimuksen mukaisen 
yhteistoiminnan tarkoituksena on lisätä molempien 
sopijaosapuolten tietämystä ja osaamista, sekä tätä 
kautta kehittää käytännön viranomaisyhteistoimintaa. 
Sopimuksella sopijapuolet sopivat kumppanuudesta 
ja menettelytavoista, joilla toteutetaan harjoitus- ja 
koulutustoimintaan liittyvää yhteistoimintaa. 

Kokemuksia koulutuksista

Ensimmäinen Poliisiammattikorkeakoulun 
järjestämä hälytysajokoulutus pidettiin jou-
lukuussa 2014 ja uhka- ja väkivaltakoulutus 
toukokuussa 2015. Koulutuksista saatu pa-
laute on ollut erittäin myönteistä. Saatujen 
koulutuspalautteiden perusteella koulutusta 
on tarkoitus edelleen kehittää ja tehdä koulu-
tusyhteistyöstä pysyvä toimintamalli.  

Tiina Salminen

Pelastuslaitoksen turvallisuuskoulutukseen osallistujat
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Poliisiammattikorkeakoululla Hervannassa 
järjestettiin Pirkanmaan pelastuslaitokselle 
räätälöity oma hälytysajokoulutuspaketti 
kuluneen kevään aikana. Koulutuspakettiin 
kuului kaksi samansisältöistä kaksipäiväistä 
tilaisuutta alkuvuoden aikana. Edellisestä 
kerrasta olikin kulunut jo jonkin verran aikaa, 
nimittäin edellinen Poliisikoululla silloiselle 

Yhteistyötä 
Poliisiammattikorkeakoulun 
kanssa

Kokemuksia koulutuksista
Hälytysajokoulutus

Tampereen aluepelastuslaitokselle järjestetty 
hälytysajokoulutus oli noin kaksitoista vuotta 
sitten. Aihepiirihän on tärkeä ja hälytysajoa 
ajetaan nykyään paljon. Eriasteisia vaarati-
lanteita liikenteessä esiintyy päivittäisessä 
työssämme enemmän tai vähemmän sään-
nöllisesti halusimme sitä tai emme. Kysei-
sellä koulutuksella pyritään parantamaan 

valmiuksia kohdata mahdollisia yllättäviä 
vaaratilanteita liikenteessä ja antamaan toi-
mintamalleja niistä selviytymiseen. 

Kokoonnuimme Kepaloon maanantaina 
(13.4) kello 07.30 ja starttasimme kohti Her-
vantaa. Ryhmässämme oli yhteensä kaksitois-
ta henkilöä. Menimme Poliisiammattikorkea-
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•Näpräätkö omaa kännykkääsi repsikan paikalla, 
kun ajelette ambulanssilla kohteeseen?

•Ajatko ambulanssin aina mahdollisimman lähelle 
talon ulko-ovea?

•Liikutteko portaissa työparin kanssa ”peräkanaa”?

•Menetkö kohteessa potilaan luokse luottavaisin 
mielin, sen enempää työturvallisuusasioita 
miettimättä?
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koululle kahdella ambulanssilla (vara-autoja), 
joihin molempiin oli vaihdettu kesärenkaat 
alle. Poliisin partioautoja oli myös käytössäm-
me useampia. POLAMK:n ajoharjoitteluradal-
la ei voi käyttää nastarenkaita, koska radalla 
oleva epoksipinnoite vaurioituisi nastoista. 

Ensimmäinen kurssipäivä aloitettiin teoria-
opinnoilla. Perehdyimme ja palauttelimme 
mieliin tieliikennelakiin liittyen hälytysajoa 
ajavan henkilön oikeuksia ja velvollisuuksia 
tieliikenteessä, sekä vastuukysymyksiä mah-
dollisen onnettomuuden sattuessa. Pereh-
dyimme asiaan myös muutamien esimerk-
kitapausten kautta. Iltapäivällä siirryimme 
sitten käytännön harjoitteiden pariin, eli 
ajoharjoitteluradalle. Poliisiammattikorkea-
koulun ajoharjoittelurata käsittää epoksipin-
noitteisen ja sadettimin kasteltavan radan, 
jossa on suora- ja mutkaosiot erikseen. Rata 
on kasteltuna liukas. Se vastaa liukkaudel-
taan talvisia jääolosuhteita. Lisäksi heillä 
on ajoneuvon käsittelyrata erikseen, jossa 
päästiin harjoittelemaan ns. ”keilojen vä-

lissä ajamista”. Radalla pujoteltiin keilojen 
välissä etu- ja takaperin ja kantavana ideana 
käsittelyradalla oli, että kello käy koko ajan 
ja aika ratkaisee paremmuusjärjestyksen. 
Keilojen kaatamisesta sai virhepisteitä, jotka 
luonnollisesti vaikuttivat kokonaisaikaan hei-
kentävästi. Ajoharjoitteluradalla ajettiin eri 
nopeuksilla suora- ja mutkaosioita ja harjoi-
teltiin mm. jarrutusta ja väistöä ja ajoneuvon 
hallintaa radan eri osissa. 

Toisena kurssipäivänä oli sitten vuorossa 
ajoneuvon käsittelyradalla käsittelykoe, joka 
kellotettiin ja pisteytettiin. Samanaikaisesti 
sai harjoitella myös varsinaisella ajoharjoit-
teluradalla ajamista. Keli oli sateinen, joten 
sadettimia ei tuolloin juurikaan tarvittu. 
Lopuksi suoritimme kukin varsinaisen ajo-
kokeen ajoharjoitteluradalla pareittain. Suo-
rituspaineiden luomiseksi suoritteet luonnol-
lisesti kellotettiin. Ensimmäinen osio käsitti 
suoritteen henkilöautolla ja toinen ajettiin 
Sprinterillä ”pillikyytinä” samaa rataa kiertä-
en. Tässäkin lajissa kosketus keilaan tai keilan 

Jos vastasit johonkin edellisen sivun mai-
nituista kysymyksistä myönteisesti, voin 
suositella sinulle osallistumista seuraavaan 
Poliisiammattikorkeakoululla pidettävään 
turvallisuuskoulutukseen ja opit, miksi näin 
ei kannata toimia.

Meitä oli 11 ensihoitajaa mukana tällä en-
simmäisellä POLAMKin kanssa yhteistyössä 
pidetyssä koulutuksessa ja olimme kaikki 
tyytyväisiä päivän antiin. Koulutus oli silmiä 
avaava. Huomasimme, kuinka rutiinilla sitä 
tulee tilanteisiin mentyä, työturvallisuusasi-
oita ei tule mietittyä tarpeeksi. Hämmentä-
vää oli huomata, kuinka paljon selkeitä ris-
kejä jäi huomaamatta, vaikka koulutuspäivän 
teeman mukaan yritimme niitä skarppina 
havainnoida. Joissakin asioissa näkökulma ti-
lanteisiin oli vähän eri poliisilla ja ensihoidol-
la, mutta monista asioista ajateltiin samalla 
lailla. Esimerkkinä mainittakoon, että poliisit 
menevät turvallisuussyistä pääsääntöisesti 

Turvallisuusajattelusta 
käytäntöön

aina portaita kohteeseen, mutta meiltä ei 
voi odottaa, että me menisimme aina monta 
kymmentä kiloa painavien hoitotarvikkeiden 
kanssa portaita pitkin.

Työturvallisuuden pitäisi kuulua olennaisena 
osana meidän kaikkiin toimiin tänä päivänä. 
Meitä ensihoitajia saattaa viedä tilanteisiin 
”liiallinen hoitovietti”, oma turvallisuus unoh-
detaan. Pirkanmaan pelastuslaitoksella on 
kirjattu uhka- ja vaaratilanteita viime vuonna 
32 kappaletta. Osassa tilanteista on ensihoi-
tajaan käyty kiinni, osassa työpari on päässyt 
pakenemaan. Tässä tuskin ovat kaikki tapa-
ukset, rohkenen epäillä että osa tapauksista 
jää edelleen kirjaamatta. Joko tapahtumaa 
pidetään vähäpätöisenä tai kirjaamista aikaa 
vievänä. Uhkatilanteet ovat selvästi yleisty-
neet ja voivat yllättää meistä kenet tahansa, 
koska tahansa. Siksi onkin hyvä, että tämän 
alan koulutusta on alettu enenemässä mää-
rin järjestää.

Koulutuspäivän ohjelman aloitti psykologi 
Kauppila, joka puhui mielenkiintoisesti mm. 
vaaran merkkien tunnistamisesta, stressistä 
ja tunteiden vaikutuksesta toimintakykyyn. 
Loppupäivä tehtiin erilaisia harjoitteita po-
liisin johdolla. Meitä heräteltiin miettimään 
omia rutinoituneita tapojamme toimia, mi-
ten voisimme pienillä muutoksilla toimissam-
me parantaa ratkaisevasti työturvallisuutta 
esim. sijoittuminen avattavan oven luokse ja 
portaissa liikkuminen ”limittäin”. 

”Niin ja tuosta kännykän näpräämisestä. Lii-
kenne on täynnä riskejä, neljä silmää näkee 
tilanteet paremmin kuin kaksi ja matkan voisi 
käyttää yhteisen taktiikan miettimiseen, ei-
kä facebook-päivitysten tekemiseen”, totesi 
meitä kouluttanut poliisi.

Ensihoitaja Sanna Kauppinen

kierto väärältä puolelta toi virhepisteitä lisä-
ajan muodossa. 

Kurssi oli järjestelyiltään onnistunut ja keräsi 
osallistujilta posiitivista palautetta. Poliisiam-
mattikorkeakoulun tilat sopivat hyvin kurssin 
järjestämiseen ja kouluttajat olivat asiansa 
osaavia. Kurssi tulee saamaan jatkoa myös tu-
levaisuudessa. Tarkoitus on järjestää jatkossa 
yhteistyössä Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
ja Poliisiammattikorkeakoulun kanssa aina 
kaksi kaksipäiväistä samansisältöistä kou-
lutuspakettia vuodessa liittyen hälytysajo-
koulutukseen, yksi keväisin ja yksi syksyisin 
ja lisäksi neljä yksipäiväistä koulutuspakettia 
vuodessa liittyen uhka- ja väkivaltatilanteisiin 
kaksi keväällä ja kaksi syksyllä. Tämän kevään 
kuluessa järjestetyt koulutukset toimivat ns. 
”pilottijaksoina”, jonka pohjalta toimintaa ke-
hitetään edelleen.

Ensihoitaja Mika Vänskä
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Kansainvälisen pelastustoimen keskiössä oli 
25.4.2014 Nepalissa tapahtunut 7,8 magnitu-
din maanjäristys, joka aiheutti merkittäviä in-
himillisiä ja aineellisia vahinkoja. Järistys oli 
magnitudiltaan Nepalin historian voimak-
kain yli 80 vuoteen. Maanjäristys on tähän 
mennessä vaatinut jälkijäristyksineen yli 8 
800 kuolonuhria ja vaikuttaa YK:n mukaan 
yli kahdeksan miljoonan ihmisen elämään. 
Kaikkiaan 3,5 miljoonaa ihmistä on lyhyt-
kestoisen ruoka-avun tarpeessa, joista yli 
miljoona on jo saanut hieman ruoka-apua. 
Yli 280 000 rakennusta on tuhoutunut ja yli 
230 000 rakennusta on vaurioitunut. Kahdes-
sa piirikunnassa 90 prosenttia rakennuksista 
on tuhoutunut ja lisäksi neljässä muussa 
piirikunnassa yli 80 prosenttia rakennuksis-
ta on tuhoutunut. Näissä kuudessa erittäin 
pahoin tuhoutuneissa piirikunnissa asui 
vuonna 2011 yhteensä 1,4 miljoonaa ihmis-
tä (http://www.humanitarianresponse.info/
operations/nepal). 

Suomen kansainvälinen rauniopelastusmuo-
dostelma Finn Rescue oli myös lähdössä 
avustamaan Nepalin viranomaisia ensivai-
heen pelastustöissä 29 hengen etsintäpai-
notteisella muodostelmalla. Pirkanmaan pe-
lastuslaitokselta mukana oli palomies Petteri 

Kansainvälisen 
pelastustoimen 
kuulumisia
Meskanen. Koneen ollessa jo lähtövalmiina 
saatiin Nepalin viranomaisilta ilmoitus, että 
maassa ei tarvita enää uusia pelastusmuo-
dostelmia ja näin ollen lähtö peruttiin. 

Välittömästi maanjäristyksen jälkeen Eu-
roopan Unionin Pelastuspalvelumekanismi 
(Union Civil Protection Mechanism) aloitti 
eurooppalaisen avun koordinoinnin ja Brys-
selin koordinaatiokeskus lähetti paikalle 
jäsenmaiden henkilöistä koostuneen arvi-
ointi- ja koordinaatioryhmän. Kymmenen 
päivää maanjäristyksen jälkeen alueelle 
saapui Euroopan Unionin Civil Protection 
ryhmän yhteyshenkilönä Pirkanmaan pelas-
tuslaitokselta virkavapaalla oleva paloesimies 
Pekka Tiainen. Pekka on tällä hetkellä töissä 
Brysselissä EU:n pelastuspalvelumekanis-
min johtokeskuksessa (Emergency Respon-
se and Coordination Centre, ERCC). Pekan 
ryhmä työskenteli pahoin vaurioituneessa 
Gorkhan kaupungissa yhteistyössä paikal-
lisviranomaisten ja muiden kansainvälisten 
toimijoiden kanssa. Tehtävät painottuivat 
humanitääriseen toimintaan ja avustustyön 
koordinointiin varsinaisen ensivaiheen pe-
lastamisen ollessa jo ohi. Ryhmä oli alueel-
la 10 päivän ajan ja tänä aikana Nepalissa 
tapahtui uusi 7,3 magnitudin maanjäristys. 

Yhteistä molemmille järistyksille oli se, että 
ne tapahtuivat erittäin lähellä maanpintaa 
(10 km). Pekan mukaan tämä oli ainutlaatui-
nen mutta myös hieman pelottava kokemus. 
Ihminen tuntee itsensä pieneksi massiivisten 
luonnonvoimien rinnalla.

4 - 8.5.2015 Kuopiossa toimiva Kriisinhallin-
takeskus järjesti ensimmäisen uusimuotoisen 
rauniopelastamisen peruskurssin pelastus-
opiston harjoitusalueella. Kurssille osallistui 
40 henkilöä joista 25 oli pelastajia, muiden 
ollessa eri alojen erikoisosaajia. Pirkanmaan 
pelastuslaitokselta kurssilla oli palomies 
Jarkko Kyllästinen ja ensihoitaja Joel Ruoho-
nen sekä palomies Elja Kivikoski kouluttajan 
roolissa. Kurssi sisälsi kattavan etukäteisval-
mistautumisen Moodle-verkkoympäristössä 
sekä hyvin toiminnallisen ja käytännönlähei-
sen kenttäkoulutuksen huipentuen sovellet-
tuun harjoitukseen, jossa kurssilaiset pääsi-
vät käytännössä kokeilemaan opittuja taitoja. 
Kurssilaisen osalta koulutus jatkuu erikois-
tumiskursseilla syksyn aikana. Seuraavalla 
peruskurssilla syksyllä on myös osallistujia 
Pirkanmaan pelastuslaitokselta. Kurssilaisilta 
saatu palaute oli erittäin positiivista ja selkeä 
viesti oli, että opitut kokonaisuudet tukevat 
myös työtä pelastuslaitoksella.

Palomies Elja Kivikoski



22 23

LETK
U

 &
 LA

A
STA

R
I

Varhaisen tuen toimintamalli otettiin käyt-
töön Pirkanmaan pelastuslaitoksella vuonna 
2012 Tampereen kaupungin laatiman ohjeis-
tuksen mukaisesti. Vaikka toimintamalli on 
ollut käytössä kolme vuotta, se on osalle hen-
kilöstöstä vielä tuntematon. Toimintamalli tu-
kee työhyvinvoinnin ylläpitoa. Toimiakseen 
se edellyttää meiltä kaikilta uusien käytän-
töjen ja toimintatapojen oppimista.

Varhaisen tuen toimintamalli saatetaan 
yhdistää päihdeohjelmaan tai työterveys-
huollon tekemään työkykyarvioon ja työ-
terveyshuollon kanssa pidettävään yhteis-
neuvotteluun. Varhaisessa tuessa ei ole kyse 
näistä tehostetun tuen muodoista, vaan 
ensimmäisen vaiheen tuesta, joka tapahtuu 
oman organisaation sisällä lähiesimiehen tai 
työntekijän aloitteesta.

Mitä varhaisen tuen toimintamallin toteutta-
minen käytännössä tarkoittaa? 

Mikä ihmeen varhaisen 
tuen toimintamalli?

Varhaisen tuen toimintamalli on lähiesimies-
ten työkalu: toimintamalli ohjaa lähiesimiestä 
tunnistamaan työntekijöidensä mahdollisia 
työkykyongelmia ja kannustaa lähiesimiestä 
ottamaan asian puheeksi työntekijän kanssa. 
Tavoitteena on tukea työntekijöiden ja työyh-
teisön työhyvinvointia ja ratkaista esille tullei-
ta ongelmia mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa. Toimintamalli tukee omalta osaltaan 
henkilön työkyvyn ylläpitämistä koko työuran 
ajan ja siten eläköitymistä terveenä.

Vaikka varhaisen tuen toimintamalli on tehty 
erityisesti esimiestyön tueksi, olemme kaikki 
vastuussa sekä omasta että työyhteisön työ-
hyvinvoinnista. Mikäli havaitsemme ongel-
mia työkyvyssä tai jaksamisessa, on asia hyvä 
ottaa puheeksi lähiesimiehen kanssa.

Varhaisen tuen toiminta käynnistyy, kun työn-
tekijä tai lähiesimies on huomannut työkyvyssä 
mahdollista alenemaa. Toimintamallin käynnis-

täjänä voi toimia myös lähiesimielle Tampereen 
kaupungin Essi-järjestelmän kautta tuleva il-
moitus sairauspoissaolorajojen ylittymisestä. 

Uusia tukikeinoja

Työkyvyn tukemiseen pyritään jatkuvasti löy-
tämään uusia ja vaikuttavia keinoja yhteistyös-
sä muiden toimijoiden kanssa (muut pelastus-
laitokset sekä tutkimus- ja koulutusorganisaa-
tiot). Kehittämisryhmä selvittää parhaillaan 
esimerkiksi työnohjauksen ja mentoroinnin 
mahdollisuuksia työkyvyn tukemisessa. 

Lisätietoja ja materiaalia varhaisen tuen 
toimintamallista löytyy pelastuslaitoksen 
intranetistä (Etusivu > TyöTie – tietoa työyh-
teisöstä > Fyysinen ja henkinen toimintakyky 
> 4. Varhainen tuki).

Kehittämisryhmä: 
Petra Knuuttila ja Tiina Salminen

Merkkejä työkykyä uhkaavista ongelmista saattavat olla 
esimerkiksi:
Lähiesimiehen havainnot:
• alentunut työsuoritus
• muutos käyttäytymisessä
• asiakasvalitukset
• toistuvat pidentyneet työpäivät
• toistuvat myöhästymiset
• välinpitämättömyys tai väsymys
• ristiriidat työyhteisössä
Sairauslomat:
• pitkä sairausloma
• toistuvat lyhyet
Päihdeongelmat:
• krapulapäivät
• töiden laiminlyönti
• päihtyneenä työssä

Pelastuslaitoksella on käytössä useita eritasoisia keinoja työkyvyn 
tukemiseen, esimerkiksi:
• Fyysisen kunnon testaukset ja mahdollisuus  
 liikuntaharjoitteluun 
• Defusing-toiminta
• Työterveyshuollon palvelut (mm. työfysioterapeutti,  
 psykologi)
• Kuntoutukset (AURA-kuntoutus ja Kunnon Kate  kurssi)
• TAMKin ergonomiaviikko ja hyvinvointiklinikan  
 järjestämät pienryhmät
• Käräyttämisestä välittämiseen –toimintaohjeen  
 mukainen toiminta
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