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Letku & Laastari
• Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilöstölehti • Päätoimittaja: tiedotuspäällikkö Veijo Kajan •  Toimitus-
sihteeri: Jarmo Ruotsalainen • Ulkoasu ja taitto: Matti Syrjä •  Kansikuva: Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
ergonomiavastaavat Kati Leppänen ja Päivi Leppänen. (Kuva: Jarmo Ruotsalainen) • Paino: Grano • Pai-
nosmäärä: n. 1 300 kpl • Ilmestymiskuukaudet: maaliskuu, heinäkuu, syyskuu ja joulukuu •

Äänestä Letku & Laastarin parasta juttua!  
 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen nettisivuilla osoitteessa pirkanmaanpelastuslaitos.fi/letkuja-
laastari voit äänestää tämän lehden parasta juttua. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen jumppakassi.

Voit samalla jättää myös vapaamuotoista palautetta lehdestä ja antaa juttuvinkkejä.

Viime vuonna valmistui pelas-
tustoimen uudistushankkeen 
viestintätyöryhmän loppu-
raportti ”Suositukset viestin-

nän kehittämisestä pelastuslaitoksissa”. 
Raportissa on 12 suositusta, miten pe-
lastuslaitokset voisivat yhtenäistää ja 
kehittää viestintäänsä.

Yksi suosituksista on: Sisäministeriö pe-
rustaa pelastustoimen avoimen vies-
tintäverkoston. Verkosto kokoontuu 
säännöllisesti, vaihtaa keskenään tietoa 
ja hyviä käytäntöjä sekä valmistelee yh-
teisiä asioita.

Yhteisen viestinnän tärkeys tuli ikä-
västi esille juhannusviikolla. Vuoden 
vaihteessa tullut muutos avotulen 
tekemisestä metsäpalovaroituksen ai-
kana oli ilmeisesti osalle pelastusalalla 
työskenteleville uusi asia. Pirkanmaan 
pelastuslaitos ja useat muut pelastuslai-
tokset tiedottivat, että juhannuskokkoja 
ei metsäpalovaroituksen aikana polteta 
yleisesti eikä yksityisesti. Ei edes veden 
päällä. Myöskään poikkeuslupaa ei pe-
lastusviranomainen voi antaa.

Aamuteeveessä SPEK:n edustaja kertoi, 
että yleisötilaisuuksissa voidaan polttaa 
kokkoja, jos tehdään tarvittavat turva-
toimet. Helsingin pelastuslaitos kertoi 
antaneensa poikkeusluvan Seurasaaren 
kokolle. Sisäministeriö reagoi kertomal-
la, että kokkoja ei polteta. Nämä ristirii-
taiset viestit eivät ole eduksi pelastus-
toimelle.

Juhannusviikolla, ennen kokkokeskus-
telua, konkretisoitui yksi viestintäsuosi-
tuksista, kun sisäministeriössä kokoon-
tui ensimmäistä kertaa pelastustoimen 
viestintäverkosto, jonka oli kutsunut 
kokoon sisäministeriön viestintäpääl-
likkö Saara Nevala. Siinä oli edustus 
pelastuslaitoksista, SPEK:stä, Palopääl-
lystöliitosta, Kuntaliitosta, Kumppa-
nuusverkostosta, sisäministeriöstä ja 
Sopimuspalokuntien liitosta.

Viestintäverkoston tavoitteita ja tehtä-
viä vasta pohdittiin, mutta juhannus-
viikon esimerkki osoittaa, että yhteisiä 
käytäntöjä viestintään tarvitaan. Myös 
vuoropuhelua pelastuslaitosten ja yh-
teistyökumppaneiden välillä. Yksi konk-
reettinen asia jo otettiin esille. Päätettiin 
selvittää valtakunnallisesti viestintään 
liittyvät hankkeet ja työryhmät, jotta ei 
päällekkäistä työtä tehtäisi.

Ota kantaa

Tarkkaavainen lukija lienee huoman-
nut, että olemme viime lehdissämme 

Pelastustoimen yhteinen viesti?

tuoneet esille pelastuslaitosten eri yksi-
köitä ja niissä työskenteleviä henkilöitä. 
Jatkamme näin pelastuslaitoksen juhla-
vuoden teemaa, jonka tarkoitus oli tuo-
da yksilöt esiin organisaation takaa.
 
Ensi vuonna tulee kuluneeksi kaksi-
kymmentä vuotta siitä, kun ensimmäi-
nen Letku & Laastari ilmestyi. Nyt onkin 
hyvä hetki meidän lehden tekijöiden 
saada palautetta, millaisista jutuista lu-
kijamme tykkäävät. Kerro mielipiteesi ja 
vaikuta. Ohjeet löytyvät tämän pääkir-
joituksen alta.

Rentouttavia kesäpäiviä  
kaikille lukijoillemme.

Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján
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Eläkkeel le  s i i r tyneet

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn yksikön 
pitkäaikainen palotarkastaja Timo Jalaskos-
ki jää ansaitulle vanhuuseläkkeelle 1.8.2019. 
Timon virkaura alkoi Tampereen kaupungin 
Väestönsuojelutoimistossa väestönsuojien 
tarkastajana 15.2.1988, mitä tehtävää hän 
hoiti nelisen vuotta. Väestönsuojelutoimiston 
sulauduttua pelastuslaitokseen (silloiseen 
palolaitokseen) Timo siirtyi palotarkastajan 
virkaan 1.2.1992, missä tehtävässä hän on 
jatkanut koko virkauransa loppuajan. Ennen 
virkauraansa Timo toimi työnjohtotehtävissä 
rakennustyömailla.

Timo on vaihtanut työpistettä ja tarkastusalu-
etta virkauransa aikana muutamaan ottee-
seen: ensin Keskuspaloasemalta Hervantaan, 
sitten Pirkkalaan vanhalle ja uudelle asemalle 
sekä edelleen Teivon paloasemalle, josta kä-
sin Timo hoiti viimeiset vuodet Pirkkalan ja 
Länsi-Tampereen tarkastuksia. 

Timo on tunnettu koko uransa ajan jämäk-
känä, jämptinä ja uutterana tarkastajana. 

Palotarkastaja Timo Jalaskoski

Työhön on kuulunut tarkastustoiminnan 
ohella myös mm. rakennuslupalausuntojen 
antamista ja suunnittelun ohjausta, mutta 
nämä hommat Timo jätti ”nuoremmille” muu-
tama vuosi sitten. Taustastaan johtuen – tai 
ennemminkin sen ansiosta – Timo profiloitui 
uransa aikana myös väestönsuojien erityis-
asiantuntijaksi.

Eläkekahvitilaisuudessa Timo muisteli pit-
kää virkauraansa ja työnkuvan kehittymistä 
sekä kohokohtia matkan varrelta. Puheensa 
lopuksi Timo antoi viisaan neuvon meille 
nuoremmille: olkaa ylpeitä työstänne – meitä 
arvostetaan! Eläkepäiville Timolla ei ainakaan 
aluksi ole erityisiä suunnitelmia – emäntä kyl-
lä kuulemma järjestää töitä.

Teksti: Pekka Mutikainen
Kuva: Jarmo Ruotsalainen
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Eläkkeel le  s i i r tyneet
Palotarkastaja 
Hannu Pokkinen
Hannun työura pelastustoimessa alkoi 
1.8.1980 nuohoojaoppilaana, joten hänen 
jäädessään eläkkeelle 1.8.2019 jää taakse 
kunnioitettava tasan 39 vuoden virkaura. 
Nuohoojaoppilaasta tuli nuohooja kah-
den vuoden oppijakson jälkeen, ja vakitui-
seen nuohoojan virkaan Hannu nimitettiin 
1.11.1982. Nuohoustyönjohtajaksi Hannu 
nimettiin 1.9.1989 alkaen, missä tehtävissä 
hän ehti toimia lähes 20 vuotta, kunnes pe-
lastuslaitoksella päätettiin luopua nuohous-
palvelujen tuottamisesta ja siirtää myös 
pelastuslaitoksen hoidossa olleet nuohous-
alueet yksityisille piirinuohoojille.

Edellä todetun muutoksen yhteydessä Han-
nu siirtyi onnettomuuksien ehkäisyn yk-

sikköön palotarkastajan virkaan 1.12.2008, 
joten edessä oli varsin suuri muutos työnku-
vassa. Positiivisella ja ennakkoluulottomalla 
asenteella ja tekemällä oppien Hannu sisäisti 
valvonnan tehtävät varsin nopeasti ja kehittyi 
työssään ansiokkaasti koko loppu työuransa 
ajan. Palotarkastajan perustehtävien ohel-
la Hannu toimi luonnollisesti nuohouksen, 
tulisijojen ja savuhormien erikoismiehenä ja 
tukena muille tarkastajille, piirinuohoojille 
ja kuntalaisille. Erillisiä hormitarkastuksia 
on valvontarekisteriin kirjattuna Hannulle 
yli 500 kappaletta ja muilla nimikkeillä vielä 
lisää, joten merkittävä määrä kokemusta tältä 
saralta poistuu nyt rivistä.

Hannu on tunnettu paitsi joustavana, positii-
visena ja ahkerana virkamiehenä, myös värik-
käistä tarinoistaan liittyen erilaisiin sattumuk-
siin nuohousten ja tarkastusten yhteydessä. 
On ollut makaronilaatikkoa nuohousharjassa 

tai asiakkaan mielestä ”huono päivä Hanulla”, 
kun Hannu on joutunut useampaan kertaan 
patistamaan puutteiden korjaamisessa. Ja 
monen monia muita tarinoita, joita on kuultu 
vuosien varrella eri yhteyksissä. Nämä tarinat 
jäävät elämään ja tuovat hymyn kollegoiden 
huulille vielä pitkään.

Varsinaisten eläkepäivien odottelu vuosilo-
malla on lähtenyt käyntiin mm. pyöräilyhar-
rastuksen parissa. Kilometrejä on kertynyt 
tällekin kesälle jo huomattava määrä ja lisää 
tulee lähes päivittäin. Myös pyöräilyharras-
tuksen tiimoilta on kuultu erilaisia sattu-
muksia, mainittakoon vaikka alkuvaiheen 
kommellukset lukkopolkimien kanssa. Aina 
ei jalka ole irronnut ajoissa…

Teksti: Pekka Mutikainen
Kuva: Tytti Oksanen

Toukokuun alussa eläkkeelle siirtynyt Paavi-
laisen Lauri eli Late palveli paloesimiesroolis-
saan pääasiassa 4. jaoksessa. Late on pitkän 
linjan palomies. Hän aloitti palomiesuransa 
jo nuorena miehenä Kangasalan VPK:ssa. 
Palveltuaan Finlaysonilla teknisissä korjaus-
tehtävissä hän innostui lääkintävahtimes-
tarin koulutuksesta, jonka seurauksena hän 
muutamien eri työpaikkojen jälkeen päätyi 
80-luvun alussa palvelemaan silloista Tam-
pereen palolaitosta. Palomieskurssin, pa-
loesimieskurssin, alemman päällystökurssin 
ja palopäällystötutkinnon jälkeen hän oli 
laitoksemme lisäksi muun muassa Ypäjän 
palopäällikkönä sekä opettajana Pelastus-
opistolla. Myös Raision silloinen palolaitos 
tuli tutuksi.

Late on ollut aina hyvin liikunnallinen. Suk-
set, tanssilattiat ja potkupyörä ovat olleet 
miehelle tuttuja liikkumiseen liittyviä asioita. 
Laten sydäntä lähellä on ollut myös ratin pyö-
rittäminen. Saimme useina vuosina nauttia 
turvallisesta linja-autokyydistä Tampereen 
Palopäällystökerhon matkoilla lähialueen 

Paloesimies  
Lauri Paavilainen

maissa. Late opiskeli yhden talven intensiivi-
koulutuksessa venäjää, jota hän nykyisin erit-
täin hyvin taitaa. Venäjän kielitaidolle onkin 
käyttöä, sillä hän toimii usein naapurimaahan 
suuntautuvien matkojen kuljettajana. Olem-
me molemmat saman karjalaisen pitäjän Ki-
vennavan seudulla asuneiden vanhempien 
jälkeläisiä, ja minulle olikin luontevampaa 
taannoin tavata hänet Viipurin pyöreässä 
tornissa kuin Kangasalan raitilla, jossa mo-
lemmat myös asustelemme. 

Laten ainoa heikkous on ääretön nopeus, 
johon me Hiltusen Jarin kanssa hänen en-
tisinä esimiehinään saimme tutustua. Asiat 
hoituivat tuon käsistään kätevän ja avuliaan 
miehen tekeminä reippaasti. Late vastasi 
silloisen vastuualuejärjestelmän mukaisesti 
pi-laitteista ja savusukellukseen liittyvistä 
asioista.

Toivotamme yhdessä Hiltusen Jarin kanssa 
hyviä liikunnallisia eläkepäiviä niin hiihtola-
duille kuin moottoriteillekin.

Teksti: Ari Vakkilainen
Kuva: Markku Kujansivu

Toukokuun 15. päivä 2019 jäi eläkkeelle huol-
toasentaja Paavo Sihvonen. Paavo on todel-
linen metalliosaamisen erikoismies. Paavon 
toimipiste oli nyt jo lakkautetulla Ruoveden 
pajalla. 

Hänen tekeleitään on Pirkanmaan pelastuslai-
toksella käytössä laajasti. Hän on rakentanut 
mm. savusukelluskontteja ja Teivon raivausyk-
sikön kyydissä olevan tieliikennepelastamisen 
kontin. Paavon työhön kuului myös paloauto-
jen kiertokunnostusten tekoa. 

Voidaan todeta, että Paavo osasi tehdä mitä 
vain, mitä tarvitsi. Olisi tehnyt hyttysiäkin, jos 
vain olisi siipiä saatu. Paavo osasi myös lukea 
erinomaisesti teknisen puolen ilmapiirustuk-
sia eli ilmaan piirrettyjä rakennuskuvia. Paa-
vosta ei valitettavasti ollut kuvaa saatavilla. 

Hyviä eläkepäiviä Paavolle!

Teksti: Hannu Mansikkamäki

Huoltoasentaja 
Paavo Sihvonen
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Uutiset koonnut: Jarmo Ruotsalainen

Palomuseon näyttelyn uudistustyö 
ja remontti ovat edenneet aika-
taulussaan. Puuseppä Matti Verho 
apunaan puuseppäharjoittelija Ma-

rika Eeli on rakentanut näyttelytilaan tulevia 
tasoja ja muita näyttelyrakenteita. Elokuussa 
tilaan rakennetaan iso lasiseinäinen vitriini. 

Erikoissuunnittelija Janne Leinonen on taitta-
nut näyttelyn kuva- ja tekstitaulut ja ne saapu-
vat painosta elokuun puolivälissä, jonka jälkeen 
alkaa varsinainen näyttelynripustus. Tekemistä 
riittää vielä myös audiovisuaalisten materiaali-
en tuottamisessa. Palosuojelurahasto on myön-
tänyt hankkeelle jatkorahoituksen.

Tampereella nuoret kokoontuvat pe-
rinteisesti Rosendahlin rantaan juhli-
maan koulujen loppumista ja paikalla 
onkin yleensä tuhansia nuoria. Tänä 

vuonna koulut loppuivat lauantaina 1.6.2019. 
Pirkanmaan pelastuslaitos ja Tays Ensihoitokes-
kus asettivat yhteistyössä ja kokeiluluonteisesti 
ensihoitoyksikön (PI 079) Rosendahlin ranta-
alueelle. Yksikkö oli miehitetty palomiehellä ja 
hoitotason ensihoitajalla, ja se oli valmiudessa 
17:30–01:30. Yksikkö liikkui toimintaan varuste-
tulla mönkijällä. Varustuksena oli työasu, suo-
jaliivi, suojakypärä ja viestivälineet. Mönkijässä 
välineistöön kuuluivat mm. alkusammutusvä-
lineet, defibrillaattori, hätätilapotilaan hoitami-
seen tarvittava ensihoitovälineistö ja lämpöta-
loustuotteita. Tämän lisäksi tukiyksikössä oli 
pintapelastusvalmius, täydellinen hoitotason 
ensihoitovarustus ja drone.

Päivystämässä ollut ensihoitaja Tapio Uotila 
kertoo, että kokemus oli mielenkiintoinen, po-
sitiivinen ja erittäin kannatettava myös jatkossa. 
Hän kertoo, että nuoret suhtautuivat pelastus-
laitoksen henkilöstöön positiivisesti eikä illan 
aikana ollut minkäänlaista asiatonta käytöstä 
heitä kohtaan. Sade rokotti porukkaa tänä 
vuonna – joinakin vuosina nuoria on rannalla 
ollut jopa 10 000. Keikkaa yksiköllä oli jonkin 
verran. Opastusta ja neuvontaa yksikkö suoritti 
illan aikana paljon. Uotila kertoo, että yhteis-
työ rannalla toimivien vapaaehtoisten auttajien 
kanssa oli sujuvaa. Uotilan työparina yksikössä 
työskenteli palomies Mikko Lehtola.

Uutiskipinät
Kuvat: 1, 3 ja 4: Jarmo Ruotsalainen  
Kuvat: 2 ja 5: Kirsi Kaivonen 
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Kuvat: 1, 3 ja 4: Jarmo Ruotsalainen  
Kuvat: 2 ja 5: Kirsi Kaivonen 

Keskuspaloaseman säiliöauto, RPI 
103, vaihtui uudenmalliseen au-
toon kesäkuun alussa. Uudessa au-
tossa on 14 000 litran vesisäiliö, ja 

se onkin maksimimäärä, mitä kolmiakseliseen 
autoon voidaan laittaa. Autossa on lisäksi 
kääntyvä teli, vesitykki ja normaali armatuu-
rikalusto. Samanlainen on menossa syksyllä 
Parkanoon. Myös sammutusautot uudistuvat 
hieman jatkossa, kun Scanian hyttirakenne 
on hieman muuttunut. Autossa on myös uu-
denlaiset teippaukset. Ensimmäinen uuden-
mallinen sammutusauto on otettu käyttöön 
Teivon asemalla (RPI 561). Myös Ikaalisiin on 
tulossa syksyllä uusi sammutusauto. 

Ensihoitoyksiköihin on hankittu 
paareihin kiinnitettävät lasten tur-
vavyöt. Turvavyö kiinnitetään paa-
reihin mustilla vöillä, ja harmaat 

vyöt tulevat lapsen ympärille. 

Pirkanmaan pelastuslaitos järjesti 
yhteistyössä Lastenkulttuurikeskus 
Rullan kanssa paloturvallisuusai-
heisen tapahtuman kesäkuun 

alussa. Pikku palomiehen -toimintarata, tur-
vallisuusaiheiset puuhatehtävät, paloauton 
askartelu, Tampereen VPK:n sammutusauto, 
lapsille tarkoitettu sammutustehtävä sekä 
SPR:n Tampereen osaston nallesairaala pitivät 
huolen siitä, että tekemistä riitti eri-ikäisille 
lapsille. Aikuisia varten oli pelastuslaitoksen 
historiaa luettavissa aikajanalta. 

Tapahtumassa oli henkilöstöä viestintä-
yksiköstä ja pelastustoiminnasta sekä ka-
lustoesittelyn hoitanut Tampereen VPK. 
Tapahtuman pohjalta aloitetaan näyttelyn 
suunnittelu, joka toteutetaan syksyllä 2020 
Rullan tiloissa.

7
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Tilaisuuden tavoitteena oli lisätä tie-
toisuutta valmiuden ylläpidosta ja 
kehittämisestä sekä väestönsuoje-
lusta, verkostoitua eri toimijoiden 

kanssa sekä pohtia yhdessä viestinnän kei-
noja häiriötilanteissa. Tilaisuuden avasi pe-
lastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen.

Valmiuspäällikkö Ari Saarinen esitteli Länsi- 
ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston vuoden 
2019 valmiusharjoituksen, jonka teemana 
on väestönsuojelu. Varsinaiset harjoituspäi-
vät ovat 26.–28.11.2019, mutta itse harjoitus 
on kuitenkin jo alkanut ja se jatkuu läpi vuo-
den. Harjoituksen osana eri toimijoiden tulee 
tarkastaa ja päivittää omat väestönsuojelun 
suunnitelmat sisäisesti ja yhdessä muiden 
toimijoiden ja viranomaisten kanssa. Saari-
nen esitteli myös Pirkanmaan alueellisen ris-
kiarviotyön. Riskiarvio tehtiin vuoden 2018 
aikana ohjaus- ja työryhmätyönä, ja siinä 
tarkasteltiin poikkihallinnollisesti alueellisia 
ja Pirkanmaalle ominaisia uhkia. Riskiarvioon 
voi tutustua sisäministeriön verkkosivuilla.

Pelastuslaitos  
tukee kuntia

Suunnittelija Elias Jokila kertoi, että Pirkan-
maan pelastuslaitos ja Panssariprikaatin 
Pirkanmaan aluetoimisto päivittävät yh-
teistoimintamuistion vuoden 2019 aikana. 
Muistion päivitykseen liittyy Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen pelastustoimialueen väes-
tönsuojelumuodostelmien ja muodostelmia 
koskevien suunnitelmien päivitys. Pelastus-
laitos tukee, ohjaa ja koordinoi toimintasään-
nön mukaisesti kuntien valmiussuunnittelua 
ja -toimintaa aktiivisesti.

Kuntien valmiuden yhteyshenkilöt koolla
Pirkanmaan kuntien valmiuden yhteyshenkilöt 
kokoontuivat 7.5.2019 Keskuspaloasemalla. 
Päivän erityisteemana oli viranomaisviestintä. 
Kuntien edustajien lisäksi paikalla oli edustus mm. 
pelastuslaitoksen eri yksiköistä, poliisista, tullista ja 
kolmannelta sektorilta. Koska häiriötilanteista tulee aina 
tiedottaa laajasti kaikki tahot huomioiden, oli luontevaa 
kutsua koolle henkilöstöä laajasti eri organisaatioista ja 
ammattiryhmistä.

Valmiussuunnitteluyksikön ammattilai-
set yhteiskuvassa. Takana suunnittelija 
Elias Jokila (vas.) ja valmiussuunnittelija 
Jouko Moisio. Kuskin paikalla valmius-
päällikkö Ari Saarinen.
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Valmiussuunnitteluyksikössä aloitti viime 
marraskuussa suunnittelijan tehtävässä Elias 
Jokila. Hän on valmistunut Pelastusopiston 
päällystölinjalta vuonna 2018. Pääasiallinen 
tehtävä hänellä on Pirkanmaan pelastuslai-
toksen sisäisen varautumisen- ja sisäisen 
turvallisuuden kehittäminen, häiriötilantei-
den ja poikkeusolojen johtamisen ja yhteis-
toiminnan kehittäminen. Hän myös toimii 
valmiuspäällikön varahenkilönä.

Jokila on kotoisin Lempäälän Kuljusta. Hän 
on työskennellyt aiemmin Keski-Suomen ja 
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksilla vs. palotar-
kastajana sekä viimeksi mainitussa paikassa 
myös turvallisuuskouluttajana ja päivystä-
vänä palomestarina. Hän kertoo, että sysäys 
valmiuspuolelle tuli Itä-Suomessa, kun vas-
tuutehtäviin sisällytettiin johtokeskuksen 
kehittämistä ja pelastustoimen edustamista 
paikallispuolustusharjoituksessa. Myös pääl-
lystökurssin ohessa suoritetut oikeustieteelli-
sen opinnot ovat lisänneet kiinnostusta pe-
lastusalan ja varautumisen lainsäädäntöön ja 
niiden toteuttamiseen.

Kuntien valmiuden yhteyshenkilöt koolla
Ääneen pääsi myös julkisoikeuden maiste-
riopiskelija Jaana Niemistö, joka tekee gra-
dua aiheesta ”Kuntien varautuminen osana 
ulkoistamissopimuksia”. Hän muistutti, että 
huolimatta siitä, missä mikäkin palvelu jär-
jestetään, kunnan tulee kantaa vastuu palve-
lun saatavuudesta myös häiriötilanteissa tai 
poikkeusoloissa. Kunnan tulee kyetä tunnis-
tamaan kriittiset toimintonsa, joiden jatku-
vuus on erityisen tärkeää kunnan toiminnan 
jatkuvuuden kannalta.

Häiriötilanneviestintä – 
uhka vai mahdollisuus

Sisä-Suomen poliisilaitoksen viestintäsuun-
nittelija Miia Ahlfors kertoi, että poliisin 
tehtäviin liittyy usein rikos tai poliisin ope-
ratiivista toimintaa, ja siksi on tärkeää, että 
tällöin vain poliisi tiedottaa. Asian vastuuton 
tiedottaminen voi vaikeuttaa poliisin työtä ja 
jopa vakavasti haitata esitutkintaa ja todis-
telua. Mikäli viranomainen tai muu toimija 
saa edes tunteen siitä, että tapahtumaan voi 
liittyä rikos, ei asiasta pidä tiedottaa.

Tampereen kaupungin viestintäjohtaja Anna-
Maria Maunu kertoi kriisiviestinnästä ja sen 

kehittymisestä viime vuosien aikana. Häiri-
ötilanteiden määrittely ja koko maailma on 
muuttunut todella vahvasti parin viimeisen 
vuoden aikana. Nykyajan isoja haasteita ovat 
sosiaalisen median voimakkaasti kasvanut 
rooli viestinnän maailmassa ja virheellisen 
tiedon levittämisen yleisyys ja helppous.

Lopuksi viestintäsuunnittelija Elina Haapa-
la organisoi viestintäharjoituksen, jossa tuli 
suunnitella kuvitteellisesta häiriötilanteesta 
suoriutuminen sekä huomioida tärkeimmät 
seikat viestinnän kannalta.

Teksti: Ari Saarinen

Yksikössä työskentelee myös valmiussuunnit-
telija Jouko Moisio. Hän onkin jo pitkän linjan 
tekijä talossa, sillä hän aloitti silloisella Tam-
pereen palolaitoksen Väestönsuojeluosastol-
la 15.1.1990. Moision tehtäviin kuuluvat mm. 
kuntien varautumissuunnitelmien ylläpito 
yhteistyössä kuntien kanssa, Tilannepäivä-
kirjan pääkäyttäjänä toimiminen sekä häiri-
ötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisen 
kouluttaminen. Valmiussuunnitteluyksikköä 
johtaa valmiuspäällikkö Ari Saarinen

Moision ja Jokilan yhteistoimisto sijaitsee 
Kepalon kellarikerroksessa vierashuoneen 
vieressä. Saarisen työpiste on Kepalon etelä-
pään toisessa kerroksessa. Koko tiimi kannus-
taa ottamaan yhteyttä, mikäli varautumiseen 
liittyvissä asioissa herää kysymyksiä.

Teksti: Jarmo Ruotsalainen
Kuva: Elina Haapala

Suunnittelija  
Elias Jokila  
aloitti syksyllä
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Ville Naskali on monelle jo ennestään tuttu, sillä 
onhan hän työskennellyt Pirkanmaan pelastus-
laitoksella jo varsin kauan ja monessa eri tehtä-
vässä. Naskali on työskennellyt yhtäjaksoisesti 
Pirkanmaan pelastuslaitoksella 1.6.2006 alkaen, 
jolloin hän tuli palomiehen viransijaiseksi. Sitä 
edellisen kesän hän oli jo kesämiehenä Kan-
gasalan paloasemalla. Lisäksi hän on toiminut 
myös paloesimiehen, aluepalomestarin ja tilan-
nekeskuspalomestarin tehtävissä. 

Pelastajakurssilta hän on valmistunut 2006, 
alipäällystökurssilta 2009 ja päällystökurssilta 
2016. Lisäksi hän on opiskellut rakennusalan 
tutkinnon ja johtamisen erikoisammattitut-
kinnon. Lisäksi hän on pelastussukeltaja ja ve-
neen kuljettaja. Hän asuu Teiskossa perheensä 
kanssa. Vapaa-aikaan kuuluu perheen kotina 
toimivan rintamamiestalon kunnostaminen. 
Naskali on Teiskon VPK:n nuoriso-osaston kas-
vatti, ja yksi vapaa-ajan täyte onkin toimimi-
nen aktiivisena sopimuspalokuntalaisena.

- Mukava päästä välillä ihan käytännönkin 
sammutustöihin, Naskali kertoo.

Päällikön tärkein tehtävä

Apulaispalopäällikön tehtävät ovat moninai-
set. Yksi osa on olla selvillä operatiivisen hen-
kilöstön työoloista ja työhyvinvoinnista.

- Kerään tietoa tuolta kentältä, miten siel-
lä menee ja miten asioita voisi kehittää. Ja 
minulle voi kyllä tulla juttelemaan aina, kun 
minut tuolla näkee. Puoleeni voi kääntyä kai-
kissa asioissa, Naskali rohkaisee.

Apulaispalopäällikkö toimii aluepalomesta-
reiden esimiehenä ja on myös yhteyshenkilö 
työterveyteen. Naskali tekee tiivistä yhteis-
työtä palopäällikkö Jyrki Paunilan kanssa. 

- Usein asia tulee sekä Jyrkille että minulle, 
ja sitten katsomme, kumpi hoitaa asian. Mi-
nulle tulevat usein esimerkiksi hankinta-asiat. 
Myös valmistelen asioita Jyrkille, Naskali ku-
vaa työnjakoa.

Ville Naskali aloitti  
apulaispalopäällikkönä
Maaliskuun alussa eteläisen pelastusalueen apulaispalopäällikkönä aloitti 
Ville Naskali. Hän haki tehtävään, koska haluaa vaikuttaa Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen tulevaisuuteen olemalla mukana kehitystyössä. Hän 
kertoo, että edessä on mielenkiintoinen tehtävä.

Naskalin mukaan päällikön tärkein tehtävä 
on vastata siitä, että oman vastuualueen teh-
tävät tulee hoidettua ja henkilöstö on oikea 
sekä oikein koulutettu.

- Ajattelen niin, että jokainen tekee osaltaan 
oman osuutensa turvallisen Pirkanmaan 
eteen. Tämän yhteisen tavoitteen eteen teh-
tävää työtä minä sitten koordinoin. Käytän-
nössä se on päätöksiä ja linjanvetoja. Minun 
tärkein tehtäväni on kysyä henkilöstöltä, mi-
ten meillä oikein menee, Naskali pohtii. 

- Pohjoisen alueen aluepalomestarina toimi-
minen antoi kyllä hyvää pohjaa tälle työlle, 
sillä siellä tuli tehtyä paljon samoja asioita 
kuin nyt apulaispalopäällikkönä. Tuttuja 
ovat esimerkiksi rekrytoinnit, laskutus- ja 
hankinta-asiat ja työvuorojen suunnittelu, 
Naskali kertoo.

Naskali toimii myös yhtenä henkilönä P20-päi-
vystysringissä, johon työtehtävät pohjoisella 
pelastusalueella ovat tuoneet ymmärrystä.

- Lisäksi Tike P3 -tehtävä antoi ymmärrystä 
päivystävän päällikön roolista suurissa on-
nettomuuksissa, Naskali kertoo.

Omaa työtä arvostettava

Naskali pitää pelastuslaitosta työpaikkana, jos-
sa on hyvä yhteishenki. Hän kertoo, että henki-
löstöllä on suuri halu kehittää yhdessä pelastus-
laitosta entistä paremmaksi työpaikaksi.

– Koen, että henkilöstö haluaa kehittää omaa 
toimintaansa yhteisen päämäärän hyväksi, 
ja tätä asiaa haluan edelleen edistää. Halu-
an, että jatkossa lisätään työntekijäportaan 
mahdollisuutta osallistua kehittämiseen, sillä 
siellä on paljon asiantuntemusta kunkin työn 
tekemiseen, Naskali kertoo.

Uusi apulaispalopäällikkö Ville Naskali 
haluaa tuoda käytännön työn kokemuk-
sensa ja henkilöstön hyvän tuntemuk-
sensa apulaispalopäällikön työhön. 
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Ville Naskali aloitti  
apulaispalopäällikkönä

Naskalin mielestä henkilöstön osallistuminen 
työn kehittämiseen käytännössä on esimer-
kiksi sitä, että annetaan vastuualueita tietyis-
tä asioista, kuten vaikkapa erilaisista vers-
tastoiminnoista. Hän kokee, että esimiehen 
tehtävä on koordinoida ja jakaa vastuuta. 

- Mielestäni ei tarvitse olla esimies, että voi 
vastata jostakin asiasta, Naskali kertoo.

Naskali haluaa tuoda käytännön työn koke-
muksensa ja henkilöstön hyvän tuntemuk-
sensa apulaispalopäällikön työhön. 

– Tunnen hyvin henkilöstöä, ja se auttaa esi-
merkiksi juuri näiden vastuiden jakamisessa. 
Haluan, että jokainen voisi olla ylpeä omasta 
työstään, jota tekee. Uskon, että se tuo koko 
laitokselle hyvää mainetta, kun jokainen ar-
vostaa omaa työtään, Naskali pohtii.

Tulevaisuudesta Naskali ajattelee, että pelastuslai-
tosten tulisi olla entistä avoimempia laitoksia. 

- Vanhoja kankeita rakenteita tulee purkaa. 
Maailma muuttuu ja meidän on muututtava 
siinä mukana. 

Tampereen kaupungin Henkilöstö kehittä-
jänä -palkintoja jaettiin jälleen kesäkuun 5. 
päivä Raatihuoneella. Pirkanmaan pelastus-
laitokselta palkittiin palomies Heikki Scharin 
ja paloesimies Veli-Mikko Leinonen.

Heikki Scharin palkittiin hänen kehittämäs-
tään vesisukelluspoijusta, joka helpottaa 
toimintaa kehäetsinnässä. Vesisukelluspoi-
jussa henkiliina kulkee poijun päällä olevasta 
laakeroidusta hakasesta sukeltajalle. Vesisu-
kelluspoijun etuina on, että etsintää voidaan 
tehdä yhteen suuntaan jatkuvasti, henkilii-
na ei sotkeudu niin helposti esteisiin ja tar-
vitaan vain yksi naru. Scharin on kiitollinen 
Pirkanmaan pelastuslaitokselle saamastaan 
mahdollisuudesta kehittää innovaatiotaan, 
ja toivoo, että mahdollisimman moni pääsisi 
hyötymään hänen ideastaan.

Veli-Mikko Leinonen suunnitteli ideataulun 
hyvien ideoiden esilletuomiseksi ja toteut-
tamiseksi pelastuslaitoksella. Taustalla on 
ajatus, että näin jokainen saa ideat nähtäväk-
seen, ja niitä voidaan myös edelleen kehittää. 
Leinonen kertoo, että taululta ideaa voi siir-
tää eteenpäin esimerkiksi aluepalomestari tai 
työvuoro itse. Leinonen kertoo katselleensa 
useita erilaisia ideatauluja eri paikoissa, ja on 
tehnyt niistä eräänlaisen synteesin. Ideatau-
lu on tällä hetkellä koekäytössä Ikaalisten 
paloasemalla, mutta Leinonen toivoo, että 
ideataulu leviäisi koekäyttöön muuallekin 
pelastuslaitoksen sisällä, koska hyviä ideoita 
on paljon.

Teksti: Jarmo Ruotsalainen

Kehittämisestä palkintoja

Naskalin mukaan avoimempi pelastuslaitos 
tarkoittaa sitä, että kansalaiset tietävät, mitä 
pelastuslaitoksella tehdään. Hän kuvaa, että 
pelastustoimen tulee näyttäytyä viranomaise-
na, johon voi luottaa ja joka on tasapuolinen. 

- Ihmisille tärkeää kertoa entistä enemmän, 
että teemme muutakin kuin vain hoidamme 
onnettomuuksia, Naskali kertoo.

Teksti ja kuva: Jarmo Ruotsalainen

Yläkuvassa palomies Heikki Scharin ja vesisukelluspoiju.
Alakuvassa paloesimies Veli-Mikko Leinosen kehittämä ideataulu.

Kuva: Jarmo Ruotsalainen

Kuva: Jari Hukkanen
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V
irtain Nallelan kaupunginosas-
sa järjestettiin 21.–24.3.2019 
harjoitus, johon osallistuivat 
pohjoisen pelastusalueen 
pää- ja sivutoiminen henkilös-

tö sekä sopimuspalokunnat. Pelastuslaitos 
oli saanut Virtain kaupungilta käyttöönsä 
purettavan kerrostalon. Harjoitus jakaantui 
kahteen osioon. Kahtena ensimmäisenä 
päivänä harjoitteli Virtain, Vilppulan ja Ruo-
veden päätoiminen henkilöstö. Päätoimisen 
henkilöstön kesken harjoituksien pääpaino 
oli kerrostalohuoneistopalon sammuttami-
sessa. Lisäksi testattiin sitä, millaiset paine-
olosuhteet kerrostalohuoneistoon muodos-
tuvat patjan palamisen seurauksena. Tulos 
oli se, että sisäänpäin aukeavan huoneiston 
ulko-oven yhteydessä olevan sisäoven au-
kaisu oli haasteellista jopa kovakuntoiselle 
palomiehelle. Testi taltioitiin tallentavalla 
lämpökameralla.  

Toinen osio muodostui rastikoulutuksesta, 
jonka aiheina olivat kerrostalohuoneistopa-
lon sammuttaminen (lämmin savusukellus), 
kellaripalon sammuttaminen (kylmä savu-
sukellus), toiminta nostolavayksikön kanssa 
sekä murtautumisrasti, jossa harjoiteltiin 
huoneiston ovien aukaisua. Rastikoulutuk-
seen osallistui yhteensä noin 40 sivutoimista 
ja sopimuspalokuntalaista.

Harjoituksen keskeinen tavoite oli saada 
alueen henkilöstölle autenttiset olosuhteet 
harjoittelutoimintaan sekä saada aikaan 
normaaleista viikkoharjoituksista eroavat 
harjoitteet. Palaute harjoituksista oli erit-
täin positiivista ja se kannustaa jatkossakin 
toteuttamaan yhtä laajamittaisia harjoitus-
kokonaisuuksia. Aluepalomestarin silmin oli 
mielekästä nähdä, kuinka eri palokuntalai-
set toimivat harjoituksessa hienosti yhdes-
sä. Useasta suusta kuultuna harjoitus antoi 
jokaiselle jotain uutta.

Teksti ja kuvat: Lassi Kylälammi

Monipuoliset 
harjoituspäivät 
Virroilla

Pelastuslaitos oli saanut Virtain kaupungilta käyttöönsä purettavan kerrostalon.
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Virtain paloasema eli paloasema numero 88 
on pohjoisin Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
24/7-paloasemista. Asemalla toimii myös Vir-
tain VPK. Aseman vanha osa on valmistunut 
1966 ja laajennusosa eli nykyinen kalustohalli 
vuonna 1998.

Aseman ajoneuvokalustoon kuuluvat pelas-
tusyksikkö, säiliöauto sekä maastokelpoinen 
miehistönkuljetusauto, jolla on kätevä vetää 
esimerkiksi mönkijä- tai venetraileria. Mön-

Asema 88  
palvelee laajaa aluetta

kijän ja kahden veneen lisäksi asemalla on 
ilmatyynyalus ja moottorikelkka. Palomies 
Harri Puttonen kertoo, että maantieteellisesti 
alue on laaja, ja vesistöä on paljon. Alueella 
on myös paljon kesämökkejä, joten kesäi-
sin asukasluku kasvaa. Mökkejä on paljon 
myös saarissa, mikä luo omat haasteensa 
pelastustoimelle. Puttonen kertoo, että joka 
kesä keikkoja tulee myös saariin. Virtain pa-
loasema on erikoistunut köysipelastamiseen 
Hervannan ohella.

Virtain henkilöstö käy pitämässä Tulikettu-
turvallisuuskoulutukset Virtain alueen lisäksi 
myös Kihniössä. Työtehtäviin kuuluvat myös 
turvallisuuskoulutukset esimerkiksi hoitolai-
tosten henkilökunnalle. Lisäksi vakinainen 
henkilöstö kouluttaa ilta-aikaan aseman so-
pimuspalokunnan eli Virtain VPK:n henkilös-
töä järjestämällä viikkoharjoitukset.

Teksti ja kuva: Jarmo Ruotsalainen

Palomiehet Heini Tammilehto ja Harri 
Puttonen Virtain paloaseman kalusto-
hallissa marraskuussa 2018.
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Näin otsikoin kolmisen 
vuotta sitten haastattelun, 
jonka olin pyynnöstä 
kääntänyt ja kirjoittanut 
suomeksi. Haastateltavana 
oli kanadalainen 
palomies-ensihoitaja 
Daniel Sundahl, jonka 
valokuvataiteen vakava 
sanoma oli alkanut 
kantautua myös tänne 
Pohjolaan. Sundahl 
tunnetaankin tänä päivänä 
paremmin DanSun-
nimimerkillä, joka yhdistää 
miehen valokuviin. 
Valokuviin, jotka 
pysäyttävät ja herättävät 
tunteita ja keskustelua. 
Ja hyvä niin, sillä silloin 
Sundahl on onnistunut. 

Daniel Sundahl on onnis-
tunut nostamaan valo-
keilaan aiheen, josta ei 
ole helppo puhua vielä 
tänäkään päivänä. Mei-

dän auttajien työssämme kohtaama 
henkinen kuormitus ja työssäjaksami-
nen on aihe, johon liittyy paljon stig-
moja ja näitä Sundahl haluaa rikkoa. 
Hän on itse kärsinyt työperäisestä post-
traumaattisesta stressistä ja kamppaillut 
oman jaksamisensa kanssa ja tietää siis, 
mistä puhuu. He’s been there and the 
place was dark. 

Man behind the pain

Valokuvaus on aina ollut Sundahlille 
tärkeä harrastus, mutta omien synkkien 
kokemustensa myötä siitä tuli hänelle 
myös eräänlainen terapiamuoto. Hän 
alkoi ottaa valokuvia omasta työyhtei-
söstään, kollegoistaan ja lopulta lavas-
taa mielen päälle jääneitä keikkoja. Hän 
löysi valokuviensa kautta tavan käsitellä 
kuormaa, jota väistämättä auttajan har-
teille kertyy. 

Sundahlin valokuvissa onkin katsojalle 
paljon sulateltavaa. Kuvat on käsitelty 
niin, että ne näyttävät enemmänkin 
maalauksilta tai piirroksilta kuin va-
lokuvilta. Kuvissa on myös paljon eri 

Raskaan työn raatajasta raskaan taakan kantaja

”Just like a physical injury,  
mental injuries also need to be treated.  

If you feel this way you’re not alone and it’s normal to feel this way.”  
 

– Daniel Sundahl

Kanadalainen palomies-ensihoitaja Daniel 
Sundahl on nostanut esille auttajien työssä 
kohtaamaa henkistä kuormitusta.

ulottuvuuksia ja ne haastavat katsojaa. 
Kuviin on usein piilotettu jonkinlainen 
”henkihahmo”, kuten esimerkiksi piru, 
demoni tai enkeli kuvastamaan aut-
tajan omia tunnetiloja ja kamppailuja 
tai esimerkiksi menehtyneen potilaan 
sielua. Kuvien taustalla on aina oikeat 
tapahtumat, eikä katsoja todellakaan 
pääse helpolla.

Sauna jokaisella 
paloasemalla

Ensihoidossa ja päivystyksessä työsken-
televien hoitajien ja lääkäreiden järjes-
tö Finn’EM Ry oli kutsunut Sundahlin 
nyt Suomeen. Viikon kiertue starttasi 
Sodankylästä ja päätyi Rovaniemen, 
Oulun, Kokkolan ja Seinäjoen kautta 
lopulta Tampereelle. Tällä kierroksella 
Sundahl halusi kuvata suomalaisia en-

sihoidon, pelastuksen ja päivystyksen 
ammattilaisia ja osaamista sekä tutus-
tua suomalaiseen terveydenhuolto- ja 
ensihoitojärjestelmään. 

Tampereella hän viihtyi kaksi päivää. Pe-
lastuslaitokselle esitettiin toive päästä 
tutustumaan Keskuspaloaseman sekä 

14
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Raskaan työn raatajasta raskaan taakan kantaja
Myös suomalainen saunakulttuuri 
vakuutti kanadalaisen ja hänestä oli 
mahtavaa, että myös paloasemilla on 
saunatilat. Keskuspaloasemalla positii-
vista keskustelua herätti muun muassa 
meidän tapa pestä ja säilyttää työvaat-
teet työpaikalla. Kanadassa vielä nyky-
päivänäkin jokainen huolehtii omista 
varusteistaan ja niitä pyykätään koto-
na. Acutan triage-toiminta eriytettynä 
käveleville ja ensihoidon tuomille poti-
laille oli myös tehnyt vaikutuksen. Heillä 
kaikki potilaat menevät samoista ovista 
ja triagesta vastaa 1–2 hoitajaa. Ensihoi-
don kenttäjohtojärjestelmä sekä kentän 
tiivis yhteistyö FinnHEMSin kanssa kerä-
si myös ihailua. Kanadalaisvieraan kaut-
ta myös Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
ammattilaisia ja osaamista on nostettu 
hienossa sävyssä esille sosiaalisen me-
dian kanavilla.

Tampereella järjestetään 26.–27.9.2019 
Finn’EM-konferenssi, jolloin Daniel Sun-
dahl palaa Suomeen ja luennoi otsikol-
la: ”Post Traumatic Growth - Finding 
benefits within challenges”. Esillä on 
myös miehen valokuvanäyttely, jos-
sa on kuuleman mukaan kuvia myös 
Suomen kiertueelta. Sundahlin tuo-
tantoon voi tutustua osoitteessa www.
dansunphotos.com sekä Facebookissa 
(dansunphotos) ja Instagramissa (dan-
sunphotoart). 

Teksti: Kirsi Kaivonen

”Just like a physical injury,  
mental injuries also need to be treated.  

If you feel this way you’re not alone and it’s normal to feel this way.”  
 

– Daniel Sundahl

Sundahl on löytänyt valokuviensa kautta 
tavan käsitellä kuormaa, jota auttajan har-
teille kertyy.

Kuva: Daniel Sundahl

Hervannan paloaseman arkeen ja tä-
mä saatiin myös toteutumaan. Lisäksi 
Tays Ensihoitokeskus ja Acuta ottivat 
kanadalaisvieraan vastaan. Sundahl oli 
kovin yllättynyt siitä, kuinka paljon Suo-
messa jätetään potilaita kuljettamatta. 
Pohjois-Amerikassa kun kuljetetaan 
lähes kaikki.

Kuva: Kirsi Kaivonen

15
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”Kaikki ne potilaan nostot, 
jotka eivät ole tarpeellisia, 

jätetään tekemättä” 

Kati Leppänen ja Päivi Leppänen toimivat Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen ergonomiavastaavina. He kannustavat 
ottamaan yhteyttä ergonomiaan liittyvissä asioissa.

16
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Ensihoitajat Kati Leppänen ja Päivi Leppänen 
toimivat ensihoitajan työn ohella Pirkanmaan 
pelastuslaitoksella ergonomiavastaavina. 
Kati Leppänen on koulutukseltaan liikunta-
neuvoja ja Päivi Leppänen on opiskellut lii-
kuntalääketiedettä avoimessa yliopistossa. 
Ensihoitajana Pirkanmaan pelastuslaitoksella 
Kati Leppänen on aloittanut vuonna 2016 ja 
Päivi Leppänen 2017.

Ergonomiavastaavien toiminta käynnistyi va-
jaa vuosi sitten. Pelastuspäällikkö Matti Isotalo 
kertoo, että panostus ensihoitotyössä oikeisiin 
ergonomisiin työskentelytapoihin ja välineis-
töön kannattaa etenkin pitkällä aikavälillä.

– Vaikka ensihoidossa ja pelastustoiminnassa 
ei aina olosuhteista johtuen pystytä optimi-
suorituksiin ergonomiassa, oikeat nostoasen-
not ja -välineet auttavat henkilöstöä sovel-
lettunakin säästämään esimerkiksi selkää, 
polvia ja olkapäitä, Isotalo kertoo.

Isotalo kuvaa toiminnan tavoitteita siten, 
että pyrkimyksenä on lisätä tietoisuutta 
ergonomia-asioiden merkityksestä yleisesti 
sekä saada juurrutettua oikeat toimintamallit 
päivittäiseen työhön.

Ergonomiaa  
jalkautetaan käytäntöön

Työaikaa ergonomiavastaaville on saatu 
pilkkomalla työvuoroja ns. kasipäiviksi. Tä-
nä vuonna on pilkottu yksi 24 tunnin vuoro 
kolmeen kahdeksan tunnin työpäivään. Er-
gonomiavastaavien työajasta noin puolet 
on suunnattu Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
ensihoitotyön ergonomisten työtapojen 
kehittämiseen kouluttamalla henkilöstöä ja 
hankkimalla tietoa sekä jalkauttamalla han-
kittua tietoa eteenpäin käytännön työhön.

Ensimmäisen ergonomisten työtapojen kou-
lutuksen Leppäset pitivät nyt keväällä pelas-
tuslaitoksen kesäsijaisille. 

– Me pidimme 1,5 tunnin ergonomiakou-
lutuksen huhtikuun lopussa. Koulutukseen 
osallistuivat ensihoitajien kesäsijaiset, ja 

Ergonomiset työtavat ovat tärkeitä, jotta työntekijän voimavarat sekä työ- ja 
toimintakyky säilyvät mahdollisimman pitkään. Ensihoitotyössä on haasteita 
erityisesti nostotehtävissä selviytymisessä, mikä ilmenee lisääntyneinä 
sairauslomina. Ensihoidon työntekijöillä on kaksi kertaa suurempi riski 
työtapaturmaan kuin muilla sote-alan työntekijöillä. On kuitenkin todettu, että hyvä 
fyysinen kunto edistää ensihoitajien toiminta- ja työkykyä, ja laskee tapaturma- sekä 
TULE-vaivojen riskiä.

myös palomiesten sijaiset, koska palomie-
het osallistuvat ensihoitotyöhön yhtä lailla, 
kertoo Päivi Leppänen.

Koulutuksessa käytiin läpi ergonomisia työs-
kentelytapoja kantotuolin ja paarien kanssa 
sekä harjoiteltiin jalattoman potilaan nosto-
vyön käyttöä.

– Osa heistä oli käyttänyt kaikkia näitä väli-
neitä aiemmin ja olivat ensihoidossa jo työs-
kennelleet, mutta siitä huolimatta jokainen 
sanoi, että kun välineet ja työasennot käy-
tiin oikein ajan kanssa läpi, tuli esille uusia 
asioita. Näen siis kyllä todella tarpeellisina 
tällaiset ergonomiaharjoittelut, Kati Leppä-
nen sanoo.

Pelastuspäällikkö Isotalo mainitsee, että ta-
voitteena on saada tietty osuus ergonomiaa 
uusien työntekijöiden perehdytyksen sisäl-
töön pysyvästi. Myös Isotalon korviin on kan-
tautunut positiivista palautetta perehdytys-
päivänä pidetystä ergonomiakoulutuksesta.

Hankkeen avulla  
työ- ja toimintakykyä

Ergonomiavastaavien työajalle varatusta 
ajasta puolet on toimimista Pelastuslaitosten 
kumppanuusverkoston Ensihoitotyön ergo-
nomia -työryhmässä. Työryhmässä on monta 
tavoitetta, mutta yksi tärkeimmistä on viedä 
eteenpäin hanketta ”Ensihoitajien fyysisen 
toimintakyvyn ja työkyvyn arviointi ja edis-
täminen työuran kaikissa vaiheissa”. 

Hankkeen tavoitteena on määrittää ensihoi-
tajille työlähtöisesti fyysisen toimintakyvyn 
arviointi-, palautteenanto- ja seurantame-
netelmän perusteet. Menetelminä on kirjalli-
suus- ja kokemustiedon analyysi. Edustavalta 
20 ensihoitajalta mitataan lihaksiston sekä 
hengitys- ja verenkiertoelimistön kuormi-
tus sekä kehonhallintaa työvuoron aikana. 
Tämän lisäksi laaditaan suositukset testeis-
tä, arviointikriteereistä ja testipalautteesta. 
Menetelmää pilotoidaan pelastuslaitoksis-
sa, minkä jälkeen päätetään jatkotoimista. 
Uuden menetelmän avulla helpotetaan 

ensihoitajien työssä selviytymistä. Työsuoje-
lurahasto on myöntänyt hankkeelle 80 000 
euron määrärahan.

Vääristä työtavoista kärsivät useimmiten sel-
kä ja polvet. 

– Potilaan nosto kantotuolissa ambulanssiin 
ja ambulanssista pois ovat riskialtteimpia 
työasentoja ensihoitotyössä, ja siinä on tär-
keää kiinnittää oikeisiin työasentoihin huo-
miota, Kati Leppänen kertoo.

– Ja täytyy muistaa, että potilaan omien 
voimavarojen hyödyntäminen on erityisen 
tärkeää osana työntekijän kuormituksen 
vähentämistä. Potilasta ei esimerkiksi aina 
tarvitse nostaa kantotuolilla autoon, vaan 
usein potilas voi itsekin kiivetä autoon, Päivi 
Leppänen sanoo.

Ergonomiavastaavat muistuttavat myös, ettei 
kantotuolia ole tarkoitus kantaa rappusissa, 
vaan silloin mennään rappunen kerrallaan.

Yksi näkyvä aikaansaannos on leuanveto-
tankojen asentaminen käytäville, mihin idea 
tuli työkavereilta. Keskuspaloaseman uu-
della puolella, ns. kyytikäytävällä, on kaksi 
tankoa.

– Kun tankoja asennetaan muuallekin kuin 
punttisalille, niitä tulee hyödynnettyä päi-
vittäisen työn ohessa. Tangot ovat hyviä 
esimerkiksi riippumiseen, jolloin saa hyvin 
venytettyä selkää, kertoo Päivi Leppänen.

Kati Leppänen ja Päivi Leppänen kannus-
tavat ottamaan heihin yhteyttä, jos jokin 
askarruttaa omassa työergonomiassa. Heille 
voi myös vinkata esimerkiksi potilaan siir-
toon käytettävistä apuvälineistä ja kaikista 
muistakin hyvistä käytänteistä. Myös erilaisia 
ergonomiaan liittyviä koulutuksia voi toivoa. 
Jatkossa Letku & Laastari julkaisee ergono-
miavastaavien laatimia ergonomiatietois-
kuja. Tietoiskuja on pyörinyt paloasemien 
Avack-inforuuduilla.

Teksti ja kuva: Jarmo Ruotsalainen

Ergonomiavastaavat opastavat ergonomisiin työtapoihin
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Osaamista ja joukkuepeliä  
- Pirkanmaan pelastuslaitoksen sisäisen koulutuksen uudistamishanke

Suomen jääkiekkomaajoukkue voitti kultaa 26.5.2019 ja hieman aiemmin eli 15.5.2019 
Pirkanmaan pelastuslaitoksella käynnistyi sisäisen koulutuksen uudistamishanke. 
Kuluvan vuoden loppuun kestävän koulutushankkeen tavoitteina on (1) sisäisen 
koulutusjärjestelmän ja toimintamallien nykytilan kartoitus sekä (2) koulutusten 
organisoinnin ja prosessien kehittäminen kohti ennakoivaa osaamisen hallintaa. Hanke 
toteutetaan pelastuslaitoksen kehitysryhmän ja vastuualueiden yhteistyönä. Hanketta 
koordinoi vs. kehitysinsinööri Ullastiina Hankala. 

Sisäisen koulutuksen uudistamishanketta vetää vs. kehitysinsinööri Ullastiina Hankala.
Kuva: Jarmo Ruotsalainen
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Ei haudota kiekkoa – 
osaamisen nykylinjaukset 
näkyviin

Koulutushanke käynnistetään pelastuslaitok-
sen sisäisen koulutuksen nykytilan kartoituk-
sella aloittaen operatiivisesta henkilöstöstä. 
Jokaiselta vastuualueelta kootaan elokuun 
loppuun mennessä nykyiset ohjeet, päätök-
set ja toimintamallit sisäisen koulutuksen 
kokonaiskuvan rakentamiseksi. Kartoitusvai-
heen jälkeen aloitetaan työskentely työryh-
missä, joiden edustajat nimetään vastuualu-
eilta kesällä 2019. Syksyn tiimityöskentelyn 
tarkoituksena on keskittyä koulutustoimin-
nan prosessien kehittämiseen.

Hyvin pyörii – osaamisen 
hallinnan pelikirja

Millä perusteella osaamiseen ja koulutukseen 
liittyviä toimintoja voidaan kehittää ja miten 

Osaamista ja joukkuepeliä  
- Pirkanmaan pelastuslaitoksen sisäisen koulutuksen uudistamishanke

on toimittava yhteistyössä eri tahojen kans-
sa? Osaamisen hallinnassa on tärkeää saada 
osaamista näkyviin sekä tunnistaa mahdolli-
sia osaamistarpeita ja -vajeita. Monipuolisel-
la sisäisellä ja verkostomaisella yhteistyöllä 
vahvistetaan keinoja ylläpitää ja kehittää 
koulutustoimintaa. Yhteistyössä pyritään saa-
maan näkyviin toimintaympäristön merkitys, 
toimintaa haastavat muutospaineet ja niiden 
vaikutus työtehtäviin. Tiimityöskentelyssä 
käsitellään myös osaamisessa huomioitavia 
rajapintoja ja resursseja. Työryhmätyösken-
telyn maalina on tuottaa ns. ”Osaamisen 
hallinnan pelikirja”.

Hunajata, hunajata 
– eväitä tulevaan 
osaamisen kehittämiseen 
Mitä se on, että menestyy? Tiedoilla, taidoilla 
ja asenteella voidaan sanoa olevan merkitys-
tä osaamisen kehittämisessä. Osaamisen hal-
linnan pelikirjan on tarkoitus antaa pelimerk-

kejä kouluttajille, koulutettaville, esimiehille 
ja osaamisen ennakoivaan hallintaan koko 
Pirkanmaan pelastuslaitokselle. Hankkeen 
myötä muun muassa Kangasalan paloase-
maa voidaan kehittää Pirkanmaan pelastus-
laitoksen osaamiskeskukseksi, joka huolehtii 
koko pelastuslaitoksen henkilöstön koulutuk-
sesta. Koulutushankkeeseen kytkeytyy myös 
uuden seurantajärjestelmän hyödyntäminen 
henkilöstön osaamisen hallintaan liittyen.

Koulutushankkeen pilotointisuunnitelmavai-
he on vuorossa vuoden 2019 loppupuolella, 
jolloin hyödynnetään hankkeesta saatuja 
eväitä - ovatko sisäisen koulutuksen järjes-
tämisen kokonaiskuva ja etenemissuunnitel-
mat hallussa? Vuoden 2019 lopulla mietitään 
vielä mitä toimintoja tehdään mahdollisesti 
heti ja mitä pidemmällä aikavälillä henkilös-
tön koulutuksen kehittämiseen liittyen.

Teksti: Ullastiina Hankala

Koulutushanke käynnistetään sisäisen koulutuksen nykytilan  
kartoituksella aloittaen operatiivisesta henkilöstöstä.
Kuva: Jorma Narvi
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Valtakunnallisen EVAC-mittari – RAI-arviointi-
menetelmän työkalu asiakkaiden poistumis-
turvallisuuden arviointiin -hankkeen tavoit-
teena oli kotihoidon asukkaan poistumisajan 
arviointiin tarkoitetun EVAC-mittarin testaa-
minen, kehittäminen sekä jalkauttaminen. 
EVAC-mittarin avulla asukkaasta saadaan 
poistumisaika-arvio seuraavilla vaihtoeh-
doilla: (1) pääsee poistumaan asunnosta 2–3 
minuutissa, (2) saattaa päästä poistumaan 
asunnosta 2–3 minuutissa” tai (3) ”ei pääse 
poistumaan 2–3 minuutissa”.

Mittari arvioi 
poistumisaikaa

Pääpaino hankkeessa oli EVAC-mittarin ke-
hittämisessä valtakunnallisesti yhteistyössä 

EVAC-mittari   
RAI-arviointimenetelmän työkalu  
asiakkaiden poistumisturvallisuuden arviointiin

Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopisto-
keskus Chydeniuksen kanssa sekä EVAC-
mittarista tehtävän sovelluksen luomisessa 
yhteistyössä Raisoftin kanssa. EVAC-mittarin 
kehittämiseen tarvittavat tietojoukot kerät-
tiin Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa sekä 
Etelä-Pohjanmaalla. EVAC-mittarin poistu-
misarviointien luotettavuus testattiin kahden 
poistumisarviointeja tekevän palotarkastajan 
tekemistä arvioinneista Cohen kappa -arvon 
avulla. Tämän arvon tuloksen perusteella mit-
taria voidaan käyttää poistumisarviointien 
tekemiseen. Liikennevaloajattelun mukai-
sesti hankkeeseen kerätystä tietojoukosta 
punaiseen ryhmään (”ei pääse poistumaan 
asunnosta 2–3 minuutissa”) luokittuu 26 %, 
keltaiseen ryhmään (”saattaa päästä poistu-
maan asunnosta 2–3  minuutissa”) 33,4 % 

Suomen ikärakenteen muutos ikääntyneiden osuuden kasvaessa, 
yhteiskunnan pyrkimys laitospaikkojen vähentämiseen suhteessa ikäihmisten 
määrään sekä ikäihmisten itsenäisen kotona asumisen lisääminen ovat 
tuoneet yhteiskuntaan tilanteen, jossa kodeissa asuu tulevien vuosien 
aikana yhä enemmän toimintakyvyltään eri tavoin rajoittuneita henkilöitä. 
Paloturvallisuuden näkökulmasta haasteet lisääntyvät, kun asukkaiden 
havainto-, ymmärrys- ja liikkumiskyky heikkenevät. Suomessa tapahtuu 
keskimäärin 50–85 palokuolemaa vuosittain. Palokuolemista ikäihmisten 
osuus on noin kolmannes.

Älypuhelimeen tai tablettiin ladattavan 
sovelluksen avulla kotihoidon työntekijä 
voi tehdä asukkaasta poistumisarvioinnin. 

ja vihreään ryhmään (”pääsee poistumaan 
asunnosta 2–3  minuutissa”) 40,6 %.

Poistumisaika  
sovelluksen avulla

Älypuhelimeen tai tablettiin ladattavan so-
velluksen avulla kotihoidon työntekijä voi 
tehdä asukkaasta poistumisarvioinnin. Yhtä 
lailla arvion voi tehdä kuka tahansa muukin 
kansalainen, vaikkapa esimerkiksi lähiomai-
nen. Sovellus on mahdollisimman yksinker-
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Keskuspaloaseman ykköstyövuoro sai touko-
kuussa vuoden 2019 loppuun asti koekäyt-
töön englantilaisvalmisteiset Bristol Layer 
Flex -sammutusasut. Kyse on kerrospukeutu-
misesta, joka mahdollistaa kevytasun yhteen 
asukokonaisuuteen. Puku koostuu EN469-hy-
väksytyistä sammutushousuista integroituine 
valjaineen, kevyestä alustakista sekä suljetun 
tilan palossa puettavasta päällistakista, jolloin 
asu täyttää EN469-standardin tason 2 vaati-
mukset. Kevyt alustakki on neonpunainen 
(saa myös neonkeltaisena) ja sen heijasteet 
poistavat tarpeen erillisille heijastinliiveille 
esimerkiksi liikenneonnettomuustehtävissä.

Nyt koekäytössä oleva puku on taskujen 
ja lenkkien osalta ommeltu Kymenlaakson 

Uudenlaisia  
sammutusasuja koekäytössä

pelastuslaitoksen mielihalujen mukaisesti 
toteutettuihin kaavoihin. Mikäli tässä on Pir-
kanmaan pelastuslaitoksen tulevaisuuden 
työasu, muokataan taskut ja muut yksityis-
kohdat meidän tarpeidemme mukaisesti. 

Bristol LayerFlex -asujen käyttäjiä Isossa-Bri-
tanniassa on Manchesterissa 3 500 kappa-
letta ja Cambridgeshiressä 1 200 kappaletta. 
Puku on valittu myös Britannian kansalliseen 
kilpailutukseen, josta kaikki maan pelastus-
laitokset (noin 40 000 palomiestä) voivat 
halutessaan tilata kyseistä mallia. Suomeen 
on aiemmin toimitettu pieniä määriä Layer 
Flex -pukuja testiin Kymenlaakson, Keski-Uu-
denmaan, Itä-Uudenmaan ja Keski-Suomen 
pelastuslaitoksille.

Palomiehet Ari Laine (vas.) ja Ilkka 
Innola esittelevät koekäytössä olevia 
sammutusasuja.

tainen sekä helposti käytettävissä ja se sisäl-
tää EVAC-mittarin kysymykset sellaisenaan. 
Sovelluksen käyttäjä saa tulokseksi vastaus-
ten perusteella jonkin EVAC-mittarin yhdek-
sästä ryhmästä ja voi näin ollen miettiä tar-
vittaessa ratkaisuja asukkaan turvallisuuden 
parantamiseksi. Tulevaisuudessa tavoitteena 

on saattaa mittari osaksi RAI-HC -järjestelmää 
(kotihoidon RAI), mutta sitä ennen tarvitaan 
EVAC-mittarille kansallinen hyväksyntä.

Kotona asuvien ikäihmisten turvallisuuden 
edistämiseen tarvitaan nyt ja tulevaisuudes-
sa paljon nykyistäkin enemmän yhteistyötä 

Sammutusasujen valmistaja Bristol Uniforms 
Ltd on perustettu 1801, ja sen pääkonttori ja 
tehdas sijaitsevat Bristolissa Englannissa. Bristol 
Uniforms Ltd valmisti viime vuonna yli 76 000 
sammutuspukua, ja se on edustettuna maa-
hantuojien toimesta yli 100 maassa. Suomen 
markkinoille Bristolin pukuja on toimitettu Suo-
meen useille eri pelastuslaitoksille sekä Puolus-
tusvoimille. Osa Suomen pelastuslaitoksista 
käyttää pelkästään Bristolin pukuja.

Teksti: Pekka Mellin
Kuvat: Kirsi Kaivonen

sekä uusia toimintatapoja pelastusalan ja 
sosiaali- ja terveysalan keskuudessa. EVAC-
mittari on yhtenä apuvälineenä poistumis-
turvallisuuden arvioinnissa ja tarvittaessa 
turvallisempia ratkaisuja pohdittaessa.

Teksti: Tytti Oksanen
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Yhdenvertaisuuteen liittyy muodollinen ja 
tosiasiallinen yhdenvertaisuus. Muodollisen 
yhdenvertaisuuden toteutuminen tarkoittaa 
sitä, että samanlaisessa tapauksessa ihmisiä 
kohdellaan samalla tavoin. 

Tosiasiallinen yhdenvertaisuus edellyttää, 
että syrjintään perustuvaa eriarvoisuutta 
poistetaan aktiivisesti. Yhdenvertaisuuden 
aktiivinen edistäminen voi merkitä poikkea-
mista samanlaisen kohtelun periaatteesta, 
jotta heikommassa asemassa olevien ryhmi-
en tosiasiallinen yhdenvertaisuus toteutuisi.

Mitä tarkoittavat  
syrjintä ja häirintä

Syrjintä tarkoittaa sitä, että yksilöä tai koko-
naista ryhmää kohdellaan eriarvoisesti jonkin 

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan, että kaikki 
ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän 
sukupuolestaan, iästään, alkuperästään, 
kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan, 
vakaumuksestaan, mielipiteestään, poliittisesta 
toiminnastaan, ammattiyhdistystoiminnastaan, 
perhesuhteistaan, vammastaan, 
terveydentilastaan, seksuaalisesta 
suuntautumisestaan tai muusta henkilöön 
liittyvästä syystä.

heidän piirteensä vuoksi. Suomessa syrjintä 
on kielletty perustuslain, yhdenvertaisuus-
lain, tasa-arvolain, rikoslain sekä useiden yk-
sittäisten erityislakien nojalla. Yhdenvertai-
suuslain mukaisia kiellettyjä syrjintäperustei-
ta ovat muun muassa ikä, kansalaisuus, kieli, 

Koko työyhteisö omalla toiminnallaan 
vaikuttaa tasa-arvon- ja yhdenvertaisuu-
den toteutumiseen. 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
pelastuslaitoksella
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uskonto, mielipide, poliittinen toiminta, per-
hesuhteet, vammaisuus, terveydentila, sek-
suaalinen suuntautuminen tai muu näiden 
kaltainen henkilöön liittyvä syy (mm. asuin-
paikka, varallisuus, yhteiskunnallinen asema 
tai yhdistystoimintaan osallistuminen).

Tasa-arvolain mukaisesti syrjintä on kiellet-
tyä sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja 
sukupuolen ilmaisun perusteella. Syrjintä 
on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se 
henkilöä itseään vai jotakuta toista koske-
vaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Syrjintä voi olla välitöntä, välillistä, häirintää, 
kohtuullisten mukautusten epäämistä tai 
ohje tai käsky syrjiä. Välittömässä syrjinnässä 
henkilöä kohdellaan epäsuotuisammin kuin 
jotakuta toista vastaavassa tilanteessa syrji-
vän syyn perusteella. Välillisessä syrjinnässä 
näennäisesti puolueeton säännös, peruste, 
ohje tai käytäntö johtaa siihen, että henkilö 
joutuu muita epäedullisempaan asemaan 
jonkin henkilöön liittyvän syyn perusteella. 
Esimerkiksi jos työhönotossa edellytettäisiin 
täydellistä suomen kielen taitoa, vaikka se ei 
työn tekemisen kannalta ole välttämätöntä.

Häirintä on tarkoituksellista tai tosiasiallista 
loukkaamista yhdenvertaisuuslain tarkoit-
taman henkilöön liittyvään syyn perusteella 
siten, että luodaan uhkaava, vihamielinen, 
halventava, nöyryyttävä, hyökkäävä tai ah-
distava ilmapiiri. Häirintää voivat olla esimer-
kiksi vihjailevat eleet, rasistiset vitsit tai nimit-
tely. Syrjintää olisi myös se, jos työnantaja ei 

puutu häirintään työpaikalla saatuaan tiedon 
siitä, että työntekijä on joutunut työssään 
häirinnän kohteeksi.

Yhdenvertaiset  
käytännöt työssä ja 
työhön otettaessa
Työnantajan on yhdenvertaisuuslain mu-
kaisesti arvioitava yhdenvertaisuuden to-
teutumista työpaikalla ja työpaikan tarpeet 
huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä 
niitä toimintatapoja, joita noudatetaan hen-
kilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia 
ratkaisuja tehtäessä. Yhdenvertaisuuden 
edistämisen tavoitteena on, että menettely-
tavat ovat aidosti syrjimättömiä kaikissa pal-
velussuhteen vaiheissa, kuten työhönotossa, 
tehtävään ja koulutukseen valinnassa, palk-
kauksessa, muissa työsuhteen ehdoissa, sekä 
työtä johdettaessa ja tehtäviä jaettaessa.

Tampereen kaupunki on laatinut tasa-arvo-
lakiin ja yhdenvertaisuuslakiin perustuvat 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat, 
joiden toteutumista seuraa kaupungin yh-
teistoimintaryhmä. 

Suunnitelman tavoitteena on tuoda tasa-
arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen 
osaksi työyhteisöjen säännöllistä kehittä-
mistoimintaa ja näin lisätä työhyvinvointia 
ja työssä viihtymistä. Tarkoituksena on tun-
nistaa mahdollinen syrjintä ja puuttua siihen, 
arvioida työpaikan toiminnan ja käytäntöjen 
vaikutuksia henkilöstön tasa-arvoon ja yh-

denvertaisuuteen sekä toteuttaa tasa-arvoa 
ja yhdenvertaisuutta edistäviä toimenpitei-
tä.

Tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden 
edistäminen Pirkanmaan 
pelastuslaitoksella

Pirkanmaan pelastuslaitoksella noudatetaan 
Tampereen kaupungin Tasa-arvo ja yhden-
vertaisuussuunnitelma 2019–2020 -suunni-
telmaa. Suunnitelma esiteltiin pelastuslaitok-
sen päällystöpäivillä 8.5.2019. Vastuualueet ja 
toimintayksiköt huolehtivat siitä, että kaikki 
esimiehet suorittavat Taskussa olevan ”Yh-
denvertaisuus työyhteisössä”-verkkokurssin. 
Esimiehet informoivat yhdenvertaisuussuun-
nitelmasta alaiselleen henkilöstölle suoritet-
tuaan verkkokurssin.

Pelastuslaitoksen toimintayksiköiden johto 
vastaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden to-
teutumisesta sekä seurannasta. Pelastuslai-
toksen yhteistoimintaryhmän tehtävänä on 
valvoa toimenpiteiden toteutumista sekä 
tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain nou-
dattamista. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö 
on osa normaalia esimiestyötä ja koko työ-
yhteisö omalla toiminnallaan vaikuttaa tasa-
arvon- ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen. 
Tampereen kaupungin ohjeistus ja tiedotteet 
löytyvät Taskusta.

Teksti: Martti Honkala

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
pelastuslaitoksella
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Pirkanmaan pelastuslaitoksella menossa on 
kolmas ja tällä tietoa viimeinen vuosi pelas-
tustoimen kansallista tietoturvahanketta. 
Tavoitteena on perustason tietoturvallisuu-
den saavuttaminen vuoden 2019 loppuun 
mennessä. Pirkanmaan pelastuslaitoksella 
tietoturvan kehittämishanke on jaettu kol-
meen osaan. Hallinnollinen tietoturva sekä 
koko hankkeen vetäminen kuuluu hallinto-
päällikkö Miia Ojalan vastuulle. Henkilöstö-
turvallisuuden kehittämisestä vastaa hen-
kilöstökoordinaattori Päivi Aalto. Fyysisen 
turvallisuuden osa-alueesta vastaa tekninen 
päällikkö Joni Hakala. 

Pelastuslaitokselle  
uudet henkilökortit

Hanke on laaja eikä pyöri pelkästään kolmen 
ihmisen varassa ja hankkeeseen on nimetty 
myös muita vastuuhenkilöitä. Nimettyjen 
vastuuhenkilöiden lisäksi tietoturvallisuu-
den kehittämistyöhön on osallistunut jokai-
nen pelastuslaitoksen työntekijä antamalla 
suostumuksen turvallisuusselvitykseen sekä 
suorittamalla tietoturvatentin. Kesäkuussa 
Koulumaalin kursseille kirjautuneista lähes 
94 % oli suorittanut lopputentin hyväksytysti. 
Jos tietoturvatentti on tekemättä, kannattaa 
se käydä tekemässä viimeistään nyt, sillä hy-
väksytty tenttitulos sekä turvallisuusselvitys 
vaaditaan julkisen hallinnon turvallisuusver-
kon (TUVE) käyttöoikeutta varten. 

TUVE-käyttöoikeus lisätään uuteen, sirul-
liseen pelastustoimen henkilökortin, joka 
mahdollistaa kirjautumisen TUVE-ympäris-

Tietoturvallisuuden  
kehittämishankkeen kuulumisia

Pelastuslaitosten tietoturvallisuuden kehittäminen aloitettiin jo 2015 
Palosuojelurahaston rahoittamassa Kumppanuusverkoston asettamassa 
hankkeessa. Vuonna 2017 hanke siirtyi osaksi pelastuslaitosten yhteistä 
ICT-hanketta. Hankkeessa on määritelty toimialan tietoturvaperiaatteita, 
joita noudattamalla pelastuslaitokset voivat saavuttaa tietoturvallisuuden 
perustason ja määritellyillä toiminnan osa-alueilla korotetun tason. 
Tietoturvatasojen saavuttamiseksi on valmisteltu toimeenpanoa tukevia 
malleja suunnitelmiksi ja ohjeiksi.

töön. Valmisteilla oleva viranomaisten yhtei-
nen kenttäjohtamisjärjestelmä (KEJO) toimii 
näillä näkymin ainoastaan julkisen hallinnon 
turvallisuusverkossa, joten pystyäkseen käyt-
tämään kenttäjohtamisjärjestelmä, tulee olla 
oikeus päästä turvallisuusverkkoon.

Pelastustoimen sirullisten henkilökorttien 
hankinta on käynnistetty ja vuoden 2019 
aikana uudet kortit hankitaan päällystölle. 
Vuonna 2020 sirukortteja aletaan hankkia 
pelastuslain 110 §:n mukaisesti pelastus-
viranomaisille. Tämä henkilökortti korvaa 
tullessaan Tampereen kaupungin henkilö-
kortin.

Toimitilaturvallisuus  
iso osa hanketta

Toimitilaturvallisuuden parantaminen on 
hankkeen kallein ja työläin osuus ja perus-
tason vaatimuksia ei vuoden 2019 loppuun 
mennessä kaikilta osin saavuteta. Tekninen 
päällikkö Joni Hakala ja suunnittelija Tarja 
Pesonen kiertävät parhaillaan paloasemia ja 

tekevät arvioita kehittämistarpeista. Käytän-
nön toteutuksessa myös aluepalomestarit 
ovat asemien henkilö- ja tilaturvallisuuden 
osalta keskeisessä roolissa.   

Tänä vuonna keskitytään keskuspaloaseman 
lisäksi Nokian ja Hervannan asemien tilatur-
vallisuuteen. Lukitusten lisäksi parannetaan 
vierailijanhallintaa. Ensimmäisenä tämä näkyy 
keskuspaloasemalla, kun Systam Respa -vie-
railijanhallintajärjestelmä otetaan syksyllä 
käyttöön. Keskuspaloasemalle on hankittu 
myös ”ainakin viissataakiloinen kassakaappi”. 
Tarkalleen kassakaapin paino on 357 kiloa. 
Nokian paloasemalle on hankittu pienempi 
kassakaappi. Kassakaappien hankinta liittyy 
tietoaineistoturvallisuuteen: mikäli paperi-
muotoinen asiakirja on luokiteltu tasoille III-I, 
tulee paperiaineistoa säilyttää kassakaapissa.

Tietoturvallisuudesta  
osa arkea

Kunnan ei tarvitse luokitella tietoaineistoaan 
suojaustasoille, vaan kunnan asiakirjat ovat 
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Tietoturvallisuuden  
kehittämishankkeen kuulumisia

julkisia, salaisia, osittain salassa pidettäviä 
tai vain viranomaisen sisäiseen käyttöön 
tarkoitettuja. Yhteistoiminnassa muiden vi-
ranomaisten kanssa epäselvyyksien välttä-
miseksi pelastuslaitoksen on tarve luokitella 
se tietoaineisto, jota muiden viranomaisten 
kanssa käsitellään. Tätä työtä ovat tekemäs-
sä suunnittelijat Elias Jokila ja Tarja Pesonen. 
Kuva-aineiston hallinnan järjestäminen on 
myös osa perustason tietoturvallisuusvaati-
muksia. Koska osa kuva-aineistosta luetaan 
viranomaisen asiakirjaksi, ei kuvien säilömi-
nen verkkolevylle riitä, vaan kuva-aineiston 
hallintaan tulee käyttää Tampereen kaupun-
gin asiakirjahallinnan hyväksymää järjestel-
mää. Tällä hetkellä kartoitetaan sopivaa jär-
jestelmää kuva-aineiston hallintaa varten.

Kaikkea tietoturvallisuustyötä ohjataan hal-
linnollisen tietoturvallisuuden avulla. Hallin-
nollinen tietoturvallisuus tarkoittaa johtamis-
ta, riskienhallintaa, ohjeita ja päätöksiä, joilla 
varmistetaan tietoturvallinen toimintatapa. 
Hallinnollinen tietoturvallisuus sekä henkilös-
töturvallisuus tarkoittavat myös henkilöstön 
kouluttamista ja turvallisten toimintamallien 
oppimista. Osana tietoturvahanketta järjes-
tetäänkin tietotekniikan peruskäytön koulu-
tuksia henkilöstölle.

Kansallinen tietoturvahanke lähenee loppu-
aan ja hanke huipentuu vertaisarviointiin lo-
ka-marraskuussa Varsinais-Suomen pelastus-
laitoksen kanssa. Tietoturvallisuuden kehittä-
minen kuitenkin jatkuu osana organisaation 
normaalia työtä. Syksyllä otetaan käyttöön 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen tietoturva-
suunnitelma, jossa määritellään vastuuhen-
kilöt ja toimintatavat. Osa kehittämistyöstä 
siirtyy ylläpitovaiheeseen, tilaturvallisuuden 
osalta kehittämistyö jatkuu ja aikanaan tulee 
käsittämään myös pelastusyksikkötason tie-
toturvallisuutta.

Teksti: Miia Ojala

HANKEKOKONAISUUDET JA VASTUUHENKILÖT 2019

Hankkeen vetäjä ja hallinnollinen tietoturva:  Miia Ojala

Henkilöstöturvallisuus:  Päivi Aalto 

Tilaturvallisuus:  Joni Hakala 

Tekninen tietoturva:  Markus Pakkala

Tietoaineistoturvallisuus:  Tarja Pesonen

Kuva-aineisto:  Päätetään 2019 

Kaupin tilaturvallisuus:  Jari Nieminen

Tietosuoja:  Markus Pakkala, Päivi Aalto

Henkilöstöturvallisuus:  Jutta Heikkilä

Tietoaineistoturvallisuus, salassa pidettävät:  Elias Jokila

Malli pelastusviranomaisen henkilökortista.
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Maailman ylikulutuspäivä on lasken-
nallisesti se päivä, jona ihmisten 
ekologinen jalanjälki ylittää maa-

pallon biokapasiteetin eli kyvyn tuottaa uu-
siutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisten 
polttoaineiden käytön aiheuttamia kasvihuo-
nekaasupäästöjä. Maailman ylikulutuspäivä 
on viime vuodet pysytellyt elokuun alussa. 
Käytämme siis noin seitsemässä kuukaudes-
sa luonnonvarat, joiden pitäisi riittää koko 
vuodeksi. 

Suomalaiset kuluttavat osansa maailman 
luonnonvaroista noin nelisen kuukautta 
maailman keskiarvoa aiemmin. Vuonna 
2019 suomalaisten laskennallinen ylikulu-
tuspäivä oli 5. huhtikuuta. Mikäli kaikki ku-
luttaisivat kuin suomalaiset, tarvitsisimme 

Maailman 
ylikulutuspäivä
3,8 maapalloa. Meidän on kuitenkin mah-
dollista muuttaa kulutustamme niin, että 
myös jälkipolvet voivat nauttia puhtaasta ja 
elinvoimaisesta ympäristöstä. Vuoteen 2050 
mennessä jopa miljoona eläinlajia saattaa 
kuolla sukupuuttoon, jos emme ole valmiita 
muutokseen. Maailmanlaajuisesti suurin syy 
ylikulutukseen on asumiseen ja liikkumiseen 
käytetty energia. Myös ruoantuotannon roo-
li ylikulutuksessa on merkittävä. Maatalous-
käytössä olevasta maasta lähes 80 prosenttia 
käytetään lihan ja muun eläinperäisen ruoan 
tuotantoon.

Herättääkö ajatuksia? Voisiko olla aika miettiä 
omia arvoja ja tarvittaessa tehdä muutoksia 
nykyisiin tapoihin? Voisiko töihin hurauttaa 
kauniina kesäpäivinä pyörällä ja sammuttaa 

valot paikoista, joissa ei työskennellä? Hur-
jimmat voivat grillata lihan sijaan kasvispai-
notteisemman aterian ja kokeilla toimisiko 
vuoron kimpparuoka kasvisversiona. Yltä-
kylläisyyden aikana on hyvä myös miettiä, 
onko uudelle älylaitteelle todellinen tarve 
ja löytyisikö lapselle isompi polkupyörä tai 
vaatteita vaikkapa Facebookin Palokunnan 
kirppis -ryhmästä. Jokainen meistä kykenee 
pienillä teoillaan hidastamaan ylikulutuksen 
kiihtymistä!

Pelastuslaitoksen ekotukihenkilöt toi-
vottavat rentoa kesän jatkoa!

Teksti: Johanna Lähteinen
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Pirkanmaan pelastuslaitokselta osallistui 
”Kyytimuijat”-niminen joukkue Toijalan 
Valppaan järjestämään Toijala-lentis lento-
palloturnaukseen 8.–9.6.2019. Turnaus pela-
taan ulkona, ja se järjestettiin jo 40. kerran. 
Pelastuslaitoksen naisjoukkue on ollut tur-
nauksessa mukana jo useita kertoja, mutta 
nyt ensimmäistä kertaa joukkue eteni mita-
lipeleihin asti.

Paikka finaalipeliin hävittiin vain kahdella pis-
teellä. Pronssipeli oli todella tiukkaa taistelua. 
Ensimmäinen erä hävittiin 25–21. Toisessa 
erässä oltiin tappiolla jo 17–7, mutta niin vain 
noustiin pallo kerrallaan rinnalle ja ohi ja lopulta 
erä päättyi makeaan voittoon lukemin 21–25. 
Viiden pisteen jatkoerän Kyytimuijat voitti 3–5 
ja varmistivat näin ensimmäisen mitalinsa.

Kyytimuijat mitaleille

Joukkueessa pelasivat Kiira Tikka (ylärivi vas.), Janette Saukko, Sanna Kauppinen, 
Emilia Laamanen, Marika Saarikalle, Elina Holstikko (alarivi vas.) ja Anna-Miina Merilä.

Pelastushenkilöstön SM-
yleisurheilukisat

Lohjalla kilpailtiin 11.6.2019 Pelastushen-
kilöstön SM-yleisurheilukisat. Pirkanmaalta 
kisoihin matkasi vain muutama osallistuja, 
mutta mitaleja kahmittiin silti reilusti. M40-
sarjassa eri lajeissa mitaleja napattiin peräti 
13 kappaletta. 

M40-korkeudessa Timo Silander voitti kultaa 
tuloksella 140. Silander voitti kultaa myös 100 
m juoksussa ajalla 12.93. Toiseksi tuli Tuomas 
Markkula ajalla 13.82. M40-kuulantyönnössä 
voitto karkasi Kanta-Hämeeseen, mutta toi-
seksi sijoittui Timo Silander tuloksella 9.51 ja 
kolmanneksi Tuomas Markkula vain muuta-
man sentin lyhyemmällä tuloksella 9.49.

M40-juoksumatkoilla 400 m kisan voitti Aimo 
Mäkinen ajalla 1.00.42, kolmanneksi tuli Timo 
Silander ajalla 1.08.32. Aimo mäkinen osallis-
tui myös 1500 m matkaan ja oli kolmas ajalla 
5.13.65. M40-kiekonheitossa Tuomas Mark-
kula sai hopeaa tuloksella 24,79 m ja Timo 
Silander oli kisan viides.

M40-pituudessa voittaja löytyi taas Pirkan-
maalta, kun Timo Silander voitti tuloksella 
4,82 m. Tuomas Markkula tuli kolmanneksi 
tuloksella 4,51 m. M40-keihään voitti ylivoi-
maisesti Timo Mäkipelto tuloksella 59,76 m, 
toiseksi tuli Tuomas Markkula 40,52 m ja nel-
jänneksi Timo Silander 32,92 m.

M50-sarjassa 100 m juoksun voitti Risto Sa-
lonen ajalla 13.61.

Tekstit: Sanna Kauppinen
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