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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, onko pelastussuunnittelulla vaikutusta hoito-
laitosten ja palvelu- ja tukiasumisen turvallisuuteen. Sen selvittämiseksi valittiin tutkimuksen
kohderyhmäksi Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston kehitysvammaisten ryhmäko-
dit. Tutkimusmenetelmäksi valittiin toimintatutkimus, jossa oli kolme vaihetta: alkukartoitus,
pelastussuunnitteluprosessi (toteutusvaihe) ja loppukartoitus.

Opinnäytetyön lopputuotteen tarkoituksena oli luoda pelastussuunnittelun työkalut sairaaloi-
den vanhainkotien, suljettujen rangaistuslaitosten sekä palvelu- ja tukiasuntojen ja muihin
näihin verrattaviin asuinrakennuksiin ja tiloihin, joissa asuvien toimintakyky on tavanomaista
huonompi. Työkaluissa otetaan huomioon sekä pelastuslain että työturvallisuuslain vaatimuk-
set. Näitä työkaluja ovat turvallisuus- ja pelastussuunnitelman runkodokumentti, kattava opas
pelastussuunnitteluun ja muita hyödyllisiä asiakirjoja. Nämä työkalut olivat myös tärkein osa
toimintatutkimuksen toteutusta. Tutkimuksen tulokset puolestaan muokkasivat työkaluja lo-
pulliseen muotoonsa.

Toimintatutkimus toteutettiin seuraavalla tavalla: alkukartoitusvaiheessa tutkimusryhmä teki
käynnin kaikkiin 30 ryhmäkotiin niiden vastuuhenkilön kanssa arvioidakseen turvallisuustasoa.
Alkukartoituksessa tehtiin myös turvallisuustietoisuuskysely ryhmäkodeissa työskenteleville.
Toteutusvaiheessa ryhmäkodeista vastaaville esimiehille annettiin koulutusta ja ohjeita pelas-
tussuunnitteluun sekä ensimmäinen versio työkaluista. Myöhemmässä vaiheessa tehtiin jälki-
kartoitus, jossa toistettiin ryhmäkotien käynnit ja kysely. Samalla kysyttiin myös suoraa pa-
lautetta työkalujen käyttäjiltä. Vertaamalla loppukartoituksen tuloksia alkukartoitukseen py-
rittiin selvittämään onko pelastussuunnitteluprosessilla vaikutusta turvallisuustasoon kehitys-
vammaisten ryhmäkodeissa. Tulokset voidaan helposti yleistää kaikkiin hoitolaitoksiin ja pal-
velu- ja tukiasumiseen. Tulosten vertailun ja palaute myös muokkasivat asiakirjat lopulliseen
muotoonsa, mikä teki niistä työni lopputuotoksen. Kyseiset dokumentit ovat tämän raportin
liitteenä ja myös vapaasti saatavilla internetissä.

Työn johtopäätöksenä oli, että pelastussuunnitteluprosessilla on myönteinen vaikutus turvalli-
suuteen. Kuitenkin vaikutus turvallisuustietoisuuteen työntekijöiden keskuudessa oli vähäi-
nen, tämä voidaan selittää sillä, että useimmissa ryhmäkodeissa suunnitteluprosessi viivästyi
ja siksi ne eivät joko saaneet suunnitelmia valmiiksi tai pystyneet tiedottamaan niiden sisäl-
löstä henkilökunnalle. Tästä ja myös haastateltujen antamien vastausten perusteella voidaan
päätellä, että kunnollinen pelastussuunnittelu vaatii aikaa ja resursseja, eikä sitä voida aina
suorittaa tehokkaasti päivittäisen työnteon ohessa.

Asiasanat: pelastussuunnittelu, kehitysvammaisten ryhmäkodit, työturvallisuus, vaarojen ja
riskien arviointi



Laurea University of Applied Sciences Abstract
Laurea Leppävaara
Master’s Degree Programme in Security Management

Kaci Bourdache

Improving Safety with Emergency Planning in Group Homes for the Mentally Disabled

Year 2013 Pages 189

The purpose of this thesis is to find out if the emergency planning process has an effect on
the safety of social housing service units. In order to ascertain the matter, the group homes
for the mentally disabled belonging to the Helsinki Department of Social Services and Health
Care were chosen as a specific target group. The research method chosen was action re-
search, which led to the decision that the research would have three phases: initial survey,
emergency planning process (implementation) and analytical survey.

The purpose and end product of this thesis project was to create proper emergency planning
tools for hospitals, care homes for the elderly and other institutional care facilities, closed
penal institutions, service and supported housing organized in the form of housing units and
other comparable residential buildings and facilities housing residents whose functional ca-
pacity is lower than normal. They take into account both the requirements of the Rescue Act
and the Occupational Safety and Health Act. These tools include a document containing the
frame of an emergency plan as well as a comprehensive guide to emergency planning and
other helpful documentation. These tools were also the most important part of the imple-
mentation phase of the action research. The results would in turn shape the tools to their
final form.

The action research was carried out as follows: in the initial survey phase, the research team
visited and audited all 30 group homes with their persons in charge to assess the safety level.
Also, a questionnaire for all staff working in group homes concerning safety issues was con-
ducted. In the implementation phase, personnel in charge of these group homes were given
training and instructions on emergency planning, as well as the first version of the document
tools. The analytical survey phase took place later, and was a repeat of the initial survey with
a visit, audit and questionnaire. Straightforward feedback from the users was requested as
well. Comparing the results of the initial survey and analytical survey would show us if the
emergency planning process itself has any effect on the safety level of these group homes for
the mentally disabled. The results can easily be generalized to be useful when developing
safety in all care institutions. The comparison and feedback would also shape the documenta-
tion to their final form, making them the tried and tested end product of the thesis project.
The documentation is included in this thesis in the appendices and is also freely available on
the Internet.

The conclusion of the research was that the emergency planning process does have positive
effects on safety. However, the effect on safety consciousness of the employees was negligi-
ble; this can be explained with the fact that most group homes delayed the emergency plan-
ning process and therefore could not finish their emergency plan, and/or did not properly
communicate their contents to their staff. This does lead to the conclusion that is supported
by the responses given by the overwhelming majority of interviewees – proper emergency
planning projects require time and resources and cannot be effectively carried out alongside
the daily work routine.

Keywords: emergency planning, group homes for the mentally disabled, occupational safety,

risk analysis
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1 Johdanto

1.1 Tausta

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto ja pelastuslaitos ovat tiivistäneet yhteistyötään viime vuo-

sina voimakkaasti. 18.5.2009 pelastuskomentajan koollekutsumassa Helsingin kaupungin sosi-

aaliviraston, pelastuslaitoksen, kiinteistöviraston tilakeskuksen ja Kiinteistö Oy Helsingin Pal-

veluasuntojen välisessä kokouksessa päätettiin perustaa erityisryhmien asumisturvallisuus-

työryhmä avaamaan yhteistyömahdollisuuksia sekä myös ratkomaan ongelmakohtia. Työryh-

män toiminnan tavoitteeksi asetettiin sosiaaliviraston vanhuksille tuottamien asuin- ja palve-

lutalojen turvallisuusvaatimusten selvittäminen ja asumisturvallisuuden kehittäminen. Työ-

ryhmän tehtäväksi annettiin kartoittaa sekä lyhyelle että pitkälle aikavälille tarvittavat tur-

vallisuus-toimenpiteet ja investointitarpeet aikatauluehdotuksineen. Suunnitelmiin kuului

myös ostopalveluyritysten sekä sosiaalisten yritysten ja yhteisöjen erityisryhmille tuottamien

asumispalvelujen turvallisuustilanteen kartoitus.

Työryhmässä päätettiin myös, että Helsingin kaupungin erityisryhmien asumisturvallisuuden

suunnittelussa otetaan huomioon asumisen paloturvallisuuden edistämisen toimenpide-

ohjelma (sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän päätös 15.12.2006) sekä sisäisen turvallisuu-

den ohjelmaan 2008 – 2015 liittyvä (VN:n yleisistunnon 8.5.2008 päätös) asumisen paloturval-

lisuuden kokonaisvaltainen kehittäminen. Pelastuslaitoksen ja sosiaaliviraston välisen yhteis-

työn parantamiseksi vuonna 2011 nimettiin pysyvästi yksi pelastuslaitoksen palotarkastaja

yhteyshenkilöksi, jonka työpiste sijoittui sosiaaliviraston hallinnon yhteyteen. Hän ei hoitaisi

lainkaan palotarkastuksia tai muita perinteisiä pelastusviranomaisen tehtäviä, vaan pyrkisi

täyttämään tehtävänsä toimimalla sosiaaliviraston sisäisenä neuvonantajana ja kehittäjänä.

Tehtävässä aloitti palotarkastaja Marja Tuomisto ja hänen jäädessään virkavapaalle keväällä

2012 tehtävässä jatkoi palotarkastaja Jukka Koivuranta. Esitin itse tässä yhteydessä ehdotuk-

sen, että pelastussuunnittelua parantamalla voitaisiin saada sosiaaliviraston toimipaikat toi-

mimaan itsenäisesti, mikä olikin suunnitelmissa. Tavoite oli tavallaan tehdä sisäinen neuvon-

antaja tarpeettomaksi. Idea kumpusi puolestaan pelastuslaitoksen Helsingin terveyskeskuksil-

le pidetyistä pelastussuunnittelun työpajatilaisuuksista, jotka piti minä ja palotarkastaja Liia-

Maria Koski. Tällöin ei kuitenkaan laadittu pohjadokumentteja vaan sisältö oli puhtaasti kou-

lutuksellinen. Tilaisuuksista saadut kokemukset ja palautteet kuitenkin osoittivat, että valmiit

dokumentit auttaisivat pelastussuunnitelman laadintaa hyvin paljon.

Aikataulullisesti merkittävin tekijä oli pelastuslain muutos, mikä loi lakisääteisen velvoitteen

pelastussuunnitelmien päivittämiseen ja asetti sille takarajan. 1.7.2011 voimaan astunut pe-

lastuslaki 379/2011 kumosi 1.1.2004 voimaan tulleen pelastuslain 468/2003 ja määräsi voi-

maantulosäännöksissään (112 §, 2.mom, kohta 5), että pelastussuunnitelmat tulee päivittää
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uuden lain mukaiseksi kahden vuoden kuluessa, eli 1.7.2013 mennessä. Tämä lakisääteinen

velvoite toi avun tarpeen selkeästi esille. Sosiaaliviraston onnistuminen asiassa omin voimin

oli kyseenalaista, sillä tarvittavaa asiantuntemusta ei ollut – Helsingin kaupungin sosiaali- ja

terveysviraston vammaisten asumispalvelupäällikkö Kristiina Räihän henkilökohtaisen tiedon-

annon mukaan (25.9.2012) ”eri alueilla sijaitsevien ryhmäkotien pelastussuunnitelmat ovat

olleet hyvin erilaisia riippuen paikallisesta ohjeistuksesta. Ryhmäkotien henkilökunta on kou-

lutukseltaan pääsääntöisesti sosiaali- tai terveydenhuoltoalan ammattilaisia eikä heillä ole

valmiuksia laatia itsenäisesti turvallisuus- tai pelastussuunnitelmia.”

Myöhemmin tutkimuksessa kävikin ilmi, että pelastussuunnitelmat olivat pahasti vanhentunei-

ta ja perustuivat usein jopa pelastuslakia 468/2003 aikaisempiin säädöksiin. Noin 30 ryhmäko-

dista löytyi 26 sisällöltään erilaista pelastussuunnitelmaa. Yhteistyölle oli siis tilaisuus, tarve

ja oikea aika. Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 2§, 4.mom edellyttää, että pelastusvi-

ranomainen antaa neuvontaa pelastussuunnitelman laadinnasta. Tarvittavien dokumenttien

työstäminen sekä pelastussuunnittelutyön ohjaaminen ja opastaminen on mielestäni hyvä ta-

pa täyttää tämä velvollisuus.

Tärkein tekijä työn tarpeeseen on kuitenkin se, että erityisryhmien asumisturvallisuus on ylei-

sesti ottaen ollut yhteiskunnallisesti merkittävä tekijä ja huolenaihe. Uuden pelastuslain yksi

suurimmista muutoksista oli poistumisturvallisuusselvitys, jonka avulla pyrittiin parantamaan

heikentyneen toimintakyvyn omaavien turvallisuutta. Sosiaali- ja terveysministeriö totesikin

julkaisussaan Erityisryhmien asumisturvallisuuden parantaminen (2007, s.49), että ”asumis-

turvallisuuden edistämiseen kannattaa panostaa. Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy on

erittäin kustannusvaikuttavaa. Suomessa on pystytty vähentämään systemaattisella ehkäisy-

työllä liikenne- ja työympäristössä tapahtuvia tapaturmia. Myös kotiympäristössä sattuvia ta-

paturmia voidaan vähentää tehokkaasti. Keinoja ja välineitä on olemassa, mutta tarvitaan

panostusta ehkäisytyöhön ja eri tahojen yhteisesti sopimiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin

liittyvää yhteistyötä […] Kunnissa asumisturvallisuuden edistäminen kuuluu monelle sektorille

ja toimijalle. Keskeiset toimijat ovat sosiaali- ja terveydenhuolto, pelastustoimi ja tekninen

sektori. Joissakin kunnissa on määrätietoisesti kehitetty yhteistyötä yli sektorirajojen asumis-

turvallisuuden kehittämiseksi paikallisesti. Kokemukset kannustavat yhteistyön kehittämi-

seen.” Pelastusviranomaisen sekä sosiaali- ja terveysviranomaisen yhteistyö turvallisuuden

kehittämiseksi on siis toivottua ja myös sen myötä tämä työ erittäin tarpeellinen. Kristiina

Räihän henkilökohtaisen tiedonannon (25.9.2012) mukaan vuoteen 2017 mennessä kaupungin

oman toiminnan ryhmäkoteja ja erilaisia asumisryhmiä tulee olemaan runsaat 60 – eli kohde-

ryhmään kuuluvien toimipaikkojen määrä kaksinkertaistuu nykyisestä noin kolmestakymme-

nestä. On siis ilmiselvää, että koestettu, testattu ja hyväksi havaittu pelastussuunnittelun

apuvälineistö tulee olemaan kovassa käytössä.
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1.2 Kirjoittajan tausta ja esittely

Olen toiminut turvallisuusalalla 12 vuotta, aloittaen 2001 keväällä vartiointi- ja järjestyksen-

valvontatehtävissä. Elokuusta 2002 helmikuuhun 2006 suoritin Laurea-ammattikorkeakoulussa

turvallisuusalan koulutusohjelman työskennellen ohessa em. alalla. Valmistumisen yhteydessä

aloitin työt aikuiskoulutuskeskuksessa turvallisuusalan kouluttajana, koulutustehtäviin kuului-

vat yksityisen turvallisuusalan lyhytkurssit sekä vartijan ammattitutkinnon ja turvallisuusval-

vojan erikoisammattitutkinnon koulutus- ja koordinointitehtävät. Vuonna 2008 suoritin myös

itse turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon. Elokuussa 2009 aloitin työt Helsingin kau-

pungin pelastuslaitoksella, joulukuusta 2009 lähtien nimikkeellä johtava palotarkastaja. Teh-

täviin kuuluivat pelastusviranomaisen onnettomuuksien ehkäisyyn kuuluvat tehtävät eli käy-

tännössä valvonta ja turvallisuusviestintä. Työhön kuuluvat myös tiimin lähiesimiehen tehtä-

vät. Kehittämisasioissa keskeiset työtehtäväni liittyvät yleensä pelastussuunnitteluun tai ylei-

sötapahtumien turvallisuuteen.

1.3 Tavoite

Tämän opinnäytetyön myötä tehdyn tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko pelastussuun-

nitteluprosessilla vaikutusta palvelu- ja tukiasumisyksikön turvallisuustasoon. Työn tavoittee-

na on myös luoda julkisesti saatavilla olevat työkalut hoitolaitosten sekä palvelu- ja tukiasu-

misen pelastussuunnitteluun. Tavoitteena on alusta pitäen, että tutkimuksen tulokset vaikut-

tavat työkaluihin koko prosessin ajan ja viimeinen versio työkaluista tehdään vasta tutkimuk-

sen valmistuttua.

1.4 Avainkäsitteet

1.4.1 Ryhmäkoti

Tässä opinnäytetyössä ryhmäkodilla tarkoitetaan kehitysvammaisten ryhmäkotia, eli kehitys-

vammaisille aikuisille tarkoitettua asumisympäristöä, jossa asukkaita on yleensä alle kymme-

nestä noin viiteentoista. Ryhmäkoti-termiä käytetään myös muussa erityisryhmien asumisessa

kuten vanhusten asumisessa, rajaus kehitysvammaisten asumiseen koskee vain tätä opinnäy-

tetyötä. Osa ryhmäkodeista tarjoaa niin sanottua autettua asumista, jossa henkilökunta on

paikalla ympäri vuorokauden; muissa eli niin sanotun ohjatun asumisen yksiköissä henkilökun-

ta on läsnä lähinnä päivisin ja iltaisin, joskus myös aamuisin (Sosiaali- ja terveysvirasto 2013.)

Sosiaali- ja terveysviraston internet-sivujen mukaan (2013) ryhmäkodin työntekijät huolehti-

vat asukkaan päivittäisen elämän sujumisesta ja ohjaavat ja auttavat kaikissa niissä asioissa,

joissa asukas tarvitsee apua tai tukea. Ryhmäkodin työntekijät ohjaavat asukasta tarvittavien
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terveydenhuoltopalvelujen käytössä, vaatehankinnoissa ja muussa asioinnissa kodin ulkopuo-

lella. Tavoitteena on, että toiminta lähtee asukkaiden tarpeista ja mahdollistaa kullekin

mahdollisimman itsenäisen elämän. Tärkeä osa elämää on myös yhteydenpito omaisiin ja ys-

täviin.

Ryhmäkodeissa asutaan ryhmässä mutta kodinomaisesti, tarkemmin määritellen Ympäristömi-

nisteriön (2007, s.46–47) tutkimuksessa tehtyjen tulosten mukaisesti ryhmäkodeissa asukkailla

on henkilökohtaisena yksityisalueenaan tavallisesti asuinhuone, jossa on wc- ja pesutila.

Asuintilojen lisäksi ryhmäkotiin kuuluvat asumista tukevat yhteistilat, jotka ovat vain asukkai-

den ja heitä avustavien henkilöiden, asukkaiden omaisten ja vieraiden käytössä.

Asuntojen muodostamassa ryhmässä asunnot ovat tavallisesti yksiöitä tai kaksioita.

Asuntoryhmää tukevien yhteis- ja palvelutilojen määrä riippuu ryhmän sijainnista

ja asukkaiden tarpeista.

Sosiaali- ja terveysministeriö (2008, s.39) tuo esiin vuonna 1984 ilmestyneen Kehitysvammalii-

ton selvitystyön ”Helsinkiläisten kehitysvammaisten asumis- ja suojatyötarve”. Siinä määritel-

lään edelleen vakiintuneessa käytössä olevat termit tuetulle, ohjatulle ja autetulle asumisel-

le. Henkilöt, joilla on lievä kehitysvamma ja jotka kykenevät itsenäisempään elämään, voivat

asua tuetussa asunnossa. Tuetussa asumisessa huolehditaan itsenäisesti asunnon päivittäisestä

kunnossapidosta ja siivouksesta. Asukas pystyy myös huolehtimaan ruokailustaan ja ostoksista,

mutta saattaa tarvita suunnitteluapua sekä tukea raha-asioissa ja ennakoimattomissa tilan-

teissa.

Ohjatussa asumisessa asuu keskiasteisesti kehitysvammainen henkilö, jonka muut vammat

ovat lieviä ja joka selviytyy päivittäisistä toiminnoistaan itsenäisesti tai pienellä tuella. Ohja-

tusta asumisesta käydään yleensä päivisin töissä työkeskuksessa, jonne voidaan tarjota myös

kuljetus. Asukkaat tarvitsevat jonkin verran jatkuvaa huolenpitoa. Avun tarve keskittyy erityi-

sesti aamuihin, iltoihin ja tietyissä tilanteissa myös vapaa-aikaan ja viikonloppuihin. Ohjat-

tuun asumiseen liittyy suunnitelmallista asumistaitojen kehittämistä ja kokeilujen tukemista,

mikä edellyttää henkilökuntaresursseja (vapaa-ajanohjaajaa, muuta konsultaatiota jne.).

Ohjatussa asumisessa on vaatimuksena ja edellytyksenä tarvittavan erityishuollon antaminen

sekä asukkaiden tilanteen ja terveydentilan seuraaminen ja edistäminen.

Autettua asumista tarvitsee tyypillisimmin henkilö, joka on vaikeasti tai syvästi kehitysvam-

mainen ja jolla on erilaisia, joskus vaikea-asteisiakin lisävammoja. Asukkaana voi olla myös

sellainen keskiasteisesti vammainen henkilö, jolla on erilaisista syistä lieviä tai vaikeita lisä-

vammoja. Asukkaat ovat usein monissa päivittäisissä toiminnoissaan avun tarpeessa tai täysin

riippuvaisia henkilökunnan avusta. Autettu asuminen on asumista, jossa henkilökunta on pai-

kalla ympäri vuorokauden. Asukkaiden tarpeet ovat perushoidon alueella. Autetussa asumises-
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sa on mahdollisuus kuitenkin perushoidon lisäksi ottaa huomioon asukkaiden yksilölliset tar-

peet ja kuntoutumismahdollisuudet. Tavoitteena on usein luoda edellytykset ohjattuun asu-

miseen, mutta autettu asuntola voi olla myös pysyvä koti kehitysvammaiselle henkilölle.

1.4.2 Turvallisuus

Turvallisuus-termiä käytetään tässä opinnäytetyössä mitattavana arvona, eli työn nimen mu-

kaisesti tarkoitus on tutkia vaikutusta turvallisuuteen. Mittareina käytetään Helsingin kaupun-

gin pelastuslaitoksen vuonna 2012 käyttämiä auditointikriteereitä (Liite 1) sekä turvallisuus-

tietoisuuskyselyitä jotka toteutettiin ennen ja jälkeen pelastussuunnitteluprosessin (Liitteet 3

ja 5). Koska työ on rajattu pelastuslain (379/2011) mukaisen pelastussuunnitelman (15§) sekä

työturvallisuuslain (738/2002) edellyttämän työn vaarojen selvittämiseen ja arviointiin (10§),

mitataan tässä työssä pääosin ainoastaan niihin liittyviä turvallisuusseikkoja. Usein käytetään

englanninkieleen perustuvaa jaottelua safety ja security. Vaikka molempien oikea käännös

suomen kieleen on turvallisuus, tässä työssä käsitellään turvallisuutta safety-näkökulmasta.

Esimerkiksi VTT (2006) on linjannut security-aiheisessa tutkimuksessaan, että että ”safety-

käsite liittyy yleensä tahattomiin onnettomuuksiin ja tapaturmiin, jotka viittaavat esimerkiksi

työ-, liikenne-, koti-, palo- ja tuoteturvallisuuteen. Security-käsite liittyy yleensä tahalliseen

vahingontekoon ja viittaa esimerkiksi rikollisuuteen, terroriin ja yritysturvallisuuteen.”

Security-asiat on kuitenkin tämän pelastussuunnitteluprosessin yhteydessä mainittu ja ne suo-

sitellaan käsiteltävän saman prosessin yhteydessä ja samassa asiakirjassa. Käytetyt mittarit

kuitenkin huomioivat ainoastaan safety-näkökulman, joten luonnollisesti muutosten havain-

nointi ja tutkimuksen tulokset perustuvat ainoastaan siihen.

Yksi vakiintunut turvallisuuden jaottelumalli on Elinkeinoelämän keskusliiton yritysturvalli-

suuden jaottelumalli. Yritysturvallisuuden sijasta tämän työn yhteydessä käytetään kuitenkin

termiä organisaatioturvallisuus. Syynä on se, että valtaosa työn tuloksia hyödyntävästä asia-

kassektorista kuuluu julkishallintoon, jolloin yritysturvallisuus-termi on harhaanjohtava. Or-

ganisaatioturvallisuutta sekä sen tämän työn mukaista jaottelua käsitellään seuraavassa koh-

dassa

1.4.3 Organisaatioturvallisuus

Kuviossa 1 on esitelty organisaatioturvallisuuden osa-alueet Elinkeinoelämän keskusliiton jaot-

telun mukaisesti. Kuvion keskellä ovat suojattavat arvot ja varsinaiset osa-alueet sen ympäril-

lä.
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KUVIO 1 Yritysturvallisuuden osa-alueet (Elinkeinoelämän keskusliitto 2013)

Tässä työssä rajausta tehtiin ohjeistettavan vaarojen ja riskien arviointiprosessin yhteydessä

siten, että oppaassa turvallisuus- ja pelastussuunnitelman laadintaan (Liite 9) esitetään raja-

pinnat pelastuslainsäädännön, työturvallisuuslainsäädännön sekä muiden huomioitavien tur-

vallisuuden osa-alueiden kanssa (kuvio 2).

KUVIO 2 Ryhmäkotien vaarojen ja riskien arvioinnissa käsiteltävät turvallisuuden osa-alueet

Sulkeissa olevat poikkeusolot tarkoittavat, että asetuksessa pelastustoimesta (407/2011) 2§

vaadittu varautuminen poikkeusoloihin käsitellään valmiussuunnitelmassa erikseen. Pelastus-

suunnittelussa ohjeistetaan huomioimaan ”Pelastuslainsäädäntö” ja ”Työturvallisuuslainsää-

däntö”-sarakkeet, jotta vaarojen ja riskien arviointi täyttäisi molempien lakien vaatimukset.

”Muut turvallisuuden osa-alueet” suositellaan huomioimaan. Elinkeinoelämän keskusliiton yri-

tysturvallisuuden mallista voidaan hyvin pienillä muutoksilla muokata hoitolaitosten sekä pal-

velu- ja tukiasumisen organisaatioturvallisuuden malli. Tehtäviä muutoksia ovat:
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- Julkishallinnon tai muun kuin yritystoiminnan (esim. säätiöt) ollessa yleinen toimin-

tamuoto kohderyhmissä, korvataan yritysturvallisuus-termi termillä organisaatiotur-

vallisuus.

- Suojattavat arvot korvataan vaarojen ja riskien arvioinnissa huomioitavilla suojattavil-

la asioilla.

- Poistetaan yritysturvallisuuden osa-alueet, joita ei em. taulukossa käsitellä lainkaan

(ulkomaantoimintojen turvallisuus).

- Pelastustoiminta käsittelee organisaatioturvallisuudessa onnettomuuksien ennaltaeh-

käisyn, varautumisen onnettomuuksiin ja oikean toiminnan onnettomuustilanteissa,

vertaa pelastuslain 379/2011, 14§ omatoiminen varautuminen, joka edellyttää juuri

näitä asioita. Tästä syystä muutetaan mallissa pelastustoiminnan osa-alueen nimi

termiksi omatoiminen varautuminen. Samalla vältetään sekaannukset pelastuslain

mukaiseen pelastustoiminnan määritelmään, joka kuuluu seuraavasti: ” Tässä laissa

säädetään lisäksi pelastustoimen viranomaisten […] kiireellisistä tehtävistä, joiden

tarkoituksena on pelastaa ja suojata ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä onnettomuu-

den uhatessa tai sattuessa sekä rajoittaa onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja ja

lieventää onnettomuuden seurauksia (pelastustoiminta).” (Pelastuslaki 379/2011, 2§,

2.mom, 2.kohta)

- Työturvallisuus-termi korvataan termillä työsuojelu, joka kattaa ”työn turvallisuuden

ja terveellisyyden lisäksi myös palvelussuhteen ehdot, henkisen hyvinvoinnin, johta-

misen ja organisaation toimivuuden sekä tuottavuuden ja yhteistoiminnan” (Sosiaali-

ja terveysministeriö 2010). Näin vaarojen ja riskien arviointiin saadaan mukaan henki-

sen hyvinvoinnin asiat, jotka kuviossa 2 on mainittu.

- Valmiussuunnittelu on työn rajauksessa erotettu kokonaan (tästä lisää kohdassa 1.4).

Syynä on se, että valmiussuunnitelmat ovat useimmiten asiakirjoja, joita ei yksittäi-

sessä hoitolaitoksessa tai palvelu- ja tukiasumisen toimipaikassa tarvitse huomioida,

vaan valmiussuunnittelu tapahtuu organisaatiotasoisesti. Esimerkiksi Helsingin kau-

pungin sosiaali- ja terveysvirasto laatii valmiussuunnitelman keskitetysti. Ei ole kat-

sottu siis tarpeelliseksi, että kukin toimipaikka keskittyy valmiussuunnitteluun erik-

seen.

- Henkilöturvallisuus kuuluu olennaisena osana työntekijöiden, asukkaiden, vierailijoi-

den ja sivullisten suojaamiseen joten huomioidaan sellaisenaan.

- Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus kuuluu keskeisenä tekijänä mm. työsuojeluun, oma-

toimiseen varautumiseen sekä suositeltavien tekijöiden osalta myös rikosturvallisuu-

teen ja tietoturvallisuuteen joten huomioidaan sellaisenaan.

- Tuotannon ja toiminnan turvallisuus huomioidaan pelastussuunnitelmamallissa tekijä-

nä, ja malli ohjaa kaikkien todettujen vaarojen ja riskien toipumisen suunnitteluun.

Tästä syystä huomioidaan sellaisenaan.
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- Ympäristöturvallisuus huomioidaan sellaisenaan sillä ympäristö on huomioitu suojatta-

vana tekijänä.

- Rikosturvallisuus huomioidaan suositeltavana tekijänä.

- Tietoturvallisuus huomioidaan suositeltavana tekijänä.

Kokonaisuutena turvallisuutta käsitellään tässä työssä oman mallin (kuvio 3) kautta, jossa vih-

reät osa-alueet ovat tutkimuksessa huomioitavia tekijöitä ja violetit osa-alueet suositeltavia,

mutta tutkimusosion ulkopuolelle jääviä osa-alueita.

KUVIO 3 Turvallisuuden määritelmä tämän opinnäytetyön puitteissa

1.4.4 Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmalla tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä ensisijaisesti pelas-

tuslain (379/2011) 15§ mukaista pelastussuunnitelmaa, joka kuitenkin huomioi myös työtur-

vallisuusvaatimukset ja mahdollistaa muidenkin riskilajien käsittelyn. Pelastuslain mukainen

pelastussuunnitelma on laadittava rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on poistumis-

turvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi tai jossa henkilö- tai

paloturvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka mahdol-

lisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat. Pelastussuun-

nitelmaa ja pelastussuunnittelua käsitellään tarkemmin aihepiirin taustateoriassa, kohdassa

2.2. Suunnitelman nimen laajentaminen turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaksi katsottiin jo

alkuvaiheessa tarpeelliseksi jotta lopputuotoksen nimi kuvaisi riittävän tarkasti sen sisältöä.
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1.4.5 Pelastussuunnittelu

Pelastussuunnittelulla tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä sitä prosessia, jossa rakennuksen tai

kohteen edustajat laativat pelastussuunnitelman sekä asetuksen pelastustoimesta (407/2011)

2§ vaatimalla tavalla pitävät pelastussuunnitelmaa ajan tasalla ja tiedottavat siitä tarvittaval-

la tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen asukkaille ja työntekijöille sekä muil-

le, joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon. Pelastussuunnitelmaa ja

pelastussuunnittelua käsitellään tarkemmin aihepiirin taustateoriassa, kohdassa 2.2.

1.4.6 Vaarojen ja riskien arviointi

Vaarojen ja riskien arvioinnilla tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä prosessia, jossa sekä pelas-

tuslain (379/2011) 15§ että työturvallisuuslain (738/2002) 10§ vaatimukset täyttävillä tavoilla

kartoitetaan ja arvioidaan tarkasteltavan kohteen vaarat ja riskit selvittämällä niiden syitä ja

seurauksia sekä määrittämällä kullekin vaaralle ja riskille riskiluku. Vaarojen ja riskien arvi-

ointi sisältyy edellisessä kohdassa mainittuun pelastussuunnitteluun.

1.5 Työn rajaukset

Kohtien 1.3.2 ja 1.3.3 mukaisesti tutkimus on rajattu koskemaan ainoastaan pelastuslain mu-

kaisen pelastussuunnitelman ja työturvallisuuslain mukaista vaarojen ja riskien arviointia.

Tämä on siis erityisesti huomioitava esimerkiksi puhuttaessa turvallisuustasosta. Toinen tehty

rajaus, joka koskee lähinnä lopputuotosta, on asetuksen pelastustoimesta (407/2011) 2§

3.mom koskeva rajaus. Kyseinen asetuskohta edellyttää, että pelastussuunnitelmassa selvite-

tään miten pelastuslain 14§ mukainen omatoiminen varautuminen eli onnettomuuksien ennal-

taehkäisy, varautuminen onnettomuuksin ja oikea toiminta onnettomuustilanteissa tapahtuu

poikkeusoloissa. Koska valmiuslaki (1552/2011) 12§ edellyttää että ”…kuntien […] tulee val-

miussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla

toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa”,

on jätetty kuntatasoinen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston valmiussuunnitelman

laatimisen piiriin kuuluva poikkeusoloihin varautuminen pois yksittäisten toimipaikkojen pe-

lastussuunnittelusta. Tämä antaa paremman mahdollisuuden keskittyä turvallisuus- ja pelas-

tussuunnitelmissa toimipaikkakohtaisiin onnettomuus- ja työsuojeluriskeihin, joiden ennalta-

ehkäisy ja joihin varautuminen on jokapäiväistä toimintaa.

1.6 Raportin rakenne

Tämä raportti etenee kertomalla ensin aihepiirin taustateoriaa ja tämän jälkeen kehittämis-

työn menetelmistä. Empiiriset tulokset käydään läpi siinä järjestyksessä jossa ne kerättiin ja
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esitellään tuotos johon ne johtivat. Lopuksi esitetään tutkimuksen johtopäätöksiä ja esitetään

jatkotutkimusmahdollisuuksia.

2 Aihepiirin taustateoria

2.1 Pelastussuunnittelu

Pelastussuunnittelua ohjaa pelastustoimen lainsäädäntö ja se kuuluu sisäasiainministeriön

toimialan alle. Pelastussuunnittelua neuvoo, ohjaa ja valvoo pelastusviranomainen. Pelastus-

toimen lainsäädäntö on muuttunut viime vuosina kohtuullisen usein:

- 1933 – 1960: Palolaki (1933)

- 1960 – 1975: Palolaki (1960)

- 1975 – 1999: Laki palo- ja pelastustoimesta

- 1999 – 2003: Pelastustoimilaki

- 2004 – 2011: Pelastuslaki (2003)

- 1.7.2011 eteenpäin: Pelastuslaki (2011)

Yhteiskunnan muutoksen nopeutuminen edellyttää reagointia myös lainsäädännön tasolla.

Merkittäviä onnettomuuksien ehkäisytoimintaan vaikuttavia muutoksia ovat mm. 1999 väes-

tönsuojelutoimen ja pelastustoimen yhdistäminen, 2003 rakennusten omistajien ja toimin-

nanharjoittajien omatoimisen varautumisen ja pelastussuunnittelun selkeä korostaminen ja

2011 pelastustoimen valvontatehtävien riskiperusteinen suunnittelu. Pieniä muutoksia ja lakia

tarkentavia asetuksia tulee voimaan vuosittain. Pelastussuunnittelun osalta vuoteen 1999 asti

terminä oli suojelusuunnitelma, pelastustoimilain aikaan 1999–2003 käytettiin termiä turvalli-

suussuunnitelma ja pelastuslaista 468/2003, joka astui voimaan 1.1.2004, käytettiin termiä

pelastussuunnitelma. Vuonna 2011 voimaan astunut pelastuslaki muutti pelastussuunnitelman

laadintavelvoitetta ja sen sisältövaatimuksia.

Huomionarvoista viimeisimmän pelastuslainsäädännön muutoksen osalta on hoitolaitosten se-

kä palvelu- ja tukiasumisen tarkempi valvonta asettamalla toiminnanharjoittajalle sen 18§:ssä

erityinen velvoite huolehtia poistumisturvallisuudesta ja 19§:ssä velvoite laatia pelastusviran-

omaiselle toimitettava poistumisturvallisuusselvitys. Kyseisen selvityksen tarkastaminen on

osa pelastusviranomaisen velvollisuuksiin kuuluvaa valvontaa ja hallituksen esityksen pelastus-

laiksi (HE257/2010, s.19) mukaan menettely ”täydentäisi ja täsmentäisi nykyistä [2003 lain

mukaista] pelastuslain sääntelyä. Nykyiseen sääntelyyn verrattuna ehdotetulla sääntelyllä

selvennettäisiin poistumisturvallisuuden riittävyyden arvioinnissa noudatettavaa menettelyä.”

Pelastussuunnitelma on siis lainsäädännön ohjaama dokumentti. Sen laatimismenettelyä ei

kuitenkaan ole lainsäädäntöön kirjattu, vaan on pääsääntöisesti pelastusviranomaisen tehtävä

neuvoa niiden laadinnassa (VNa pelastustoimesta 407/2011, 2§, 4.mom). Pelastussuunnittelu
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tai pelastussuunnitteluprosessi on sarja toimenpiteitä, jossa rakennuksen tai kohteen edusta-

jat

- laativat pelastuslain (379/2011) 15§ mukaisen pelastussuunnitelman kyseisen lain ja

lisäksi asetuksen pelastustoimesta (407/2011) 2§ vaatimalla tavalla

- pitävät pelastussuunnitelmaa ajan tasalla ja

- tiedotettavat siitä tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen

asukkaille ja työntekijöille sekä muille, joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman

toimeenpanoon.

Pelastuslain 15§ mukaan rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on poistumisturvallisuu-

den tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi tai jossa henkilö- tai paloturval-

lisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen on-

nettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat, on laadittava pelas-

tussuunnitelma 14 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä. Pelastussuunnitelman laatimisesta vas-

taa rakennuksen tai kohteen haltija. Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia,

rakennuksen haltijan tulee laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien

kanssa. Rakennuksen haltijan tulee laatia rakennuksen pelastussuunnitelma kuitenkin aina

yhteistyössä 18 §:ssä tarkoitetun hoitolaitoksen ja palvelu- ja tukiasumisen toiminnanharjoit-

tajan kanssa.

Pelastussuunnitelman laadintavelvollisuudesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuk-

sessa pelastustoimesta, 1§, seuraavasti:

Pelastuslain (379/2011) 15 §:ssä tarkoitettu pelastussuunnitelma on laadittava

1) asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa;

2) pelastuslain 18 §:ssä tarkoitettuihin kohteisiin;

3) kouluihin, oppilaitoksiin ja muihin vastaaviin opetuksessa käytettäviin tiloihin;

4) lastensuojelulaitoksiin ja koulukoteihin sekä päiväkoteihin, perhepäiväkoteihin ja muihin

lasten ryhmämuotoisen hoidon järjestämisessä käytettäviin tiloihin lukuun ottamatta yksityi-

siä asuntoja;

5) majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tarkoitettuihin majoitusliik-

keisiin sekä ulkoilulaissa (606/1973) tarkoitetuille leirintäalueille ja tilapäisille leirintäalueil-

le;

6) tiloihin, joita käytetään vähintään 20 henkilön tilapäiseen joukkomajoitukseen;

7) kirkkoihin, kirjastoihin, urheilu- ja näyttelyhalleihin, teattereihin, liikenneasemille, messu-

alueille, moottoriradoille, huvipuistoille sekä edellä mainittuja vastaaviin kokoontumispaik-

koihin;

8) kauppakeskuksiin ja vastaaviin tiloihin sekä yli 400 neliömetrin myymälöihin;

9) yli 50 asiakaspaikan ravintoloihin ja vastaaviin tiloihin;
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10) yli 1500 neliömetrin teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennuksiin;

11) ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 §:n mukaisiin ympäristölupaa edellyttäviin

eläinsuojiin;

12) kohteisiin, joissa vaarallisen kemikaalin vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia saa

harjoittaa vain tekemällä siitä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisuudesta anne-

tun lain (390/2005) 24 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen;

13) kulttuuriomaisuuden suojelua koskevissa Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa

kulttuuriomaisuudeksi määriteltyihin ja sitä sisältäviin rakennuksiin ja kohteisiin sekä muihin

lakien ja asetusten nojalla kulttuuriomaisuutena suojeltuihin rakennuksiin ja kohteisiin;

14) työpaikkatiloihin, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden ihmis-

ten määrä on yleensä vähintään 50;

15) yli 100 metriä pitkiin yleisessä käytössä oleviin tunneleihin.

16) turvetuotantoalueille.

Pelastussuunnitelman sisältö määräytyy sekä pelastuslain 14§ ja 15§ että valtioneuvoston ase-

tuksen pelastustoimesta 2§ mukaisesti seuraavalla tavalla:

Pelastussuunnitelmassa on kuvattava miten 14§ eli omatoimisen varautumisen toimenpiteet

toteutetaan. Omatoiminen varautuminen kattaa rakennuksen omistajan ja haltijan sekä osal-

taan toiminnanharjoittajan velvollisuuksia. Sen mukaan heidän on:

1) ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä;

2) varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa;

3) varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joi-

hin ne omatoimisesti kykenevät;

4) ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa

sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi.

Pelastuslain 15§ mukaan pelastussuunnitelmassa on oltava selostus:

1) vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä;

2) rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä;

3) asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä

onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi;

4) mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Lisäksi asetus pelastustoimesta 2§ 1. ja 2.mom edellyttävät sisällön osalta, että

1) pelastussuunnitelmassa on tarpeen mukaan otettava huomioon myös kohteen tavanomai-

sesta poikkeava käyttö ja tilapäinen käyttötavan muutos

2) pelastussuunnitelmassa selvitetään myös, miten pelastuslain 14 §:n mukainen omatoiminen

varautuminen toteutetaan poikkeusoloissa.
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Pelastussuunnitelman tiedottamis- ja ajan tasalla pidon velvoite perustuu valtioneuvoston

asetuksen pelastustoimesta 2§ 3.mom, jonka mukaan pelastussuunnitelma on pidettävä ajan

tasalla ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun koh-

teen asukkaille ja työntekijöille sekä muille, joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman

toimeenpanoon

Pelastussuunnitelman voi valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta 1§ 2.mom mukaisesti

yhdistää muihin turvallisuusasiakirjoihin. Asetuskohdan mukaan jos samaa kohdetta varten

tulee muun lain kuin pelastuslain taikka toimivaltaisen viranomaisen antaman määräyksen

nojalla laatia turvallisuus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, erillistä pelastussuunni-

telmaa ei tarvitse laatia, vaan vastaavat asiat voidaan koota mainittuun muuhun suunnitel-

maan. Tästä on mainittava suunnitelmassa. Turvallisuuteen liittyvien suunnitelmien nimeä-

mistä ja jaottelua ei siis lainsäädännössä ole haluttu tarkasti rajata. Paljon käytetty tapa on

laajentaa vaarojen ja riskien arviointia sekä turvallisuusjärjestelyiden kuvausta pelastuslain

mukaan käsittelyä vaatimien onnettomuusriskien ulkopuolelle ja sitä myöten kutsua suunni-

telmaa joksikin muuksi. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu Riskienhallinta ja

turvallisuussuunnittelu (2011) kannustaakin tähän sosiaali- ja terveydenhuollon toimipaikois-

sa, määritellen että ”turvallisuussuunnitelma on pelastuslaissa tarkoitettua pelastussuunni-

telmaa laajempi asiakirja ja käsittää kohteen kokonaisturvallisuuden suunnittelun.”

2.2 Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi

Työn vaarojen selvittämistä ja arviointia ohjaa työturvallisuuslain 738/2002 10§, työn vaaro-

jen selvittäminen ja arviointi. Lainkohdan muutos on lailla työturvallisuuslain muuttamisesta

(329/2013) hyväksytty ja astuu voimaan 1.6.2013 lähtien seuraavasti:

Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvi-

tettävä ja tunnistettava työstä, työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuh-

teista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, jos niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden

merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Tällöin on otettava huomioon:

 1) tapaturman ja muu terveyden menettämisen vaara kiinnittäen huomiota erityisesti kysei-

sessä työssä tai työpaikassa esiintyviin 5 luvussa tarkoitettuihin vaaroihin ja haittoihin;

 2) esiintyneet tapaturmat, ammattitaudit ja työperäiset sairaudet sekä vaaratilanteet;

 3) työntekijän ikä, sukupuoli, ammattitaito ja muut hänen henkilökohtaiset edellytyksensä;

 4) työn kuormitustekijät;

 5) mahdollinen lisääntymisterveydelle aiheutuva vaara;

 6) muut vastaavat seikat.
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Jos työnantajalla ei ole 1 momentissa tarkoitettuun toimintaan tarvittavaa riittävää asiantun-

temusta, hänen on käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita. Työnantajan on varmistuttava,

että asiantuntijalla on riittävä pätevyys ja muut edellytykset tehtävän asianmukaiseen suorit-

tamiseen. Työterveyshuollon asiantuntijoiden ja ammattihenkilöiden käytöstä sekä työpaik-

kaselvityksestä säädetään työterveyshuoltolaissa (1383/2001) (Työturvallisuuslaki 738/2002.)

Työnantajalla tulee olla hallussaan 1 momentissa tarkoitettu selvitys ja arviointi. Selvitys ja

arviointi on tarkistettava olosuhteiden olennaisesti muuttuessa ja se on muutenkin pidettävä

ajan tasalla. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä selvityksen ja

arvioinnin laatimisen kirjallisesta tai muusta todennettavissa olevasta muodosta, sisällöstä ja

asian käsittelystä työpaikalla huomioon ottaen työnantajan toimiala, toiminnan luonne ja nii-

hin liittyvät haitat ja vaarat sekä työpaikan koko (Työturvallisuuslaki 738/2002.)

Työterveyslaitoksen Työturvallisuuslain soveltamisoppaan (2007, s.29) mukaan työn vaarojen

ja arvioinnin tavoitteena on, että työnantajat asettavat työntekijöiden turvallisuuden ja ter-

veyden toimintansa keskeiseksi periaatteeksi. Opas jatkaa, että vaarojen selvittämis- ja tun-

nistamisvelvoite koskee kaikkia työnantajia riippumatta toimialasta tai työntekijöiden mää-

rästä. Vaarojen selvittämisen ja tunnistamisen käytännön toteuttaminen ja menettelytavat

työpaikoilla määräytyvät kuitenkin työnantajan toimialan, toiminnan luonteen ja työpaikan

koon sekä muiden erityispiirteiden mukaan. Erityisen vahvistetun tai yleisesti käytössä olevan

mallin mukaista menetelmää ei edellytetä, vaan työnantaja voi toteuttaa kulloinkin parhaiten

soveltuvia toimintatapoja. Tarkoitus on, että kaikki mahdolliset vaara- ja haittatekijät käy-

dään läpi jokaisella työpaikalla. Vaarojen selvittämisen tulee olla suunnitelmallista ja jatku-

vaa (Työterveyslaitos 2007, s.29.)

Työnantajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä ja työympäris-

töstä työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Työnanta-

jan on poistettava nämä tekijät, jos mahdollista. Käytännössä kaikkia vaara- ja haittatekijöitä

ei voida poistaa. Tällöin työnantajan on arvioitava jäljelle jääneen haitan tai vaaran merkitys

työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle. Järjestelmällisyys tarkoittaa tässä menetelmää,

joka voidaan tarvittaessa toistaa sen arvioimiseksi, miten työpaikka on kehittynyt. Käytettä-

vissä on erilaisia menetelmiä, joilla vaaran vakavuuden ja toistuvuuden perusteella voidaan

laskea numeroarvo vaaran aiheuttaman riskin suuruudelle (Työterveyslaitos 2007, s.29.)

Selvitettävät ja arvioitavat haitta- ja vaaratekijät voivat olla esimerkiksi työolosuhteista tai

työmenetelmistä aiheutuvia fyysisiä tapaturman tai ammattitaudin tai muun työperäöisen

sairauden vaaroja. Kysymys voi työpaikasta ja työn luonteesta riippuen olla myös esimerkiksi

terveydelle vaarallisista tai haitallisista kuormitustekijöistä, kuten kohtuuttomasta aikapai-

neesta tai liiallisesta tietokuormituksesta, työpisteiden ergonomiasta tai väkivallan uhkasta.
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Selvittämisen kohteeksi voivat tulla myös työyhteisön huonon toimivuuden aiheuttamat on-

gelmat, häirintä, kiusaaminen, epäasiallinen kohtelu tai niihin verrattavat haittatekijät (Työ-

terveyslaitos 2007, s.30.)

Vaikka lainsäädäntö ei tarkkoja rajauksia teekään, työssä tuli huomioida kohderyhmä eli Hel-

singin kaupungin virasto ja sitä myöten Helsingin kaupungin työsuojeluohjeet. Kaupungin oh-

jeissa ohjeistetaan työn vaarojen selvittämiseen ja arviointiin seuraavalla tavalla proses-

sinomaisesti (kuvio 4).

KUVIO 4 Työn vaarojen selvittämisen ja arvioinnin prosessi (Helsingin kaupunki 2013)

Etenemismalliksi Helsingin kaupunki (2013) ohjeistaa työpaikkojaan seuraavasti:

- Esimies kutsuu koolle työpaikkakokouksen, jossa selvitetään, mistä vaarojen arvioin-

nissa on kysymys.

- Valitaan arviointityöryhmä, johon pyydetään edustajat jokaisesta ryhmästä, osastosta

ja tiimistä. Arviointiryhmään kuuluu automaattisesti yksikön esimies ja työsuojelu-

asiamies.

- Tulostetaan kaupungin Työsuojelupakki-ohjelmasta tarkistuslistat. Jokainen työnteki-

jä käy ryhmässä tai itsekseen läpi tarkistuslistat ja pyrkii tunnistamaan kaikki ne vaa-

ratekijät, joita hänen työssään esiintyy.
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- Pidetään arviointiryhmän kokous, jossa todetaan vaaroista tehdyt havainnot ja kirja-

taan ne ylös.

- Arvioidaan, onko joukossa sellaisia vaaratekijöitä, jotka voidaan poistaa heti.

- Toisessa arviointiryhmän kokouksessa syötetään tiedot Työsuojelupakki-ohjelmaan ja

määritellään vaarojen aiheuttamien seurausten vakavuus ja todennäköisyys.

- Kokouksessa sovitaan myös toimenpiteet ja niiden kiireellisyysjärjestys. Kaikki kirja-

taan Työsuojelupakki-ohjelmaan.

- Arvioinnin tulokset ja toimenpiteet saatetaan henkilökunnan tietoon

Arvioinnissa ohjeistetaan asettamaan riskiluku kullekin havaitulle työpaikan vaaralle ja riskille

niin sanotun riskimatriisin (kuvio 5) mukaisesti, jossa vertaillaan vaaran tai riskin todennäköi-

syyttä sekä seurauksia keskenään.

KUVIO 5 Riskimatriisi työn vaarojen selvittämiseen ja arviointiin (Helsingin kaupunki 2013)

Riskien arvioinnin tuloksista tehtävät yhteenvedot auttavat hahmottamaan tehtyjen havainto-

jen kokonaisuutta, jäsentävät toimenpidekokonaisuuksia ja helpottavat toimenpiteistä tehtä-

viä päätöksiä. Riskien arvioinnin yhteenvetoja voidaan tehdä esimerkiksi riskin suuruuden

pohjalta, riskilajeittain tai toimenpidekokonaisuuksittain. Riskien arvioinnin tuloksia selkeyt-

tävät yhteenvedot helpottavat toimenpiteistä tehtäviä päätöksiä erityisesti silloin, kun tun-

nistettujen riskien määrä tai ideoitujen toimenpide-ehdotusten määrä on suuri (Helsingin

kaupunki 2013.)

Viitaten työturvallisuuslain 10 § 3.momenttiin, Työterveyslaitos (2007, s.31) kertoo, että sel-

vitystä ja arviointia tai niiden tuloksia ei edellytetä esitettäväksi kirjallisessa tai muussa mää-

rämuodossa, mutta niiden tule olla todennettavissa Usein työnantaja käytännössä laatii vaaro-

jen arviointiasiakirjan. Atk-pohjaisista arviointijärjestelmistä saadaan tarvittaessa tulosteita.

Työnantajan on pystyttävä osoittamaan täyttäneensä lain edellyttämä velvoite vaarojen sel-
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vittämisestä ja arvioinnista myös niillä työpaikoilla, joilla selvitystä ja arviointia ei ole tehty

määrämuotoisena tai kirjallisena. Varsinkin pienillä työpaikoilla voidaan työn tai toiminnan

luonne ja muut edellytykset huomioon ottaen hoitaa selvitys- ja arviointivelvoite vapaamuo-

toisesti, jollei asetuksella toisin säädetä. Selvityksen ja arvioinnin tekoon voi osallistua esi-

merkiksi työpaikan henkilöstö työterveyshuollon työpaikkaselvityksen yhteydessä tai muutoin

työnjohdon kanssa. Vaarojen arvioinnin tulokset ovat tällöin arviointiin osallistuneiden tiedos-

sa ja täten todennettavissa. Työnantajan on tarvittaessa osoitettava työsuojeluviranomaiselle

velvoitteen hoitaminen valitsemallaan tavalla, ellei selvityksen tai arvioinnin muodosta sää-

detä tarkemmin asetuksella (Työterveyslaitos 2007, s.31.)

Vaarojen selvitys ja arviointi voivat sisältyä johonkin muuhun työpaikalla tehtävään asiakir-

jaan tai olla sen osa. Tarkoituksenmukaista on käyttää niiden tekemisessä tai osana hyväksi

työterveyshuoltolain (1383/2001) tarkoittamaa työpaikkaselvitystä ja mahdollista pelastus-

toimilain (561/1999) 9 § mukaista suunnitelmaa [nykyään pelastuslain (379/2011) 15 § mukais-

ta suunnitelmaa] (Työterveyslaitos 2007, s.31.)

Työn vaarojen arvioinnin seurauksena työnantajan on alennettava riskit sille tasalle, että lain

ja säännösten edellyttämät vähimmäisvaatimukset täyttyvät ja että työntekijän turvallisuus

ja terveys vaarantuvat mahdollisimman vähän. Työnantaja tekee näin ollen arvioinnin perus-

teella tietoisen valinnan jäljelle jäävien riskien vähentämiseen tarvittavista toimenpiteistä

(Työterveyslaitos 2013, s.30.)

Työn vaarojen selvitys ja arviointi on tarkistettava olosuhteiden olennaisesti muuttuessa, jos

muutosten voidaan olettaa vaikuttavan selvityksen ja arvioinnin tulokseen. Muutoinkin tulee

huolehtia siitä, että selvitys ja arviointi ovat ajan tasalla, mikä osaltaan korostaa toiminnan

jatkuvuutta ja prosessinomaisuutta. Kertaluonteinen vaarojen tunnistaminen ja arviointi ei

siis riitä, vaan toiminnan on oltava jatkuvaa ja järjestelmällistä (Työterveyslaitos 2013, s.32.)

Työn vaarojen arvioinnin yhtäläisyydet ja eroavaisuudet pelastuslain mukaisen vaarojen ja

riskien arvioinnin kanssa on syytä tunnistaa jotta molemmat saadaan tehtyä lain vaatimalla

tavalla, kuitenkin välttäen kaksinkertaista työtä. Lakimuutoksia on syytä seurata, esimerkiksi

työajan huomiointi selvitettävänä ja arvioitavana työn vaarana lisättiin työturvallisuuslakiin

1.6.2013 lähtien. Toinen tuore sosiaali- ja terveysalaan vaikuttava työsuojelun lainsäädäntö-

kysymys on uusi Valtioneuvoston asetus terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien

ehkäisemisestä terveydenhuoltoalalla (317/2013), joka tuli voimaan 8.5.2013. Olennaisimmat

muuttuvat tekijät ovat kuitenkin työpaikka, työympäristö ja työntekijät. Muutokset niissä voi-

vat luoda uuden työn vaarojen selvittämisen ja arvioinnin tarpeen.
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2.3 Kehitysvammaisten asumisen turvallisuus

Tämän osion tarkoituksena on luoda katsaus kehitysvammaisten asumisen turvallisuustekijöi-

hin. Opinnäytetyön lopputuotteen tarkoitus on palvella kaikkia hoitolaitoksia ja palvelu- ja

tukiasumista, mutta tutkimuksen kohderyhmänä olivat nimenomaan kehitysvammaisten ryh-

mäkodit. Näin ollen on tärkeää käydä läpi kehitysvammaisuuden määritelmää. Itse tutkimusta

tehdessä yksi keskeinen taustatekijä ainakin tutkimusryhmälle oli edes pintapuolinen tutus-

tuminen ryhmäkotien arkeen, jotta keskeisiä ongelmakohtia pystyy ymmärtämään.

Keskeisin kehitysvammaisten turvallisuuteen ja asumiseen liittyvä huomioitava tekijä lainsää-

dännön näkökulmasta on perustuslaki (731/1999). Sen 6§, 1. ja 2.mom. mukaan ”ihmiset ovat

yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan

sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan,

vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.” Tämä ja muut perustuslain pe-

rusoikeuksien lähtökohta ohjaa kaikkea lainsäädäntöä, viranomaisten määräyksiä sekä muuta

viranomaistoimintaa. Tästä muistuttaa myös sosiaali- ja terveysministeriö (2007, s.55) painot-

tamalla, että ”erityisryhmien asuinympäristön turvallisuuskysymysten ratkaisemisessa on kyse

oikeudenmukaisuuden ja perusoikeuksien toteuttamisesta. Erityisryhmien asumisen turvalli-

suutta edistämällä varmistetaan yhdenvertaisuuden toteutuminen asumisessa.” Erityisryhmillä

tarkoitetaan kyseisessä julkaisussa vanhuksia, vammaisia, mielenterveyskuntoutujia ja päih-

deongelmaisia.

Sosiaali- ja terveysministeriön (2006, s.28) vammaispoliittisen selonteon mukaan keskeiset

vammaispolitiikan periaatteet ovat

- Vammaisten oikeus yhdenvertaisuuteen. Yhdenvertaisuus on keskeinen ihmisoikeus,

joka kuuluu kaikille. Ihmisoikeudet ovat universaaleja kansainvälisiin ihmisoikeusso-

pimuksiin kirjattuja oikeuksia. Ihmisoikeusajattelun keskeisenä lähtökohtana on syr-

jimättömyys. Suomi on sitoutunut YK:n ja Euroopan unionin jäsenvaltiona edistämään

yhteiskuntaa, joka on syrjimätön ja avoin kaikille. Vammaisten kansalaisten syrjimät-

tömyys on turvattu perustuslailla. Vastuu ihmisoikeuksien toteutumisesta kuuluu val-

tiolle, mutta myös yksityisellä sektorilla on velvollisuus toimia yhdenvertaisuutta edis-

tävällä tavalla.

- Vammaisten oikeus osallisuuteen. Vammaisilla kansalaisilla on yhtäläinen oikeus osal-

lisuuteen omien voimavarojensa mukaisesti. Osallisuus edellyttää, että vammaiset

henkilöt osallistuvat kaikkeen heitä koskevaan suunnitteluun, päätöksentekoon ja

toimenpiteisiin. Edellytyksinä ovat niin ikään myönteinen suhtautuminen, vammaisten

ihmisten tarpeiden huomioon ottaminen, rajoittavien esteiden tunnistaminen, estei-

den poistaminen sekä esteiden ennakointi. Osallistumisen edellytysten huomioon ot-
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tamisella varmistetaan, että vammaisten henkilöiden osallisuus toteutuu myös arjes-

sa.

- Vammaisten oikeus tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin. Vammaisten henkilöiden

yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää, että vammaisilla henkilöillä on myös

käytännössä samat oikeudet kuin muilla ei-vammaisilla kansalaisilla ja tosiasiallinen

mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan täysivaltaisina kansalaisina. Esteettömien ja

saavutettavien yleisratkaisujen edistämisen lisäksi vammaisille henkilöille järjeste-

tään heidän tarvitsemansa palvelut ja tukitoimet. Palveluilla ja tukitoimilla lievenne-

tään vammaisuudesta aiheutuvaa haittaa, lisätään vammaisen henkilön itsemäärää-

misoikeutta sekä mahdollisuutta itsenäiseen elämään ja osallisuuteen. Palvelut ja tu-

kitoimet ovat positiivista erityiskohtelua, jotka lisäävät kansalaisten tasa-arvoa.

2.3.1 Kehitysvammaisuuden määrittelyä

Kehitysvammaliiton (2013) ylläpitämän kehitysvamma-alan verkkopalvelun Vernerin mukaan

”kehitysvamma tarkoittaa vaikeutta ymmärtää ja oppia uusia asioita. Kehitysvamma rajoittaa

vain osaa ihmisen toiminnoista. Ihmisillä on erilaisia vahvuuksia ja kykyjä. Jokaisen tulee saa-

da tukea, jotta voi löytää omat mahdollisuutensa. Kehitysvamman aste vaihtelee vaikeasta

vammasta lievään vaikeuteen oppia asioita. Suomessa on kaikkiaan n. 40 000 ihmistä, joilla on

kehitysvamma. Viime vuosina on alettu puhua vaikeimmin vammaisista ihmisistä omana ryh-

mänään. Kansainvälisissä yhteyksissä käytetään lyhennettä PMD, Profound Multiple Disabili-

ties. Sillä tarkoitetaan kaikkein vaikeimmin kehitysvammaisia ja monivammaisia ihmisiä. Hei-

tä on kaikista kehitysvammaisista 5–10 %.

Kehitysvammaisuutta voidaan Kehitysvammaliiton (2013) mukaan tarkastella ja määritellä

usealla eri tavalla, kuten lääketieteen/diagnoosien, toimintakyvyn- tai sosiaalisesta näkökul-

masta. Perinteisesti kehitysvammaisuutta – kuten muutakin vammaisuutta – on tarkasteltu

medikaalisesta eli lääketieteen näkökulmasta. Rinnalla on pitkään ollut toimintakyvyn näkö-

kulma, jossa pohditaan ihmisen valmiuksia selviytyä eri ympäristöissä. Viime vuosina on voi-

mistunut erityisesti sosiaalinen näkökulma. Siinä muistutetaan, että vamman sijaan ihmisten

mahdollisuuksia rajoittavat usein erityisesti riippuvuus muista ihmisistä, ennakkoluulot ja syr-

jintä.

2.3.1.1 Lääketieteen näkökulma

Lääketieteellistä tarkastelua ja määrittelyä Kehitysvammaliitto (2013) kuvaa seuraavasti:

”Lääketieteellinen näkökulma pohjaa kulloinkin vallalla olevaan lääketieteelliseen näkemyk-

seen kehitysvammaisuudesta. Lääketiede on kiinnostunut vamman syistä ja sen vaikutuksista

ihmisen terveydentilaan ja hyvinvointiin. Kehitysvammaisuutta määriteltäessä henkilön omi-

naisuuksia verrataan siihen mitä lääketieteessä pidetään normaalina tilana, terveenä tai
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vammattomana. Kehitysvammaisuus todetaan joissakin tapauksissa jo heti syntymän jälkeen

(esimerkiksi Downin syndrooma), mutta usein se tulee ilmi vasta ensimmäisten elinvuosien

mittaan, kun lapsen kehitys ei etene odotetulla tavalla. Jotta kehitysvammaisuudesta voidaan

puhua, tämän vammaisuuden tulee ilmetä lapsuudessa tai viimeistään nuoruudessa.

Kehitysvammaliitto (2013) käyttää lääketieteellisestä näkökulmasta WHO:n ICD-10-

tautiluokitusta, jonka mukaan kehitysvammaisuus määritellään näin: "Älyllinen kehitysvam-

maisuus on tila, jossa mielen kehitys on estynyt tai epätäydellinen. Heikosti kehittyneitä ovat

erityisesti kehitysiässä ilmaantuvat taidot eli yleiseen älykkyystasoon vaikuttavat älylliset,

kielelliset, motoriset ja sosiaaliset kyvyt. Älylliseen kehitysvammaisuuteen saattaa liittyä tai

olla liittymättä mitä tahansa muita henkisiä tai ruumiillisia häiriöitä.” Luokituksessa kehitys-

vammaisuus jaotellaan vamman neljään eri asteeseen: lievään, keskivaikeaan, vaikeaan ja

syvään kehitysvammaan. Suomessa kehitysvammaisuuden diagnosointi perustuu tähän ICD-10-

luokitukseen. WHO (2013) antaa ICD-10 tautiluokituspalvelussaan lyhyen kuvauksen kustakin

luokasta:

- Lievä kehitysvamma (mild mental retardation) tarkoittaa ÄO:ta 50–69 eli aikuisella 9-

12 vuotiaan henkistä ikää. Todennäköisesti aiheuttaa oppimisvaikeuksia koulussa. Mo-

net aikuiset pystyvät työskentelemään ja ylläpitämään hyviä sosiaalisia suhteita sekä

olemaan tuottavia yhteiskunnan jäseniä.

- Keskivaikea kehitysvamma (moderate mental retardation) tarkoittaa ÄO:ta 35–49 eli

aikuisella 6-9 vuotiaan henkistä ikää. Todennäköisesti johtaa merkittäviin hidasteisiin

kehitykseen lapsuudessa mutta useimmat voivat oppia tietynlaista itsenäisyyttä sekä

itsestään huolehtimisen taitoja ja saavuttaa riittävät kommunikaatio- ja oppimistai-

dot. Tarvitsevat vaihtelevasti apua ja tukea elääkseen ja työskennelläkseen yhteis-

kunnassa.

- Vaikea kehitysvamma (severe mental retardation) tarkoittaa ÄO:ta 20–34 eli aikuisella

3-6 vuotiaan henkistä ikää. Todennäköisesti tarvitsee jatkuvaa apua ja tukea.

- Syvä kehitysvamma (profound mental retardation) tarkoittaa ÄO:ta alle 20 eli aikui-

sella alle 3-vuotiaan henkistä ikää. Henkilöllä on vakavia rajoitteita omatoimisuuden,

pidätyskyvyn, kommunikaation ja liikkuvuuden osalta.

Diagnoosin perusteella henkilö voi saada monenlaisia etuuksia ja palveluita, jotka auttavat

esimerkiksi toimeentulossa, kotona asumisessa ja arjen sujumisessa. Aina palvelujen ja etuuk-

sien saaminen ei kuitenkaan edellytä tiettyä diagnoosia, vaan todettua tarvetta kyseisiin pal-

veluihin tai etuuksiin. Älylliset kyvyt ja sosiaalinen sopeutuminen voivat muuttua ajan mit-

taan ja parantua harjoittelun ja kuntoutuksen avulla lähtötasosta riippumatta joten diagnoo-

sin tulisi perustua nykyhetken toimintatasoon.



27

2.3.1.2 Toimintakyvyn näkökulma

Kehitysvammaliiton (2013) mukaan Kehitysvammaisen ihmisen kohtaamat vaikeudet johtuvat

useimmiten siitä, että hänen oma toimintakykynsä ja tilanteista nousevat vaatimukset ovat

ristiriidassa keskenään. Kun kehitysvammaisen ihmisen toimintakyky ei riitä tilanteista suoriu-

tumiseen, hän tarvitsee ohjausta, auttamista tai hoitoa. Toimintakyvyllä tarkoitetaan kykyä

toimia tilanteen ja olosuhteiden vaatimalla tavalla. Toimintakyky merkitsee aina suhdetta

ihmisen ja hänen ympäristönsä välillä. Toimintakyky riippuu olosuhteista: joissakin tilanteissa

ja olosuhteissa henkilö voi olla hyvin vammainen, joissakin ei lainkaan. Tämän takia eri ympä-

ristöissä tehtävät havainnot ja arviot eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään.

Toimintakykyyn vaikuttaa keskeisesti psykososiaaliset tekijät. Toimintakyky on siis muutakin

kuin fyysinen ja motorinen toimintakyky. Yksilön fyysinen ja psyykkinen käyttäytyminen ja

toiminta mahdollistuvat ja saavat ilmenemismuotonsa vain sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Vuorovaikutus kohdistuu sekä ulkoiseen ympäristöön että sosiaaliseen maailmaan. Siten sosi-

aaliset suhteet ja tukiverkot ovat toimintakyvyn kannalta ratkaisevia. Henkilön toimintakykyä

arvioitaessa kiinnitetään siten aina huomiota myös toimintaympäristöön. Kehitysvammaisen

ihmisen kohtaamat vaikeudet johtuvat useimmiten siitä, että hänen oma toimintakykynsä ja

tilanteista nousevat vaatimukset ovat ristiriidassa keskenään. Kun kehitysvammaisen ihmisen

toimintakyky ei riitä tilanteista suoriutumiseen, hän tarvitsee ohjausta, auttamista tai hoitoa.

Toimintakykyä tuetaankin toimintaympäristöön vaikuttamalla. Tukitoimien ja järjestelyjen

turvin annetaan mahdollisuuksia koulutukseen, asumiseen ja vapaa-ajan viettoon (Kehitys-

vammaliitto 2013.)

2.3.1.3 Sosiaalinen näkökulma

Kehitysvammaliiton (2013) mukaan sosiaalisessa näkökulmassa kehitysvammaisuus näyttäytyy

yhteisön suhteena yksilöön. Tähän suhteeseen pyritään vaikuttamaan esimerkiksi vammaispo-

litiikan keinoin. Kehitysvammaisuus ja vammaisuus ylipäätään ilmenevät ja niihin suhtaudu-

taan eri tavalla eri kulttuureissa. Tähän voi lisätä vielä henkilön oman eli subjektiivisen ko-

kemuksen näkökulman: kehitysvammaisuuteen vaikuttaa myös se, miten henkilö kokee itse

oman tilanteensa. Sosiaalinen näkökulma muistuttaa, että (kehitys)vammainen henkilö on

pohjimmiltaan samanlainen ihminen kuin kaikki muutkin. Tämä näkökulma tuo esille vammai-

sen henkilön riippuvuuden muista ihmisistä ja korostaa, että riippuvuutta synnyttävät ennak-

koluulot, syrjäytetty asema, köyhyys ja rakenteelliset esteet. Nämä ovat monesti puolestaan

seurausta siitä, että yhteiskuntaa ei aina rakenneta kaikille sen jäsenille.
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Kehitysvammaisuuden sosiaalinen näkökulma tai malli korostaa sitä, että jostain ihmisen omi-

naisuudesta tulee vammaisuutta yhteiskunnan asettamien esteiden ja asenteiden kautta. So-

siaalisessa näkökulmassa lääketieteellinen näkemys itse vammasta kyllä hyväksytään, mutta

samalla korostetaan, että vamman haitta ei johdu vammasta vaan ympäristöstä ja yhteiskun-

nasta (Kehitysvammaliitto 2013.)

Vammaisuudessa onkin kysymys myös siitä, minkälaista tukea ja esimerkiksi apuvälineitä

vammaisille henkilöille tarjotaan. Usein kyse on oikeanlaisen kommunikaatiotavan löytämises-

tä. Syvästikin kehitysvammaiset ihmiset yleensä pystyvät tekemään omaa elämäänsä koskevia

päätöksiä, jos heille tarjotaan tähän oikeat välineet. Siten vammaisuutta määrittelee pitkälti

se sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö, jossa vammaiseksi määritelty ihminen elää (Kehitys-

vammaliitto 2013.)

2.3.2 Kehitysvammaisten asumisen tulevaisuus

Ympäristöministeriön (2007) mukaan sosiaali- ja terveysministeriö aloitti 1990-luvun alkupuo-

lella kehitysvammaisia koskevan palvelurakenneuudistuksen, jonka tavoitteena oli laitoshuol-

lon purkaminen, palvelurakenteen kehittäminen avohuoltopainotteiseksi ja kotona asumisen

tukeminen. Sen seurauksena kehitysvammaisten palvelujärjestelmässä onkin tapahtunut

muutos avopalvelujen suuntaan. Asumispalvelujen tilanne ei kuitenkaan ole vielä

tyydyttävä. Suomi on edelleen Pohjoismaiden laitosvaltaisin maa. Laitoshuollon

purku tulee toteuttaa siten, että eri-ikäisille ja erilaisessa elämäntilanteessa oleville

kehitysvammaisille voidaan tarjota sopiva asumisratkaisu ja tarvittavat tukipalvelut (Ympäris-

töministeriö 2007.)

Vammaispalvelulain (380/1987) 8§ mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henki-

lölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, päivätoimintaa, hen-

kilökohtaista apua sekä palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta vält-

tämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Tästä velvoit-

teesta on rajattu ulos henkilöt joilla on laitoshoidon tarve, sitä määrittelee eri lainsäädäntö.

Lisäksi kehitysvammalain (519/1977) 35§ mukaan on pyrittävä siihen, että sellaisen henkilön

asuminen, joka ei voi asua omassa kodissaan mutta joka ei ole laitoshuollon tarpeessa, järjes-

tetään muulla tavoin – tästä ovat vastuussa aluehallintovirastot.

Tulevaisuutta ajatellen sosiaali- ja terveysministeriö (2008, s.49) esittää, että ”yhteiskunnal-

lisen päätöksenteon kannalta on realistista varautua siihen, että Suomessa on noin 35 000-40

000 kehitysvammaista henkilöä, jotka tarvitsevat yksilöllistä apua ja tukea asumisessaan.

Merkittävä selvityksen lopputulos on, että ”laitoshoidosta siirrytään hajautettuihin yhteisö-

pohjaisiin lähipalveluihin. Suomen laitosjärjestelmä puretaan pääosiltaan” – samaan hengen-
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vetoon lisätään, että ”purku on tarkoitus tehdä vuoteen 2017 mennessä”. Valviran (2012,

s.11) mukaan tavoitteena on vähentää laitospaikkoja nopeasti, suunnitelmallisesti ja hallitusti

sekä mahdollistaa muuttaminen lapsuudenkodista tuottamalla kehitysvammaisten henkilöiden

tarpeita ja toiveita vastaavia asumisratkaisuja ja tarjoamalla yksilöllisiä palveluja ja tukea.

Saman lähteen mukaan tämä toteutetaan tuottamalla pitkäaikaisesta laitoshoidosta muutta-

ville kehitysvammaisille noin 1500 asuntoa ja lapsuudenkodista muuttaville aikuisille kehitys-

vammaisille noin 2100 asuntoa. Helsingissä suuntaus noudattaa edellä olevaa esitystä – kaksi

sosiaali- ja terveysviraston kehitysvammaisten hoitolaitosta, joissa hoidetaan reilua 150 hen-

kilöä, puretaan em. aikataulua noudattaen siten, että ryhmäkotien määrä vuoteen 2017 men-

nessä ryhmäkoteja tulee olemaan runsaat 60 (Kristiina Räihä, henkilökohtainen tiedonanto,

25.9.2012.)

2.3.3 Kehitysvammaisten asumisen turvallisuus

Tässä kappaleessa esitetään erilaisia näkemyksiä kehitysvammaisten asumisen turvallisuudes-

ta, jota on käsitelty pääosin muiden aiheeseen liittyvien tutkimusten ja selvitysten yhteydes-

sä. Myös lainsäädännön uudistustyöllä on merkitystä turvallisuushaasteiden kuvaamiseen.

Ajankohtaisin kuvaus lienee Valviran (2012) julkaisussa vammaisten henkilöiden ympärivuoro-

kautisten asumispalveluiden valvonnasta, jonka mukaan asiakkaiden ja henkilöstön turvalli-

suus ovat keskeisiä hyvän hoidon ja palvelujen laadun kysymyksiä. Julkaisussa esitetään myös

seuraavat näkökohdat:

- Turvallisuussuunnittelu [tässä opinnäytetyöraportissa käytetään termiä pelastussuun-

nittelu] perustuu pelastustoimen lainsäädäntöön ja sen perustana on sisäisten ja ul-

koisten uhkien ja vaaratilanteiden kartoitus.

- Suositeltavaa on, että turvallisuusohjeet jaetaan asiakkaille selkokielisinä.

- Asiakkaiden vammaisuuden vaikeusaste ja heidän valmiutensa ylläpitää turvallisuutta

tai toimia riskitilanteissa vaihtelevat. Erityisesti kehitysvammaisten ja esim. aivo-

vammaisten avun tarpeeseen vaaratilanteissa on kiinnitettävä huomiota.

- Vammaisen henkilön voi olla vaikea ymmärtää riskejä, joita kodissa voi syntyä, ja hän

voi tuntea oman huoneensa turvallisena vaaran uhatessakin.

- Riskien arviointi on monialaista asiantuntijayhteistyötä eri viranomaisten ja sidosryh-

mien, kuten pelastus-, poliisi-, terveydenhuolto-, terveydensuojelu-, työsuojelu-, tuo-

tevalvonta- ja rakennusvalvontaviranomaisten kesken. Hyvällä suunnittelulla varmis-

tetaan asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuus.

- Riskien arvioinnissa on hyvä ottaa huomioon yksikön sisäiset ja ulkoiset uhat, joita

ovat muun muassa tupakointi, päihteiden käyttö, sairaudet ja lääkkeiden käyttö, ag-

gressiivisesti ja väkivaltaisesti käyttäytyvät tunkeutujat, vieraat tai asiakkaat, yksikön

energiahuollon haavoittuvuus ja vesihuoltoon liittyvät ongelmat [huomiona; mikäli so-

velletaan pelastuslain mukaisen pelastussuunnitelman vaarojen ja riskien arviointia ja
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työturvallisuuslain mukaista työn vaarojen selvittämistä ja arviointia, kaikki em. koh-

dat pitää huomioida. ”On hyvä”-termi ei kuvaa lain vaatimusta tarvittavalla tavalla].

- Vammaisille henkilöille palveluja tuottavien yksiköiden on varmistettava myös käytös-

sä olevien apuvälineiden ja laitteiden turvallisuus ja turvallinen käyttö.

- Tapaturmien ja vahinkojen tapahtumapaikat ja ajankohdat on kirjattava ja analysoi-

tava yksityiskohtaisesti ja ryhdyttävä toimenpiteisiin vahinkojen ennaltaehkäisemisek-

si. Jos yhdelle asiakkaalle sattuu paljon tapaturmia, on syytä kiinnittää erityistä huo-

miota hänen kuntoutuksensa sekä muiden palvelujen ja tuen laatuun ja tehdä tarvit-

taessa muutoksia hänen hoito- ja palvelusuunnitelmaansa.

Toimintakyvyn heikkenemisellä on tutkitusti ollut suuri vaikutus palokuolemiin. Kuvion 6

perusteella voidaan havaita, että tekninen este on toteutuneissa palokuolemissa harvoin

ollut tekijänä. Suurempi merkitys on henkilöön liittyvissä toimintakyvyn rajoitteissa. Voi-

daan siis todeta, että palokuolemien osalta ihmisten toimintakyvyllä on suuri merkitys.

KUVIO 6 Toimintakyvyn puutteen tai rajoitteen sekä poistumistien esteen vaikutus

omatoimiseen poistumiseen kokeiluhankkeessa tutkituissa kuolemaan johtaneissa

paloissa (Männikkö 2006)

Sosiaali- ja terveysministeriön (2007, s.3) asettaman erityisryhmien asumisturvallisuutta sel-

vittäneen työryhmän mukaan erityisryhmien asumisen yleisimmät riskit ovat kaatumistapa-

turmat ja tulipalot. Tulipalojen ja muiden äkillisten, hengenvaarallisten onnettomuuksien

pulmallisuus tuotiin esiin jo pelastuslain uudistustyössä. Hallituksen esitys pelastuslaiksi

(HE257/2010, s.16) esittääkin, että [edellisen pelastuslain aikana] käytössä olevien rakennus-

ten turvallisuusselvitysten laatiminen edellyttää alueen pelastusviranomaiselta vahvaa ohja-

usta; voimassa oleva pelastuslaki [468/2003] ei sisällä selkeää sääntelyä turvallisuusselvityk-
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sessä ilmenneiden turvallisuuspuutteiden korjaamisesta. Pelastusviranomaisen toimivalta vaa-

tia turvallisuustasoon parannuksia on perustunut yksittäisiä ja poikkeuksellisia tilanteita var-

ten tarkoitettuun pelastuslain erityissäännökseen (30 §) sen sijaan, että riittävän turvallisuus-

tason määrittäminen perustuisi säädöksissä asetettuihin menettelytapasäännöksiin ja vähim-

mäisvaatimuksiin.

Uuden pelastuslain 379/2011 18–21§ mukainen poistumisturvallisuuden vastuuttaminen toi-

minnanharjoittajalle muun muassa ryhmäkotien tyyppisessä toiminnassa sekä poistumisturval-

lisuusselvitysmenettelyn kuvaus on huomattavasti tarkempi ja juridisesti selkeämpi kuin ai-

empi vain Ympäristöministeriön rakentamismääräyskokoelma E1:n mukainen turvallisuusselvi-

tys (Ympäristöministeriö 2011, s.37) vahvennettuna pelastuslain erityissäännöksillä. Turvalli-

suusselvitys on edelleen olemassa oleva asiakirja, mutta se ohjaa lähinnä suojaustason valin-

taa rakennuslupaa vaativien töiden yhteydessä (Ympäristöministeriö 2009, s.144). Pelastuslain

379/2011 19§ mukaisessa poistumisturvallisuusselvityksessä on kyse jatkuvasta kehittämisestä

ja valvonnasta, sillä poistumisturvallisuusselvitys on ko. pykälän mukaan päivitettävä vähin-

tään kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti ja toimitettava selvitys aina

pelastusviranomaiselle valvontaa varten. Tilannetta selventää myös se, että pelastusviran-

omainen voi velvoittaa toiminnanharjoittajan määräajassa täydentämään pelastuslain 20§

mukaan velvoittaa toiminnanharjoittajaa täydentämään poistumisturvallisuusselvitystä ja to-

teuttamaan yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa kohteessa poistumiskokeen – mikäli toimin-

nanharjoittajan suunnittelemilla toimenpiteillä ei voida saattaa kohteen poistumisturvalli-

suutta vaatimusten mukaiseksi, alueen pelastusviranomaisen on annettava pelastuslain 81 §:n

mukainen korjausmääräys, jonka yhteydessä voidaan myös määrätä 82 §:n mukaisia erityisiä

turvallisuusvaatimuksia. Kokonaisuutena voitaneen todeta, että paloturvallisuuden ja erityis-

ryhmien asumisturvallisuuden huomiointi on löytänyt tiensä lainsäädäntöön ja sitä pidetään

siten tärkeänä asiana.

Ympäristöministeriö (2007, s.58–59) esittää tutkimustuloksissaan huomioita kehitysvammais-

ten asumisen turvallisuuden näkökulmasta. Omatoimisen varautumisen näkökulmasta keskei-

siä käsiteltyjä asioita ovat valvonnan järjestäminen henkilövalvonnalla tai teknisin apuväli-

nein, putoamisen estäminen, vaarallisia esineitä tai aineita sisältävien tilojen lukitsemine ja

pihojen aitaus ja valaistus. Myös tilasuunnittelulla, johon kuuluu muun muassa pintamateriaa-

lit, kalusteet, valaistus, esteettömyys ja varustelutaso, koetaan olevan suuri merkitys. Myös

asukkaiden mahdollisuudet ylläpitää kuntoaan nähdään tärkeänä. Tutkimuksen johtopäätök-

sissä (s.64) mainitaan, että siihen kuuluneiden viiden asumisyksiköiden sisätiloja pidettiin

melko vaikeasti valvottavina eikä tapaturmilta ollut vältytty täysin yhdessäkään yksikössä;

turvajärjestelmien tuntemuksessa oli jonkin verran puutteita sekä asukkaiden, heidän omais-

tensa että henkilökunnan osalta. Yksiköitä kuitenkin pidettiin turvallisina asuinpaikkoina. Joh-

topäätöksissä muistutetaan vielä että tiloja suunniteltaessa on hyvä muistaa, että esteettö-
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mät ja toimivat tilat ovat usein myös turvallisia. Kyseisessä raportissa painotetaan näkemyk-

seni mukaan voimakkaasti inhimillisen henkilövalvonnan toteutumista ja mahdollistamista

turvallisuustekijänä – inhimillisellä tarkoitan tässä tapauksessa yksityisyyttä kunnioittavaa.

Tulevaisuuden näkökulmasta sosiaali- ja terveysministeriö (2008, s.79) esittää ratkaistavana

ongelmana sen, miten erilaisia turvallisuusmääräyksiä voidaan soveltaa tavallisissa asunnoissa,

joita hankitaan yleisestä asuntokannasta. Kokonaisuutena voidaan katsoa kehitysvammaisten

asumisturvallisuuden kehittämiskohteina olevan yksilöllisen asumisen järjestäminen ja toteut-

taminen turvallisuuden vaarantumatta sekä turvateknisten ratkaisujen kehittäminen eri-

ikäisiin ja muutenkin erilaisiin asuinkiinteistöihin. Haasteena on löytää ratkaisut heikentyneen

toimintakyvyn kompensoimiseksi siten, että turvallisuus perusoikeutena pääsisi samalle tasol-

le kuin väestöllä, jolla ei toimintakyvyn rajoitteita ole.

3 Kehittämistyön menetelmät

3.1 Toimintatutkimus

Tämän kehittämistyön tutkimusmenetelmäksi valitsin toimintatutkimuksen. Toimintatutki-

musta voidaan Seppänen–Järvelän (2006, 24) mukaan kuvata termeillä ”muutokseen pyrkimi-

nen, käytäntöihin suuntautuminen ja tutkittavien osallistuminen.” Metsämuurosen (2003, 181)

mukaan ”toimintatutkimuksessa on yleensä kysymys koko työyhteisön muutosprosessista, jol-

loin oleellista on kaikkien osapuolien sitoutuminen projektiin”. Tämän työn osalta olennaista

oli tarkoitus saada aikaan muutos turvallisuustasossa parempaan, josta yksi suora ilmenemä

oli pelastussuunnitelmien laadinta ja ajantasaisena pitäminen. Toimintatutkimus soveltuu siis

hyvin muutoksen arviointiin.

Pelastussuunnittelu on mitä suurimmissa määrin käytännön työtä, jolla pyritään vaikuttamaan

jokapäiväiseen työskentelyyn ja asumiseen. Varsinaisen pelastussuunnittelutyön joutuvat jo

lainkin puitteissa tekemään ryhmäkotien työntekijät itse, valmiiksi annetun koulutuksen ja

materiaalin perusteella sekä myös tapauskohtaisen ohjauksen avulla. Näin ollen voidaan kat-

soa, että Seppänen-Järvelän mainitsema käytäntöihin suuntautuminen on myös toteutunut.

Varsinkin koska Metsämuurosen (2003, 181) mukaan ”toimintatutkimuksessa pyritään vastaa-

maan johonkin käytännön toiminnassa havaittuun ongelmaan tai kehittämään jo olemassa

olevaa käytäntöä paremmaksi.” Tässä tapauksessa havaittu ongelma sosiaali- ja terveyspuolen

pelastussuunnittelussa on osaamisen ja työkalujen puute, jolloin syntyy vaikeuksia täyttää

lakisääteiset velvoitteet. Työssä siis pyritään nimenomaan vastaamaan havaittuun ongelmaan.

Toimintatutkimukselta edellytetään lisäksi prosessinomaisuutta Linnansaaren (2004, s.114–

115) mukaan toimintatutkimus on vaiheittain etenevä prosessi, jossa edetään
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suunnitelman teosta toimintaan, jota havainnoidaan ja muutetaan kokemusten

perusteella. Tämän tutkimuksen prosessinomaisuutta tarkastellaan tarkemmin seuraavassa

kappaleessa. Heikkisen ym. (2006, 103) mukaan toimintatutkimukseen kuuluu tutkimusaineis-

ton jatkuva analysointi ja tulosten käyttäminen toiminnan kehittämiseen. Tässä tutkimuksessa

käytiin koko prosessin ajan tuloksia läpi ja kehitettiin lopputuotosta niiden perusteella.

Edellisten perusteella väitän, että toimintatutkimus oli oikea valinta tutkimusmenetelmäksi.

Ratkaisukeskeisyys, prosessinomaisuus ja muutoskeskeisyys olivat avainsanoja jo tutkimuksen

alkuvaiheessa. Toimintatutkimuksen avulla voidaan tässä tapauksessa kehittää toimintaa ta-

valla jolla on myös yhteiskunnallista merkitystä.

3.2 Kehittämiskohteen ja ympäristön kuvaus

Kehittämiskohteeksi valittiin Helsingin kaupungin sosiaaliviraston (2013 lähtien Helsingin kau-

pungin sosiaali- ja terveysvirasto) vammaispalveluiden kehitysvammaisten ryhmäkodit. Pro-

jektia aloittaessa Helsingin sosiaalivirastolla (1.1.2013 lähtien sosiaali- ja terveysvirasto) oli

omana toimintana 30 kehitysvammaisten ryhmäkotia, joista 20 on autettua asumista eli henki-

lökunta on paikalla 24 h vuorokaudessa (Kristiina Räihä, henkilökohtainen tiedonanto

25.9.2012). Ryhmäkotien asukkaiden toimintakyky vaihtelee lievästä vaikeaan kehitysvam-

maan (Tuula Poikonen, henkilökohtainen tiedonanto 13.5.2013). Huomionarvoista tämän työn

kannalta on, että kehitysvammaisten ryhmäkodit ovat valtioneuvoston asetuksen pelastustoi-

mesta (407/2011) 1 § 1.momentin 2.kohdan mukaisesti koosta riippumatta kohteita, joiden on

laadittava pelastussuunnitelma, sillä kyseessä on palvelu- ja tukiasuminen.

Muissa kuin autetun asumisen ryhmäkodeissa toiminta on ohjattua asumista, jolloin henkilö-

kunta on paikalla lähinnä iltaisin ja viikonloppuisin. Kehitysvammaisten ryhmäkodit sijaitsevat

erilaisissa ja eri-ikäisissä kiinteistöissä eri puolilla Helsinkiä. Lisäksi yksi ryhmäkoti sijaitsee

Sipoossa ja toinen Kirkkonummella. Pääsääntöisesti ryhmäkodit sijaitsevat kerrostaloissa nor-

maalissa asuntokannassa (Kristiina Räihä, henkilökohtainen tiedonanto 25.9.2012.)

Ryhmäkotien toiminta vaihtelee asukkaiden iän ja toimintakyvyn mukaan. Arkipäivisin valta-

osa asukkaista käy työ- ja päivätoiminnoissa, jolloin kotona ovat vain eläköityneet asukkaat

sekä 1-2 työntekijää. Iltaisin asukkaat ovat kotona ja heitä ohjaa 2-3 ohjaajaa. Yöllä pääsään-

töisesti yksi työntekijä vastaa ryhmäkodin asukkaiden turvallisuudesta (Kristiina Räihä, henki-

lökohtainen tiedonanto 25.9.2012.)

Monilla asukkailla on kehitysvamman lisäksi lisävammoja, esimerkiksi liikuntavamma, CP-

vamma, aistivammoja ja lisäksi monilla on sairauksia jotka vaikuttavat heidän toimintaky-

kyynsä, esimerkiksi epilepsia. Asukkaiden sijoittuminen eri asumismuotoihin tapahtuu toimin-
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takyvyn perusteella: autettuun asumiseen sijoittuvat asukkaat tarvitsevat yövalvonnan tai

apua ja tukea myös yöaikana. Yövalvonnan tarve voi johtua esim. liikkumisvaikeuksista, haas-

tavasta käyttäytymisestä, sairaudesta kuten sydän- ja verisuonitaudit, dementiasta jne. Eli

kehitysvammaisuuden aste ei ole ainoa määrittävä tekijä kun SAS-työryhmä (Selvitä, Arvioi,

Sijoita) miettii yksittäiselle asiakkaalle sopivaa asumismuotoa. Kehitysvammaiset myös muut-

tavat toimintakykynsä mukaan tarvittaessa toiseen ryhmäkotiin/tukiasuntoon esim. sellaisessa

tilanteessa että yksin asumisen taidot ovat harjaantuneet ryhmäkodissa jolloin asukas selviy-

tyy itsenäisemmin (Kristiina Räihä, henkilökohtainen tiedonanto 13.5.2013.)

4 Kehittämistyön tulokset

4.1 Kehittämistyön eteneminen

Tässä kappaleessa käydään lyhyesti läpi työn eteneminen ja suoritustapa vaiheittain. Varsinai-

set tulokset ovat erikseen. Kehittämistyön aikataulutus on kuvattu kuvioon 7.

KUVIO 7 Kehittämistyön aikataulutus

4.1.1 Käynnistys ja alkukartoitukset

Työ käynnistettiin alkutapaamisella 16.5.2012 kirjoittajan sekä ohjaaja Jukka Koivurannan

kanssa. Kuten tämän raportin taustan osalta kerrotaan kappaleessa 1.1, vaikuttimena oli aja-

tus terveyskeskusten pelastussuunnitteluprojektin toistamisesta, tällä kertaa lisäten käyttöön

työkalut suunnitelmien laadintaan työpajojen lisäksi. Myös tutkimuksellisuutta tulisi olla mu-

kana ja tavoitteeksi sovittiin turvallisuustasossa tapahtuneiden muutosten arviointi prosessin
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aikana. Hallittavan kokoiseksi ja sopivaksi kohderyhmäksi sovittiin kehitysvammaisten ryhmä-

kodit. Ennen projektin lopullista käynnistämistä Jukka Koivurannan toimesta saatiin sitova

hyväksyntä sosiaaliviraston edustajilta. Samoin Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen edusta-

jilta saatiin hyväksyntä pelastuslaitoksen resurssien käytöstä tehtävän suorittamiseen. Tutki-

muksessa käytettyjen työkalujen työstäminen alkoi välittömästi ja jatkui niiden luovuttami-

seen asti. Työkaluja ovat turvallisuus- ja pelastussuunnitelman runkodokumentti, opas sekä

turvallisuuskävelyn lomake. Näiden luomisesta kertoo seuraava kappale, 4.1.2.

Alkuvaiheessa sosiaaliviraston työsuojelupäällikkö Aila Hyvönen esitti toiveen, että samassa

prosessissa voitaisiin suorittaa myös työturvallisuuslain 10§ mukainen työn vaarojen selvittä-

minen ja arviointi. Tämä koettiin mahdolliseksi sillä kuten kappaleessa 2.2 mainitaan, mitään

erityistä mallia ei edellytetä (Työterveyslaitos 2007, s.29). Tästä johtuen oli perusteltua ede-

tä tiukemmin ohjatun pelastussuunnitelman vaatimusten mukaan. Kaikki mahdolliset työpai-

kan vaara- ja haittatekijät tulee kuitenkin huomioida (Työterveyslaitos 2007, s.29), joten oh-

jeistusta vaarojen ja riskien arvioinnin osalta tuli laajentaa ottamaan huomioon sellaiset vaa-

rat ja riskit, jotka eivät kuulu pelastuslain eli omatoimisen varautumisen piiriin mutta työtur-

vallisuuslain eli työsuojelun piiriin kylläkin. Kappaleessa 2.2 mainittua taustateoriaa sekä työ-

suojelulainsäädännön että Helsingin kaupungin työsuojeluohjeistusta tuli siis noudattaa. Esi-

merkiksi samaa riskimatriisia on käytetty ja noudatettu myös tämän työn yhteydessä, opasta

ja turvallisuus- ja pelastussuunnitelmapohjaa laadittaessa, yhteensopivuuden varmistamisek-

si. Tämä tarkoitti siis sitä, että samalla toimintamallilla suoritettiin kaikkien vaarojen ja ris-

kien arviointi, kuitenkin siten että toimintamalli noudattaa kaupungin ohjeistuksia sekä lain-

säädäntöä osa-alueesta (omatoiminen varautuminen tai työsuojelu) riippumatta.

Käynnistyksestä seuraavaa kahta vaihetta, ensimmäiset käynnit ryhmäkodeissa ja ensimmäi-

nen kysely henkilökunnalle, voidaan kutsua kokonaisuutena alkukartoitukseksi. Tarkoituksena

oli selvittää turvallisuustaso ryhmäkodeissa ennen kuin pelastussuunnittelua on tehty. Kesä-

ja heinäkuussa 2012 pidetyt alkukartoitukset pitivät sisällään käynnit ryhmäkodeissa, ja tur-

vallisuustasoa arvioitiin Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen määräaikaisilla palotarkastuk-

silla käyttämillä auditointikriteereillä (Liite 1). Kriteerit hyväksyttiin käyttöön 10.10.2011 ja

niiden laadintaan osallistui Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta kirjoittajan lisäksi palotar-

kastajat Heidi Partanen, Marja Tuomisto ja Tuomas Pylkkänen, projektipäällikkö Annukka Sai-

ne-Kottonen ja työn vetäjänä palotarkastaja Elviira Saari. Auditointikriteerien käytön tarkoi-

tus on ohjata pelastusviranomaisen suorittamaa valvontaa keskittämällä sitä kohteisiin, joissa

turvallisuustaso on heikko. Tämän kehittämistyön puitteissa auditointikierros toteutettiin ku-

ten määräaikaisella palotarkastuksella, mutta juridisesti kyse ei siis ollut palotarkastuksesta

tai muusta pelastusviranomaisen valvontatoimenpiteestä. Käynneillä käytettiin siviiliasua vir-

ka-asun sijasta. Käynnit toteuttivat kesä- ja heinäkuussa 2012 kirjoittaja sekä Jukka Koivuran-
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ta molemmilla puolet 30 ryhmäkodista. Käynti ja auditointi perustui fyysisen kierroksen lisäksi

keskusteluun ryhmäkodin vastaavan ohjaajan kanssa.

Auditointikriteereihin kuuluu kuuden eri osa-alueen arviointi: turvallisuusjohtaminen (A), ris-

kienhallinta (B), turvallisuuteen liittyvät asiakirjat ja ohjeet (C), rakenteellinen paloturvalli-

suus (D), tekniset turvallisuusjärjestelmät (E) sekä turvallisuusviestintä (F). Kussakin osa-

alueessa oli 1-7, keskimäärin 3½ arvioitavaa kohtaa. Jokainen arvioitava kohde arvioitiin as-

teikolla 0-4, jossa 0 on turvallisuustasoltaan paras ja 4 heikoin. Luku 2 kuvaa lakisääteistä

tasoa, jonka mukaan kyseisestä kohdasta ei havaittu puutteita lain noudattamisessa. Luku 3

kuvaa puutteellista tilannetta, luku 4 vakavia puutteita. Lakisääteisen tason yläpuolella luku

1 kuvaa tilannetta, jossa käytössä on lakisääteisen tason ylittäviä ratkaisuja tai toimintamal-

leja; tasolla 0 turvallisuus on erinomaisella tasolla. Tuloksista on mahdollista selvittää osa-

alueittaiset keskiarvot ja laskemalla puolestaan jokaisesta ryhmäkodista osa-alueiden keskiar-

vo voidaan selvittää jokaisen ryhmäkodin ns. riskiluku välillä 0-4. Kyseisen riskiluvun vertaa-

minen toisen käynnin tulosten perusteella antaa mahdollisuuden arvioida turvallisuuden kehit-

tämistä.

Ensimmäinen kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä 14.9 – 5.10.2012. Kyselyn kysymykset

ovat liitteenä 3 ja saate liitteenä 2. Kyselyn tarkoitus oli mitata turvallisuustietoisuutta lähin-

nä omatoimisen varautumisen ja työsuojelun saralta. Vastaajina olivat kaikki ryhmäkodeissa

työskentelevät. Tämä antoi jonkinlaisen kosketuspinnan koko henkilöstöön. Teknisistä syistä

nimi- ja sähköpostilistaa en saanut, joten kyselylinkki laitettiin keskitetysti ja toimitettiin

vastaavien ohjaajien kautta vastattavaksi. Vastaajia oli lopulta 144.

4.1.2 Työkalujen laadinta

Laadittavia työkaluja olivat turvallisuus- ja pelastussuunnitelman dokumenttirunko (liite 8),

opas turvallisuus- ja pelastussuunnitelman laadintaan (liite 9) sekä turvallisuuskävelyn muo-

kattava tarkistuslista (liite 10). Työskentelyn aloitin ensin mainitusta, sisällön pohjustuksena

luonnollisesti pelastuslain (379/2011) vaatimukset omatoimisen varautumisen (14 §) ja pelas-

tussuunnitelman (15 §) sekä valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011) tarken-

taman pelastussuunnitelman sisällön mukaisesti (2 §). Samoin, huomioin hallituksen esityksen

pelastuslaiksi (HE257/2010) asettamat yksityiskohtaiset perustelut edellä mainituista pelas-

tuslain kohdista.

Varsinaisen toteutuksen osalta hyödynsin vaarojen ja riskien arvioinnin osalta runsaasti aiem-

min yhdessä kollegan kanssa luomaani koulutusta ja dokumentteja terveyskeskuksien pelas-

tussuunnitteluun keväältä 2012. Riskienarviointitaulukko perustui edellisestä poiketen kuiten-

kin Helsingin kaupungin (2013) työsuojelun riskimatriisiin (kuvio 5). Tämän koin oleelliseksi
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jotta ohjeistettu vaarojen ja riskien arviointi olisi täysin yhteensopiva kaupungin työn vaaro-

jen selvittämisen ja arvioinnin ohjeistuksen kanssa. Näin täyttäisin sosiaaliviraston työsuoje-

lupäällikön toiveen että prosessi huomioisi myös työturvallisuuslain vaatimukset. Muuten ul-

koasu ja tekstisisältö olivat omia tuotoksiani perustuen asiantuntemukseeni ja kokemukseeni

pelastussuunnitelmista sekä vaarojen ja riskien arvioinnista. Oppaan laadin turvallisuus- ja

pelastussuunnitelman pohjalle, jotta molemmat dokumentit etenisivät mahdollisimman yhte-

näisesti. Muotoseikkojen osalta oli tärkeää, että suunnitelman dokumenttirunko olisi muokat-

tava jotta siitä voitaisiin tarpeen mukaan poistaa tai siihen voitaisiin lisätä asioita.

Koin tarpeelliseksi pyytää suunnitelmista näkemyksiä ennen niiden käyttöönottoa. Lausunto-

pyyntö lähetettiin 17.9.2012 seuraaville henkilöille:

- Tuula Poikonen, vammaistyön päällikkö, HKI SosV

- Kristiina Räihä, asumispalvelupäällikkö, HKI SosV

- Aila Hyvönen, työsuojelupäällikkö, HKI SosV

- Pertti Reijonen, turvallisuuspäällikkö, HKI SosV

- Simo Weckstén, riskienhallintapäällikkö, HKI Pel

- Kimmo Markkanen, riskienhallintapäällikkö, Länsi-Uusimaa Pel

- Tomi Pursiainen, riskienhallintapäällikkö, Itä-Uusimaa Pel

- Vesa-Pekka Tervo, riskienhallintapäällikkö, Keski-Uusimaa Pel

- Seppo Sihvonen, valvontayksikön päällikkö, HKI Pel

- Tuomas Pylkkänen, suunnittelija, HKI Pel

- Jukka Koivuranta, palotarkastaja ja HKI Pel/SosV yhteyshenkilö

- Harri Koskenranta, yliopettaja, Laurea-ammattikorkeakoulu

- Lasse Kammonen, asiantuntija, Työturvallisuuskeskus TTK

- Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK

Osa lausujista lähetti pyynnön eteenpäin. Saapuneiden lausuntojen perusteella työkaluihin

tehtiin pieniä muutoksia – suurimpana oli ehkä se, että suunnitelmaan kuuluvat ohjeet olivat

ennen erillään omassa tiedostossaan mutta ne päätettiin lisätä itse suunnitelmadokumenttiin.

Samoin vastuunjaon kuvausta selkiytettiin.

4.1.3 Työpajatilaisuudet ja pelastussuunnitelmien laadinta

Työpajatilaisuuksia, joissa koulutettaisiin ja harjoiteltaisiin pelastussuunnittelua, suunnitel-

tiin aluksi pidettäväksi viisi kappaletta 24.9., 25.9., 8.10., 25.10., ja 31.10.2012. Loppujen

lopuksi henkilömäärän jäädessä pieneksi 8.10., kyseinen tilaisuus peruttiin ja jäljelle siis nel-

jä tilaisuutta. Ne järjestettiin eri pelastusasemien koulutustiloissa. Työpajoihin pyydettiin

osallistumisoikeutta myös muista sosiaaliviraston vammaispalveluista, joka sallittiin. Loppujen
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lopuksi kaikkiin työpajoihin osallistui 56 henkilöä, joista 40 oli ryhmäkotien henkilökuntaa.

Paikalle kutsuttiin vastaavat ohjaajat sekä annettiin ohje ottaa mukaan myös jokin muu sopi-

va henkilö ryhmäkodista. Suurimmalla osalla vastaavista on vastuullaan useampi, yleensä kak-

si, joskus jopa neljä ryhmäkotia, joten käytännössä kaikkien 30 ryhmäkodin vastaavat ohjaa-

jat osallistuivat. Tilaisuudet kestivät kaikkiaan neljä ja puoli tuntia, klo 11:30 – 16:00. Tilai-

suuksissa olivat paikalla sekä kirjoittaja että työn ohjaaja Jukka Koivuranta. Tilaisuus alkoi

alustuksella asiaan lainsäädännön kautta, tämän jälkeen esitettiin vaiheittain turvallisuus- ja

pelastussuunnitelman laadintaoppaan kanssa yhtenevästi riskien ja vaarojen arvioinnin toteut-

taminen. Vaiheiden lomassa tehtiin ohjatusti ryhmäharjoituksia, jotta arvioinnit osataan to-

teuttaa itse toimipaikoissa omatoimisesti. Työpajoissa käytetty PowerPoint-esitys on liitteenä

7.

Ensimmäiset versiot työkaluista eli turvallisuus- ja pelastussuunnitelman runkodokumentista,

oppaasta ja turvallisuuskävelyn listasta annettiin kaikille työpajoihin osallistuneille sekä kai-

kille ryhmäkodeille käyttöön 5.10.2012. Ryhmäkodit pystyivät siis ryhtymään suunnitelmien

lopulliseen laadintaan tässä vaiheessa. Laatimisvaiheessa roolini oli passiivinen ja tarkoituk-

sena oli vain reagoida laatijoilta tuleviin opastuspyyntöihin. Yhteydenottoja tuli hyvin vähän,

yksityiskohtaisia puhelin- tai sähköpostikonsultaatioita oli yhteensä kolme, kommenttipyyntö-

jä työn alla oleviin suunnitelmiin neljä ja kahdessa ryhmäkodissa käytiin pyynnöstä neuvomas-

sa ja opastamassa.

4.1.4 Loppukartoitukset

Loppukartoitus piti sisällään toiset auditointikierrokset ryhmäkodeissa arvioiden täsmälleen

samoja kriteereitä kuin alkukartoituksessa. Käynnit tehtiin helmikuun alun ja huhtikuun en-

simmäisen viikon aikana vuonna 2013. Huomionarvoista on, että Helsingin pelastuslaitoksella

otettiin uudet auditointikriteerit ja toimintamalli käyttöön 1.1.2013 – täyden vertailtavuuden

säilyttämiseksi jatkettiin kuitenkin edellisten kriteereiden käyttöä. Lisättynä aiheena oli kui-

tenkin palautteenomainen haastattelu, jota varten oli valmisteltu kysymykset (liite 6). Sen

tarkoitus oli kerätä systemaattisesti vastaavilta ohjaajilta ja muiltakin pelastussuunnitteluun

osallistuneilta näkemyksiä prosessin onnistumisesta sekä muita keskeisiä ongelmakohtia.

Myös kysely koko henkilökunnalle toistettiin 22.3 – 2.5.2013. Toteutustapa ja kysymykset oli-

vat lähes samoja, kysymyksiä muotoiltiin kuitenkin kuvastamaan tilannetta, jossa pelastus-

suunnittelu on jo tehty tai sitä ollaan parhaillaan tekemässä. Vastaajien määrä tippui edelli-

sestä, sillä tällä kertaa heitä oli 86. Toisen kyselyn kysymykset ovat liitteenä 5.
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4.2 Empiiriset tulokset

Tässä osiossa esitellään tutkimustuloksia joita toimintatutkimuksesta saatiin. Empiirisiä tulok-

sia saatiin alkukartoituksesta, johon kuului ensimmäinen kysely ja ensimmäinen auditointi-

kierros, sekä loppukartoituksesta johon kuuluvat puolestaan toinen kysely ja toinen auditoin-

tikierros, sekä jälkimmäisen yhteydessä kerätty haastattelupalaute. Alku- ja loppukartoituk-

sen välissä tehtiin myös havaintoja pelastussuunnittelun työpajoista sekä pelastussuunnittelu-

prosessista. Kaikki edellä mainitut tulokset on kuvattu seuraavien alaotsikoiden alle aikajär-

jestyksessä. Olennainen alku- ja loppukartoituksen vertailu käsitellään kohdissa 4.3, lopulli-

nen malli sekä kohdassa 5, johtopäätökset.

4.2.1 Ensimmäinen kysely

Ensimmäinen kysely toteutettiin 14.9–30.9.2012 verkkopohjaisena kyselynä ennen mitään toi-

menpiteitä ryhmäkotien suuntaan. Kaikki vastaukset ovat siis tapahtuneet ennen pelastus-

suunnitelmien laadintaa ja työkalujen toimittamista. Pelastussuunnitelmalla viitataan siis täs-

sä ensimmäisessä kyselyssä ainoastaan ryhmäkodissa mahdollisesti jo olemassa olevaan pelas-

tussuunnitelmaan.

Kyselykutsu lähetettiin Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston vammaistyön johtajan

Tuula Poikosen kautta kehitysvammaisten ryhmäkotien vastaaville ohjaajille, jotka puolestaan

ohjasivat viestin eteenpäin henkilökunnalle. Kyselyviesti löytyy liitteestä 2. Kyselyssä pyydet-

tiin taustamuuttujia, mutta vastauslinkki oli kaikille sama, eikä vastaajia yksilöity mitenkään.

Edes toimipaikkaa (ryhmäkotia) ei kysytty. Alla on esitetty vastaukset kysymys kerrallaan sekä

niiden arviointia, sisältäen myös arvion vastausten merkityksellisyydestä. Vielä ei kuitenkaan

tehdä vertauksia tai lopullisia johtopäätöksiä. Kaikissa tässä kappaleessa esitetyissä vastauk-

sissa n=144.

KUVIO 8 Ensimmäisen kyselyn vastaajien tehtävä

Taustatiedoksi kysyttiin vastaajien tehtävää (kuvio 8).  mukaan ”Jokin muu, mikä” vastaajista

36 oli hoitajia, kaksi opiskelijaa ja yksi toimintaterapeutti. Tämän perusteella kyselyn toiseen

vaiheeseen lisättiin vaihtoehto ”hoitaja”.
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KUVIO 9 Ensimmäisen kyselyn vastaajien sukupuolijakauma

Kyselyn kohderyhmän sukupuolijakaumassa (kuvio 9) naiset olivat odotetusti vahvasti eduste-

tut. Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö on yleisestikin erittäin naisvaltaista, vuonna

2010 miesten osuus oli vain 11,6 prosenttia (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2010, s.11), eli

ryhmäkodeissa työskentelee kuitenkin miehiä enemmän kuin alalla yleensä.

KUVIO 10 Ensimmäisen kyselyn vastaajien ikäjakauma

Vastaajien ikäjakauma (kuvio 10) on merkityksellinen esimerkiksi työsuojelun ja siihen liitty-

vän työn vaarojen selvittämisen ja arvioinnin osalta huomioitava seikka. Vastaajia on kaikista

ikäluokista merkittävä määrä, pois lukien ehkä kaikkein nuorimmista.

KUVIO 11 Ensimmäisen kyselyn vastaajien työkokemus alalta

Vastaajien työkokemuksen (kuvio 11) osalta hiukan alle puolella työkokemus on kahdeksan

vuotta tai alle. Työkokemuksen huomiointi työsuojelun ja etenkin yksin työskentelyn (yöllä)

osalta on erittäin tärkeää.
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KUVIO 12 Ensimmäisen kyselyn vastaajien tietoisuus pelastussuunnitelmasta

Koska kysymys pelastussuunnitelman laadintaan (kuvio 12) on ensimmäinen aiheeseen pureu-

tuva, siihen on upotettu ohjeistuksesta muistutus: älä kysy vastauksia muilta. Merkittävä

määrä työntekijöistä on tietoinen pelastussuunnitelmasta. Tavoite ja lain silmissä vaatimus

luonnollisesti on kuitenkin 100 %. Ei-vastaus ei tässä erittele sitä, puuttuuko pelastussuunni-

telma vai eikö sen olemassaoloa vain tiedosteta.

KUVIO 13 Ensimmäisen kyselyn vastaajien tutustuminen pelastussuunnitelmaan

Ensimmäinen havainto verratessa vastauksia pelastussuunnitelmaan tutustumisesta (kuvio 13)

ja edellistä kysymystä (kuvio 12) on se, että edellisessä kysymyksessä kahdeksasta vastaajasta

jotka eivät ole tietoisia pelastussuunnitelmasta nyt vain neljä on enää samaa mieltä. Tämän

voidaan olettaa menevän vastaustekniseen huolimattomuuteen, eli neljä vastaajaa on vastan-

nut ”en”, vaikka ko. vastauksen tarkoitus on kertoa tilanteesta jossa henkilö on tietoinen pe-

lastussuunnitelmasta, muttei tutustunut siihen. Mutta vaikka nämä neljä vastaajaa poistaisi,

johtopäätelmä on silti selvä; vain n. 73 % vastaajista on tutustunut pelastussuunnitelmaan

huolellisesti, ja n. 24 % ei - edellä mainittu tilastoharha huomioiden kuitenkin voidaan sanoa,

että 22 % ei ole tutustunut olemassa olevaan pelastussuunnitelmaan. Tavoite ja lain vaatimus

on tässäkin 100 %, joten parantamisen varaa on.
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KUVIO 14 Ensimmäisen kyselyn vastaajien käsitys pelastussuunnitelman selkeydestä

Olemassa olevat pelastussuunnitelmat on pääsääntöisesti todettu selkeiksi ja ymmärrettäviksi

(kuvio 14). 17,36 % toteaa, että pelastussuunnitelmassa on puutteita ymmärrettävyyden osal-

ta. Ottaen kuitenkin huomioon että tämä on lähes viidennes henkilökunnasta ja kohteissa on

myös yksin työskentelyä, selkeyttä tulisi parantaa.

KUVIO 15 Ensimmäisen kyselyn vastaajien käsitys pelastussuunnitelman soveltuvuudesta yh-

teen käytännön työn kanssa

Vastaukset pelastussuunnitelman soveltuvuudesta yhteen käytännön työn kanssa (kuvio 15)

ovat melko yhteneväisiä edellisen kysymyksen kanssa pelastussuunnitelman ymmärrettävyy-

destä (kuvio 14). Kriittisyys on tosin hieman lisääntynyt, tällä kertaa 22,22 % on sitä mieltä

että suunnitelman yhteensopivuudessa käytännön työn kanssa on ongelmia.
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KUVIO 16 Ensimmäisen kyselyn vastaajien vastaukset pelastussuunnitelman läpikäymisestä ja

perehdytyksestä

Pelastussuunnitelmien läpikäymisen ja perehdytyksen (kuvio 16) osalta tulee jo selkeästi esil-

le että parantamisen varaa on. Tarkalleen kolmanneksen mukaan pelastussuunnitelmaa ei ole

käyty läpi lainkaan, ja säännöllistä läpikäyntiä vain 11,81 % tapauksista. Kehittämisen tarvet-

ta on siis säännöllisyydessä ja suunnitelmallisuudessa turvallisuusasioiden tiedottamisen osal-

ta.

Kyselyssä kysyttiin myös avoin kysymys johon, vastaaminen oli vapaaehtoista. Kysymys kuului

seuraavasti: Tässä voit kommentoida vapaasti yllä olevia kysymyksiä sekä antaa muitakin aja-

tuksia liittyen pelastussuunnitelmaan. Vastauksia tuli kaikkiaan 19 kappaletta. Taulukkoon 1

on kerätty avoimet vastaukset sekä niiden yhteyteen kirjoittajan arviointia vastaajan kom-

mentista.

Vastaajan kommentti Arviointia - mitä pitäisi huomioida uudessa pelastus-
suunnitelmassa?

suunnitelmaa on päivitetty vuosittain. Hyvä lähtökohta, jota kannattaa ylläpitää.

Muuton jälkeen ei nykyiseen osoitteeseen ole vielä laadittu pelastus-
suunnitelmaa. Asia on vireillä ja olen ottanut yhteyttä viranomaisiin ja
hankkinut tietoa.

Osoitus oma-aloitteisuudesta. Kuinka paljon vaatii aikaa ja vaivaa?
Löytyykö tiedonlähteitä?

Ryhmäkodin pelastussuunnitelma on vanha, se on tehty valmiin mallin
mukaan, joka ei kuvaa toimintaympäristöä tarkasti.

Pelastussuunnitelmien vanhuutta osattiin ennakoida. Toimintaym-
päristön kuvaukseen kiinnitettävä huomiota.

Yhteisissä kokouksissa on ollut puhetta siitä, kuinka toimia jos asukas
käyttäytyy väkivaltaisesti työntekijää kohtaan.

Työväkivalta tullut esille myös muissa yhteyksissä,  se on tärkeä
huomioida.

Ryhmäkodin pelastussuunnitelma vanhentunut, kaipaisi päivittämistä. Tähän pyritään.

Käytännössä meillä on ryhmäkodeissa käsitys/ toimintatapa, että pelas-
taminen ja pelastautuminen on ryhmäkodin tiloista poistumista. Toi-
saalta tiedetään myös, muista yhteyksistä, ettei näin kaikissa tilanteissa
olekaan oikea tapa toimia. On tilanteita, joissa on turvallisinta pysyä
huoneessaan. Tässä on se haaste. Miten ohjeistaa meidän asiakas,
jonka toimintakyvyssä on vajeita?

On kiinnitettävä huomiota kyseisen asian ohjeistamiseen. Ryhmä-
koteja on rakenteellisesti ja toiminnallisesti todella paljon erilaisia,
puhumattakaan muista toimipaikoista. Voidaan siis vain pyrkiä
antamaan selkeä opastus ja yleiset teesit, muttei lopullista kaikille
yhtenevää vastausta.

pelastussuunnitelma on, mutta sen käyttäminen oikeassa tilanteessa
vaikeata, koska asukkaat eivät ymmärrä vaaratilanteita, mutta asiaa
harjoitellaan

Asiakkaiden ymmärryskykyjen vaihtelut on huomioitava.
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Muistaakseni olen suunnitelman joskus aloittaessani lukenut läpi, mut-
ten sen tarkemmin sitä muista.

Pelastussuunnitelman perehdytyksen tulee olla suunnitelmallista.

Pelastussuunnitelma pitäisi käydä useammin läpi henkilöstön kanssa,
jotta asiat piirtyisivät selvänä jokaisen työntekijän päähän. Harvoin
läpikäydyt asiat tuppaavat unohtumaan.

Kuten yllä.

ei ole ollut aikaa yhteisesti perehtyä, on vain pyydetty lukemaan kaapis-
ta kun löytyy aikaa.

Kuten yllä.

Suunnitelman olen itse laatinut kauan, kauan sitten sen ajan ohjeitten
mukaan, jotka ehkä eivät olleet tarpeeksi yksikkökohtaiset, aika olisi jo
päivittää suunnitelma, mistä aika tällaiselle kirjalliselle työlle?!!!!!!!

Ajanpuute on esillä huolenaiheena jo prosessin alkuvaiheessa.

Pelastussuunnitelman läpikäyminen on ollut henkilökunnan oman viit-
simisen varassa. Hyvä olisi, että esimies velvoitettaisiin käymään se läpi
koko henkilökunnan kanssa.

Pelastuslainsäädäntö edellyttää suunnitelman laatijaa tiedotta-
maan siitä tarvittavalla tavalla. Työturvallisuuslainsäädäntö edellyt-
tää työn vaaroista tiedottamista. Lakisääteiset velvoitteet kuvatta-
va ja vastuutettava selkeästi.

Pelastussuunnitelma on mahdollisesti käyty läpi ennen kuin minä olen
tullut töihin yksikköön, olen ollut töissä nykyisessä toimipisteessäni alle
vuoden.

Vuosi tai lähes vuosi on selkeästi liian pitkä aika. Perehdytyksen
yhteydessä on muistettava myös turvallisuusasiat.

olen vastikään palannut töihin hoitovapaalta. Joten täytynee tutustua
pelastussuunnitelmaan

Töihin paluun yhteydessä on muistettava myös turvallisuusasiat.

Pelastusharjoituksia on ollut, en kuitenkaan ole mielestäni koskaan
nähnyt sitä kirjallisena.

Ilmeisesti viitataan pelastussuunnitelmaan. Jos harjoituksia on
ollut, mihin ne ovat perustuneet? Dokumentointi?

Säännönmukaiset poistumisharjoitukset, niin yksin toimivalle (esim.
yökkö) kuin ryhmätyöskentelylle. Keskustelua henkilökunnan kanssa,
miten itse toimisi omien asukkaiden kanssa ja kuinka pitäisi toimia.

Harjoitusten huomioiminen ja suunnitelmallisuus.

Pelastussuunnitelmaa pitäisi käydä yhteisesti läpi useammin. Itsekin
muistan sen oikeastaan aika huonosti. Samoin tiettyjä tilanteita pitäisi
harjoitella ryhmäkodissa myös käytännössä ja pohtia ohjeistuksien
toimivuutta. Pelastusalan ammattilaisen läsnäolo tällaisessa harjoituk-
sessa olisi erittäin hyvä asia.

Kuten yllä. Lisäksi on huomioitava kannustus pelastusviranomaisen
ohjauksen, neuvonnan ja valistuksen hyödyntämiseen.

Työskennellessäni laitospuolella, harjoittelimme käytännössä oman
yksikön kesken. Toivoisin että täällä ryhmäkodissa tekisimme samoin.
Pelastuslakanalla siirtäminen on nopeaa, mutta vastaan hangoittelevan
asukkaan kanssa haasteellista. Muutenkin pitäisi käydä useammin läpi
yhdessä.

Kuten yllä.

TAULUKKO 1 Ensimmäisen kyselyn vastaajien avoimet vastaukset liittyen pelastussuunnitel-

maan sekä niiden merkityksen arviointia

KUVIO 17 Ensimmäiseen kyselyyn vastanneiden käsitys yleisimmistä tulipalojen aiheuttajista

Kysymys tulipalojen aiheuttajista asumiseen liittyen (kuviot 17) on tärkeä, sillä vain syyt tun-

temalla niitä voi ennaltaehkäistä. Tässä kohdassa voidaan havaita pientä parantamisen varaa,

sillä Pelastusopiston (2012) pelastustoimen taskutilaston 2007–2011 mukaan vuonna 2011 säh-

kölaitteet aiheuttivat 680 tulipaloa, avotuli ja kynttilät 278, tupakointi 220, ruuanvalmistus
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1070 ja tahallaan sytytettyjä paloja oli 290. Tuhopolttojen ja etenkin ruuanvalmistuksen mer-

kitystä aiheuttajana siis aliarvioidaan kyselyyn vastaajien keskuudessa voimakkaasti.

KUVIO 18 Ensimmäiseen kyselyyn vastanneiden käsitys minimipelastamisajasta tulipalossa

Tavanomaisen huoneistopalon kehittymisnopeuden tietäminen on merkityksellinen toiminta-

kyvyltä rajoittuneiden turvallisuudesta huolehtiessa. Vakiintunut oikea vastaus perustuen ta-

vanomaiseen palokehitykseen on 2-3 minuuttia (Sisäasiainministeriö 2013). Kokonaisuutena

voidaan todeta, että vastaajat ovat tästä hyvin perillä (kuvio 18). Nopeampi, minuutissa pe-

lastaminen ei tietenkään varsinaisesti vaaranna ketään, mutta ainakin vastaukset 4+ minuut-

tia pitäisi pystyä eliminoimaan täysin.

KUVIO 19 Alkusammutuskaluston käytön osaaminen ensimmäiseen kyselyyn vastaajilla

Vastaajien alkusammutustaidoissa (kuvio 19) on kehittämisen varaa. Kaikissa ryhmäkodeissa

on sammutuspeitteitä ja käsisammuttimia, pikapaloposteja vain yleensä uusimmissa. Niiltä

osin alempi osaamisprosentti on siis selitettävissä. Joka tapauksessa kaikkien henkilökunnan

jäsenten tulisi hallita toimipaikassansa sijaitsevien alkusammutusvälineiden käyttö. Tämä tu-

lee siis selkeästi ohjeistaa ja linjata pelastussuunnitelmassa. Toisin sanoen, tavoitteena on

kohdasta 1 ja 2 vastaus 100 %. Pikapalopostin käyttötaidot eivät myöskään koskaan mene huk-

kaan, vaikka niitä ei useimmissa ryhmäkodeissa olisi.
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KUVIO 20 Ensimmäisen kyselyn vastaajien näkemys osaamisesta palohälytystilanteessa

Oikeiden toimintatapojen palohälytyksessä tuntemisen (kuvio 20) osalta tilanne on erittäin

huolestuttava. Huomioiden etenkin yksintyöskentely, 41 % on kestämätön vastaus epävarmuu-

den osalta. Ratkaisuksi on suunniteltava ohjeistus ja harjoitukset varmuuden parantamiseksi.

KUVIO 21 Ensimmäisen kyselyn vastaajien näkemys osaamisesta yleisen vaaramerkin soidessa

Yleisen vaaramerkin tunteminen on erittäin tärkeää, jotta ulkoisilta vaaroilta voidaan suojau-

tua oikea-aikaisesti. Vain hiukan yli puolet vastaajista tuntee kuitenkaan osaavansa toimia

hyvin näissä tilanteissa (kuvio 21). Henkilökohtaiseen kokemukseeni perustuen hyvin yleinen

puute ylipäätään on väestölle annettava varoitus ja oikea toiminta varoituksen tullessa. Epä-

varmuudelle ei ole sijaa suojattaessa toimintakyvyltään heikentyneitä ulkoiselta vaaralta,

joten tilannetta tulee parantaa ja huolehtia, että asia ohjeistetaan.

KUVIO 22 Ensimmäisen kyselyn vastaajien näkemys asukkaiden toimintakyvyn selvittämisestä

Pelastuslain (379/2011) 18§, Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasumi-

sessa, velvoittaa toiminnanharjoittajan etukäteen laadituin selvityksin ja suunnitelmin ja nii-



47

den perusteella toteutetuin toimenpitein huolehtimaan, että asukkaat ja hoidettavat henkilöt

voivat poistua turvallisesti tulipalossa tai muussa vaaratilanteessa itsenäisesti tai avustettui-

na. Kysyttäessä vastaajien mielipidettä heikentyneen toimintakyvyn selvittämisestä (kuvio

22), vain noin 39 % vastaajista oli sitä mieltä, että selvitys oli tehty riittävän kattavasti. Toki

on vaihtoehto, että selvitys on tehty mutta yksittäinen henkilökunnan jäsen ei ole siitä tietoi-

nen. Pelastussuunnitelmassa ja sitä myöten kaikilla tietona tulee kuitenkin olla selvityksen

johtopäätelmät jotta pelastaminen ylipäätään on mahdollista. Tämän asia tulee siis huomioi-

da pelastussuunnitelmassa tarkkaan, vaikkei poistumisturvallisuusselvityksen (pelastuslaki

19§) tasolle mentäisikään.

KUVIO 23 Ensimmäisen kyselyn vastaajien käsitys pelastustoimen vasteajasta

Käsitykset pelastustoimen vasteajasta (kuvio 23) ovat keskimääräisesti noin 7 minuutin koh-

dalla. Kysymyksessä olennaisinta on huomioida väärät käsitykset liian nopeasta avun saapumi-

sesta, joka voi johtaa omatoimisen toiminnan vähättelyyn. Helsingissä ensimmäisen yksikön

saapumisen keskiarvoaika oli vuonna 2012 6,19 minuuttia (Pronto online-tilastot 2013). Mate-

maattisessa mielessä voidaan katsoa vastaajien onnistuneen, mutta keskiarvot saattavat olla

tietysti siinä mielessä vaarallisia, että ne usein nähdään luotettavina todellisuuden kuvaajina.

Missään tapauksessa ei tule olettaa, että pelastajat olisivat paikalla alle seitsemässä minuu-

tissa edes lyhyen vasteajan alueilla kuten Helsingissä, ja aina tulee varautua pidempään ai-

kaan.

KUVIO 24 Ensimmäisen kyselyyn vastaajien näkemys läheltä piti-tilanteiden ilmoittamisesta
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Noin kolmannes vastaajista ei osaa ilmoittaa läheltä piti-tilanteista asianmukaisesti (kuvio

24). Asia tulisi huomioida pelastussuunnitteluprosessin aikana vastuissa ja velvoitteissa. Jokai-

sen työntekijän tulee tuntea ilmoittamisen toimintamalli.

KUVIO 25 Ensimmäisen kyselyyn vastaajien näkemys työn vaarojen selvittämisestä ja arvioin-

nista

Kysymyksessä työn vaarojen selvittämisestä ja arvioinnista (kuvio 25) viitataan suoraan työ-

turvallisuuslain (738/2002) 10 § mukaiseen toimintaan. Tavoitteena on, että jokainen työnte-

kijä tietää vaarojen selvityksen ja arvioinnin johtopäätelmät.

KUVIO 26 Ensimmäisen kyselyyn vastaajien tutustuminen työn vaarojen selvitykseen ja arvioon

Ryhmäkodit ovat henkilömäärältään pieniä työpaikkoja, joten noin kolmanneksen osallistumi-

nen (kuvio 26) työn vaarojen ja selvitykseen ja arviointiin on uskottavaa. Pelastussuunnittelu-

prosessin ja siinä yhteydessä tehtävän vaarojen ja riskien arvioinnin yhteydessä on kannustet-

tava pitämään mukana riittävä määrä henkilökuntaa. Edellisen kysymyksen tavoin ne, jotka

eivät ole tuloksiin tutustuneet tulisi saada tiedottamisen piiriin.
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KUVIO 27 Ensimmäisen kyselyyn vastaajien näkemys työn kuormittavuuden selvittämisestä

Kysymyksen työn kuormittavuuden selvittämisestä (kuvio 27) tarkoitus oli selvittää erityisesti

onko henkinen kuormitus selvitetty. Odotetusti fyysisen kuormittavuuden selvittäminen oli

yleisempää. Joka tapauksessa hiukan yli puolet vastaajista kokee, että selvitys on jollain ta-

valla puutteellinen työn kuormittavuuden osalta. Asia tulee siis huomioida vaarojen ja riskien

arvioinnissa.

KUVIO 28 Ensimmäisen kyselyyn vastaajien näkemys tapaturmariskien kartoituksesta

Henkilökunnalla olevan tiedon mukaan tapaturmariskit on kokonaisuudessaan eli sekä pelas-

tus- että työturvallisuuslain vaatimalla tavalla arvioitu vain 56,25 % kohteista (kuvio 28). Pie-

nessä vähemmistössä on tehty kartoitus vain jommastakummasta ja peräti kolmanneksesta
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kohteista minkäänlaista kartoitusta ei ole tehty. Lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi

molemmat kartoitukset on tehtävä.

Kyselyssä kysyttiin myös tapaturmien aiheuttajia avoimena kysymyksenä, johon vastaaminen

oli pakollista. Kysymys kuului seuraavasti: Vammaan johtaneista tapaturmista vuosittain noin

neljännes tapahtuu kotona. Mitkä kodinomaisessa ryhmäkotiasumisessa ovat mielestäsi 1-3

suurinta tapaturmariskiä? Taulukkoon 2 on kerätty vastauksia ja niiden saama yhteenlaskettu

lukumäärä. Joidenkin tekijöiden osalta on tehty perusteltua yhteenlaskua – esim. tupakoinnin

kolme vastausta on laskettu tulipalon sarakkeeseen. Erityisen tärkeää lukumäärät huomioiden

on vastausten kaatuminen, kompastuminen ja liukastuminen yhdistäminen yhdeksi, sillä kaa-

tuminen, johtui sitten kompastumisesta tai liukastumisesta, aiheuttaa käytännössä saman-

tyyppiset seuraukset. Toki niiden ennaltaehkäisy on erilaista, ja kohdekohtaisesti tulee toki

puuttua yksittäisiin aiheuttajiin, mutta kokonaisuutta arvioidessa yhdistäminen on perustel-

tua.

Lisäksi, taulukon 2 oikeanpuoleinen sarake kertoo kolmen suurimman vastauksen osalta Tilas-

tokeskuksen PX-Web-tietokannan ”Terveys/Kuolemansyyt” antaman määrän vuonna 2011 15–

69-vuotiaiden kuoleman aiheuttajana. Ikäjakauma on valittu kuvaamaan ryhmäkotien asuk-

kaiden ikää suodattamalla pois vanhukset ja lapset. Sarake on lisätty jotta voimme arvioida

vastaajien käsitystä vallitsevaan tositilanteeseen. Vertaus kuoleman aiheuttaviin tapaturmiin

ei tietenkään ole täydellinen vain vammoihin johtaneiden tapaturmien aiheuttajien kanssa,

mutta täytyy huomioida että pelkkiä vammautumisia ei välttämättä raportoida mihinkään ti-

lastoon. Siksi valittu esitystapa puolustaa paikkaansa.

Tapaturman aiheuttaja Vastausten lkm Kuolleita 2011
Liukastuminen, kaatuminen, kompastuminen 111 290
Väkivalta 33 170
Palovamma 24 62
Väärä työasento, ergonomia 15
Tulipalo 15
Sähkölaite 14
Keittiötyöt 12
Putoaminen 7
Tukehtuminen 6
Sairaskohtaus 3
Vialliset laitteet 2
Ahtaat tilat 2
Vahinkolyönti 1
Karkaaminen 1
Ulkoinen uhka 1
Tartuntataudit 1
Myrkytys 1
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TAULUKKO 2 Ensimmäisen kyselyn vastaajien kootut avoimet vastaukset tyypillisimmistä

vammaan johtaneista tapaturmista

Voidaan todeta, että haastateltavien käsitys tapaturmariskistä on varsin realistinen ja tilasto-

keskuksen (2013) keräämät lukumäärät tuntuvat vahvistavan käsitystä. Väkivalta ei yleensä

käsitteellisesti kuulu tapaturmien piiriin, mutta asia on selkeästi esillä ja henkilökunnan mie-

lessä, joten sen käsittelyä ei pidä missään tapauksessa unohtaa.

KUVIO 29 Ensimmäisen kyselyyn vastaajien näkemys väkivaltariskien arvioinnista ja niihin va-

rautumisesta

Väkivaltariskiä pidetään vastaajien joukossa selvittävästi merkittävänä ja tärkeänä asiana

(kuvio 29). Yli 60 %:lla vastaajista on sitä mieltä, että asiassa olisi parantamisen varaa. Työ-

väkivalta tulee siis huomioida vaarojen ja riskien arvioinnissa.

4.2.2 Toinen kysely

Toinen kysely toteutettiin 22.3 – 2.5.2013 verkkopohjaisena kyselynä projektin lähestyessä

loppuaan. Vastaajien tietoisuus itse prosessista vaihtelee runsaasti; jotkut olivat osallisia pro-

sessiin, jotkut olivat saaneet pelastussuunnitelman luettavaksi ja osalle koko prosessi oli täy-

sin vieras. Pelastussuunnitelmalla viitataan tässä toisessa kyselyssä ryhmäkodissa työn alla

olevaan tai valmiiseen uudenmalliseen turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaan.

Kyselykutsu lähetettiin Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston sihteeri Kirsi Ollikaisen

kautta kehitysvammaisten ryhmäkotien vastaaville ohjaajille, jotka puolestaan ohjasivat vies-

tin eteenpäin henkilökunnalle. Kyselyviesti löytyy liitteestä 4. Kyselyssä pyydettiin tausta-
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muuttujia, mutta vastauslinkki oli kaikille sama, eikä vastaajia yksilöity mitenkään. Edes toi-

mipaikkaa (ryhmäkotia) ei kysytty. Alla on esitetty vastaukset kysymys kerrallaan sekä niiden

arviointia ja vertailua ensimmäisen kyselyn tuloksiin. Kaikissa tässä kappaleessa esitetyissä

vastauksissa n=86.

KUVIO 30 Toisen kyselyn vastaajien tehtävä

Vastaajien tehtäväjakauma (kuvio 30) on tehtävän osalta lähes identtinen ensimmäisen kans-

sa, selvyyden vuoksi lisättiin valmis vastaus ”hoitaja”.

KUVIO 31 Toisen kyselyn vastaajien sukupuoli

Miesvastaajia prosentuaalisesti katsoen hieman vähemmän kuin ensimmäisessä kyselyssä,

mutta ei merkittävää eroa (kuvio 31).

KUVIO 32 Toisen kyselyn vastaajien ikäjakauma

Toisessa kyselyssä vastaajien keski-ikä on nuorempi kuin ensimmäisessä (kuvio 32).
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KUVIO 33 Toisen kyselyn vastaajien työkokemus alalta

Keskimääräinen työkokemus on hiukan laskenut (kuvio 33), mutta tämä oli odotettavissa vas-

taajien ollessa ylipäätään nuorempia. Kokonaisuutena ikäjakauma on kuitenkin vastaavanlai-

nen kuin ensimmäisessä kyselyssä.

KUVIO 34 Toisen kyselyn vastaajien osallistuminen prosessiin

Tämä kysymys uuden toimintamallin mukaiseen prosessiin osallistumisesta (kuvio 34) oli uusi

eikä vastaavaa luonnollisesti voitu ensimmäisessä kyselyssä tiedustella. Vastauksiin voidaan

olla niiltä osin tyytyväisiä, että yli puolet vastaajista osallistui jotenkin riskien ja vaarojen

arviointiin, 68,24 % jotenkin pelastussuunnitelman laadintaan. Prosentti on hyvä ja johtunee

ryhmäkotien pienestä koosta – työntekijöiden määrän ollessa on pieni tarvitaan suurempi

osuus heistä tähän työhön. Suuremmassa hoitolaitoksessa määrän voidaan olettaa olevan al-

haisempi. Sinänsä hyvin suuren osan henkilökunnasta osallistuminen projektiin ei ole itseisar-

vo, mutta riittävä edustus on kuitenkin oltava. Hyvin pieni määrä vastaajista ei ole tietoinen

projektista, mikä tarkoittaa että projektista on tiedotettu hyvin.
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KUVIO 35 Toisen kyselyn vastaajien tietoisuus uuden pelastussuunnitelman laadinnasta

Edelleen voidaan todeta että henkilökunta on hyvin tietoinen projektista (kuvio 35). Yli kol-

mannes toteaa että suunnitelma on valmis; mutta yli puolet että suunnitelmaa laaditaan tai

päivitetään tällä hetkellä. Tämä osoittaa että pelastussuunnitteluprosessissa meni kauemmin

kuin uumoiltiin ja viivästymistä tapahtui. Tämän ollessa työntekijöiden itsenäinen näkemys

asiaa selvitettiin myös haastattelemalla ryhmäkotien vastaavia ohjaajia, tästä lisää kappa-

leessa 4.2.7.

KUVIO 36 Toisen kyselyn vastaajien tutustuminen uuteen pelastussuunnitelmaan

Vastaukset uuden malliseen pelastussuunnitelmaan tutustumisesta (kuvio 36) ovat hyvin lin-

jassa edellisen kysymyksen osalta huomioiden, että suunnitelmat eivät vielä valtaosin ole

valmiit. Positiivista on että suunnitelmiin on pääosin tutustuttu, vaikka keskeneräisenäkin.
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KUVIO 37 Toisen kyselyn vastaajien näkemys uuden pelastussuunnitelman ymmärrettävyydes-

tä

Pelastussuunnitelman selkeyttä ja ymmärrettävyyttä tiedusteltiin (kuvio 37), jotta saataisiin

palautteen tyyppistä näkemystä uuden suunnitelman käytettävyydestä. Vertailuna ensimmäi-

seen kyselyyn pelastussuunnitelmaa tuntemattomien eli vaihtoehdon n:ro 6 määrä nousi noin

14 %:sta noin 26 %:iin. Tämä kuvaa selkeästi pelastussuunnitteluprosessin keskeneräisyyttä.

Tämän ottaessa kuitenkin vastauksia huomattavan määrän voidaan olla paremmin mielin vaih-

toehdoista 1-5, sillä prosentuaalisen luvun pysyessä lähellä ensimmäistä vastausta kyseinen

vastaus on itse asiassa saanut enemmän suosiota kokonaisuutena arvioiden. On jo tilastollista

arviota ajatellen huolestuttavaa, että neljännes ei edes pysty arvioimaan asiaa, se huomioi-

den ymmärrettävyydessä ei ole suurta muutosta vanhaan. Tavoite toki oli toki tehdä uudesta

turvallisuus- ja pelastussuunnitelmasta kaikin puolin selkeä ja ymmärrettävä, mutta pelastus-

suunnitelmasta tiedottamisen ollessa vielä keskeneräinen lopullisia johtopäätöksiä ei voida

vetää.

KUVIO 38 Toisen kyselyn vastaajien näkemys uuden pelastussuunnitelman käytännöllisyydestä

Uuteen pelastussuunnitelman tutustumisen ollessa harvinaisempaa kuin vanhan, ollaan jota-

kuinkin samoissa vastauksissa pelastussuunnitelman yhteensopivuudessa käytännön työn kans-
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sa (kuvio 38) kuin ensimmäisen kyselyn aikana. Positiivista toki on, että täysin yhteensopivan

osio on noususuuntainen.

KUVIO 39 Toisen kyselyn vastaajien näkemys uuden pelastussuunnitelman perehdyttämisestä

Uusia pelastussuunnitelmia ei ole käyty läpi yhtä paljon kuin edellisiä. Tämä toki selittyy koko

prosessin keskeneräisyydellä vastaushetkellä.

Vastaajilta kysyttiin ensimmäisen kyselyn tapaan vapaaehtoisia avoimia vastauksia pelastus-

suunnittelusta. Kysymys kuului seuraavasti: Tässä voit kommentoida vapaasti yllä olevia ky-

symyksiä sekä antaa muitakin ajatuksia liittyen pelastussuunnitelmaan. Vastauksia tuli 9

kappaletta. Taulukkoon 3 on kerätty poimittuja vastauksia sekä joidenkin niistä perään lisätty

arviointia vastauksista.

Vastaajan kommentti Vastauksen arviointia työn kannalta

Pelastussuunnitelman tekeminen ainakin oli kovin aikaavievä työ! Sama havainto toistui prosessin aikana usein.

Olen ollut vasta puoli vuotta talossa, joten vielä en ole asiaan perehty-
nyt, enkä saanut perehdytystä asian vastaavalta.

Puoli vuotta tuntuu pitkältä ajalta ilman perehdytystä. Perehdytys
huomioitu oppaan kappaleessa tiedottamisesta.

Uudesta pelastussuunnitelmasta on keskusteltu, mutta sitä ei ole käyty
läpi yhdessä henkilökunnan kanssa.

Laadintaan annettu ohjeistus oli aivan liian laaja ja monimutkainen,
joka vaikeutti työtä huomattavasti.

Ohjeistus pyrittiin pitämään mahdollisimman selkeänä. Myöhem-
min tosin tuli ilmi pikemmin ongelmia jossa opasta ei hyödynnetty
lainkaan ja toiminta pysähtyi.

Pelastussuunnitelmaa on ollut ilmeisesti hyvinkin vaikeaa teh-
dä/päivittää. Aiheuttanut laatijoille liiaksikin päänvaivaa, siis liian työläs.
Jos ryhmäkoti sijaitsee tavallisessa kerrostalossa, ei siis omassa raken-
nuksessaan (vrt. laitos), pelastussuunnitelma on todennäköisesti hie-
man yksinkertaisempi.

Myöhemmät haastattelut eivät täysin tue väitettä, että asia olisi
ollut sisällöllisesti vaikea. Oma näkökulma on ollut että työn tulisi-
kin olla haastava jotta asiat voidaan selvittää niiden ansaitsemalla
laajuudella.

Pelastussuunnitelma on selkeä ja siitä löytää kaiken oleellisen juuri
meidän ryhmäkodille tärkeän tiedon.

Kommentti on kannustava siltä osin että käytetään termiä ”juuri
meidän ryhmäkodille”. Kohdekohtaisuudessa ollaan siis onnistuttu.

Pelastussuunnitelma on työn alla ja ei ole vielä käyty läpi yhteisesti
henkilökunnan kanssa.
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TAULUKKO 3 Toisen kyselyn vastaajien avoimet vastaukset liittyen pelastussuunnitelmaan se-

kä niiden merkityksen arviointia

KUVIO 40 Toisen kyselyn vastaajien näkemys yleisimmistä asumiseen liittyvistä tulipalojen

aiheuttajista

Ensimmäisen kyselyn perusteella voitiin päätellä, että tuhopolttojen ja etenkin ruuanvalmis-

tuksen merkitystä aiheuttajana aliarvioidaan voimakkaasti. Kysyttäessä samaa toisessa kyse-

lyssä, vastauksissa (kuvio 40) ainoat havainnoitavat erot ensimmäiseen kyselyyn verrattuna

ovat tuhopolton ja sähkölaitteiden osuuden nousu tupakoinnin ja etenkin avotulen kustannuk-

sella. Suuntaus on siis marginaalisesti oikea, mutta ruuanvalmistuksen riskejä ei edelleenkään

tunnisteta. Kokonaisuutena muutos on lähes merkityksetön ja selkeä ilmaus siitä, että uusi

turvallisuus- ja pelastussuunnitelma joko ei salli tämän selkeää kuvaamista tai että suunni-

telmat ovat vielä kesken ja tiedottamatta.

KUVIO 41 Toisen kyselyn vastaajien näkemys minimipelastamisajasta tulipalossa

Toisen kyselyn vastaustulos toimintakyvyltään heikentyneen pelastamiseen (kuvio 41) on hei-

kompi kuin ennen turvallisuuden kannalta – tavoitteena siis oli eliminoida vastaukset 4+ mi-

nuuttia. Uusi turvallisuus- ja pelastussuunnitelma antaa selkeästi syötteen kuvata aika, jolloin

pelastautumisen täytyisi tapahtua, mutta kehityssuunta on ollut jopa päinvastainen. Pelastus-

suunnittelu on kuitenkin ollut keskeneräistä, ja muutokset onneksi ovat sellaisia, että kaikkia

kyselykohteita kattavaa yleispätevää johtopäätöstä ei voi vielä selkeästi vetää, mutta asia on

sellainen johon tulisi jatkossa kiinnittää erityistä huomiota.
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KUVIO 42 Alkusammutuskaluston käytön osaaminen toiseen kyselyyn vastaajilla

Kaikissa ryhmäkodeissa on sammutuspeitteitä ja käsisammuttimia, pikapaloposteja vain

yleensä uusimmissa ja niiden käytön osaaminen on noussut. Muiden osalta merkittävää muu-

tosta ei toisessa kyselyssä (kuvio 42) ole havaittavissa. Tavoitteeksi asetetaan edelleen, että

kaikkien henkilökunnan jäsenten tulisi hallita toimipaikassansa sijaitsevien alkusammutusväli-

neiden käyttö. Tämä tulee siis selkeästi ohjeistaa ja linjata pelastussuunnitelmassa – mutta

suunnitelmassa voidaan korkeintaan antaa linjauksia ja ohjeita, ei teknistä osaamista. Mikäli

uuden turvallisuus- ja pelastussuunnitelman turvallisuusviestinnän suunnitelmia kuitenkin

noudatetaan, alkusammutuksen ja muiden taitojen osaamisen tulisi vuoden saatossa korjaan-

tua edellytetylle tasolle.

KUVIO 43 Toisen kyselyn vastaajien näkemys osaamisesta palohälytystilanteessa

Tämän vastauksen osalta tilanne on edelleen toisessakin kyselyssä (kuvio 43) huolestuttava.

Vaikka tulos on paranemaan päin, 41 % muuttuminen 36 % on edelleen kestämätön vastaus

epävarmuuden osalta. Pelastussuunnittelutyötä on jatkettava ja ylläpidettävä järjestelyjä,

joita valmiissa uusissa turvallisuus- ja pelastussuunnitelmissa oli poistumisharjoittelun osalta

suunniteltu. Seuraavien kuukausien ja vuosien saatossa tilanteen parantumista olisi hyvä seu-

rata.
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KUVIO 44 Toisen kyselyn vastaajien näkemys osaamisesta yleisen vaaramerkin soidessa

Toimenpiteet yleisen vaaramerkin soidessa eivät ole toisellakaan kysymyskerralla täysin selvät

(kuvio 44). Ei lainkaan-vastaukset nollaantuivat ja on tapahtunut hienoista siirtymistä epä-

varmasti-vastauksesta erittäin hyvin-vastaukseen. Suunta on hyvä mutta sitä on parannettava;

kuten aiemmin mainittiin, epävarmuudelle ei ole sijaa suojattaessa toimintakyvyltään heiken-

tyneitä ulkoiselta vaaralta, joten tilannetta tulee parantaa ja huolehtia, että asia ohjeiste-

taan. Tämänkin osaamisen osalta uusien turvallisuus- ja pelastussuunnitelmien perusteella

annettavan tiedottamisen perusteella tuloksen tulisi parantua tulevaisuudessa.

KUVIO 45 Toisen kyselyn vastaajien näkemys asukkaiden toimintakyvyn selvittämisestä

Suunta toisen kyselyn vastauksessa asukkaiden heikentyneen toimintakyvyn selvittämisestä

(kuvio 45) on hyvä, vastausosuuden siirtyessä noin viisi prosenttiyksikköä ”ei lainkaan”-

kohdasta ja kaksi prosenttiyksikköä ”ei mielestäni riittävän kattavasti”-kohdasta ”kyllä”-

kohtaan. Uusi turvallisuus- ja pelastussuunnitelma edellyttää tämän asian kirjaamista heti

perustietoihin, joten ajanpuutteen voidaan olettaa olleen tässä kohtaa vähemmän esteenä

kuin myöhemmin kirjattavissa osioissa.
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KUVIO 46 Toisen kyselyn vastaajien käsitys pelastustoimen vasteajasta

Keskimääräinen vastaus pelastustoimen vasteajasta asettuu toisenkin kyselyn (kuvio 46) osalta

edelleen noin 7 minuutin kohdalle. Valitettavasti koska äärilaitavastausten suosio on kasva-

nut, niin samalla on kasvanut vastausten 1 ja 2 eli 1-4 minuutin suosio.  Tämä on selkeästi

väärä käsitys ja voi johtaa omatoimisen toiminnan vähättelyyn. Liian suurella osalla henkilö-

kunnasta ei siis ole edelleenkään realistista käsitystä pelastustoimen vasteajasta.

KUVIO 47 Toiseen kyselyyn vastaajien näkemys läheltä piti-tilanteiden ilmoittamisesta

Vastausprosentti on noussut läheltä piti-tilanteiden ilmoittamisesta toisessa kyselyssä (kuvio

47) varman tiedon puolelle noin kymmenen prosenttiyksikköä. Tulos on kuluneeseen aikaan

nähden hyvä ja asia onkin ohjeistettu uudessa turvallisuus- ja pelastussuunnitelmassa. Vaikka

niiden laadinta ja perehdytys olikin pääosin kesken, on uskottava ajatus että uuteen suunni-

telmaan tutustuneiden osalta on selkiytynyt kuva vastuusta läheltä piti-tilanteiden ilmoitta-

misesta.

KUVIO 48 Toiseen kyselyyn vastaajien näkemys työn vaarojen selvittämisestä ja arvioinnista



61

Työn vaarojen selvittämisellä ja arvioinnilla viitataan tässä kysymyksessä tietoisuudesta nii-

den laadinnasta (kuvio 48) työturvallisuuslain (738/2002) 10 § mukaiseen toimintaan. Tavoit-

teena on, että jokainen työntekijä tietää vaarojen selvityksen ja arvioinnin johtopäätelmät.

Täytyy huomioida, että vastaus viittaa ainoastaan työntekijöiden tietämykseen vaarojen selvi-

tyksestä ja arvioinnista, eikä niinkään todelliseen vastaukseen siitä onko sitä tehty. Tässä ta-

pauksessa kyllä-vastaus on noussut 12 prosenttiyksikköä ja siten antaa positiivisen kuvan siitä

että selvityksiä on tehty ja henkilökunta on niistä huomattavasti tietoisempi kuin ennen – en

tiedä-vastauksen laskiessa noin 10 % edellisestä. Vaarojen ja riskien arviointi oli yksi ensim-

mäisistä annetuista tehtävistä, mikäli ryhmäkodissa edettiin oppaan mukaisesti, joten ne pää-

sääntöisesti ehdittiin tehdä.

KUVIO 49 Toisen kyselyn vastaajien tutustuminen työn vaarojen selvitykseen ja arvioon

Ryhmäkodit ovat henkilömäärältään pieniä työpaikkoja, joten ensimmäisen kyselyn vastauk-

sen noin kolmanneksen osallistumista arviointiin pidettiin uskottavana vastauksena – nyt tulos

on toisessa kyselyssä (kuvio 49) noussut noin 15 prosenttiyksikköä mikä on erinomainen paran-

nus. Olen tutustunut-vastaus on jotakuinkin sama kuin ennen, mutta en ole tutustunut-

vastaus on tippunut lähes kymmenen prosenttiyksikköä ja ei ole tehty-vastaus tippunut puo-

leen. Voidaan siis kokonaisuutena katsoa, että pelastussuunnitteluprosessiin osallistuminen on

ollut hyvää, parantamisen varaa on toki edelleen ja loputkin lähes neljännes henkilökunnasta

tulee saada mukaan tiedottamisen piiriin. Riskitietoisuus on kuitenkin varmasti kasvanut.
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KUVIO 50 Toiseen kyselyyn vastaajien näkemys työn kuormittavuuden selvittämisestä

Kysymyksen työn kuormittavuuden selvittämisestä (kuvio 50) tarkoitus oli selvittää erityisesti

onko henkinen kuormitus selvitetty. Positiivinen kehityssuunta molempien kokonaisuuksien

selvittämisestä kuvastaa hyvin selvityksen kattavuutta. Vastausten perusteella positiivista

suuntausta on havaittavissa, sillä 4.vastauksen suosio on laskenut noin 7 % ja osuus siirtynyt

1.vastaukseen, joka on tässä luonnollisesti tavoite. Fyysinen kuormittavuus on edelleen selvi-

tetty paremmin kuin henkinen, joten etenkin jälkimmäisen selvittäminen vaatii huomiota.

KUVIO 51 Toiseen kyselyyn vastaajien näkemys tapaturmariskien kartoituksesta

Henkilökunnan tiedon mukaan tapaturmariskit on kokonaisuudessaan eli sekä pelastus- että

työturvallisuuslain vaatimalla tavalla arvioitu 81,40 % kohteista (kuvio 51) – parannusta edelli-
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sestä 56,25 % on huomattava. Edelleen vain pienessä vähemmistössä on tehty kartoitus vain

jommastakummasta, joten voidaan todeta että tehdyt vaarojen ja riskien arvioinnit ovat hy-

vin ainakin henkilökunnan näkemyksen mukaan huomioineet sekä omatoimisen varautumisen

että työsuojelun asiakokonaisuudet. Jäljelle jääneen noin 12 % (vrt. entinen noin 33 %) osalta

arviointia ei siis joko ole tehty tai sen tuloksia ei ole vielä tarpeeksi kattavasti tiedotettu.

Suunta on kuitenkin kokonaisuudessaan hyvä.

Avoin kysymys, vastaaminen pakollista: Vammaan johtaneista tapaturmista vuosittain noin

neljännes tapahtuu kotona. Mitkä kodinomaisessa ryhmäkotiasumisessa ovat mielestäsi 1-3

suurinta tapaturmariskiä? Taulukkoon 4 on kerätty vastauksia ja niiden saama yhteenlaskettu

lukumäärä. Joidenkin tekijöiden osalta on tehty perusteltua yhteenlaskua samoin perustein

kuin ensimmäisessä kyselyssä. Nopean vertailtavuuden vuoksi toisessa sarakkeessa on ensim-

mäisen kyselyn vastauksen suhteellinen lukuarvo – eli huomioiden vastaajamäärän tippuminen

samassa suhteessa, vastauksen lukuarvo on kerrottu 0,6:lla ja pyöristettynä lähimpään tasalu-

kuun.

Tapaturman aiheuttaja
Vastausten

lkm
2.kyselyssä

1. kyselyn vertailtava
vastaus (x 0,6)

Kuolleita
2011

Liukastuminen, kaatu-
minen, kompastumi-
nen

67 67 290

Palovamma 15 14 62
Väkivalta 11 20 170
Väärä työasento, ergo-
nomia 7 9

Tulipalo 7 9
Sähkölaite 7 8
Putoaminen 7 4
Viilto/pistotapaturma 6 Ei ko. vastausta
Sairaskohtaus 5 2
Keittiötyöt 4 7
Päihteet 4 Ei ko. vastausta
Myrkytys 2 1
Tukehtuminen 1 4
Ahtaat tilat 1 1
Työpaikkakiusaaminen 1 Ei ko. vastausta
Vialliset laitteet 0 1
Vahinkolyönti 0 1
Karkaaminen 0 1
Ulkoinen uhka 0 1
Tartuntataudit 0 1
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TAULUKKO 4 Toisen kyselyn vastaajien kootut avoimet vastaukset tyypillisimmistä vammaan

johtaneista tapaturmista

Vastausten kolmen kärki pitää edelleen samoja sijoituksia, mielenkiintoista on kuitenkin väki-

vallan suosion vähentyminen – tosin, kuten edellisessä mainittiin, väkivallan voi myös perus-

tellusti olla huomioimatta tässä vastauksessa sillä sen voi myös laskea tekijäksi joka ei ole

tapaturma. Erityisen merkittäviä muutoksia ei muuten ole, ja suuntaviivat ovat samat kuin

edellisessä kohdassa. Mielenkiintoista on kuitenkin havaita, että vaikka vastaajia oli vähem-

män, hajontaa oli hiukan enemmän ja myös uusia vaaroja ja riskejä tuotiin esiin. Toimiva

vaihtoehto vaarojen ja riskien arviointiin voisikin olla osallistava, kyselymuotoinen kartoitus.

KUVIO 52 Toiseen kyselyyn vastaajien näkemys väkivaltariskien arvioinnista ja niihin varautu-

misesta

Ensimmäisessä kyselyssä yli 60 %:lla vastaajista on sitä mieltä, että työväkivallan riskien sel-

vittämisessä ja varautumisessa olisi parantamisen varaa. Toisessa kyselyssä parantamisen va-

raa on 50 % mielestä, mikä on selkeä parannus. Väkivaltariskit hyvin arvioiduksi ja niihin hyvin

varautuneeksi arvioi nyt jopa 14 % enemmän kuin edellisessä kyselyssä. Vastauksista voidaan

kuitenkin päätellä, että pelkässä arvioinnissa on ollut suurempi parannus kuin arvioinnissa ja

varautumisessa. Tämä johtunee siitä että vaarojen ja riskien arviointi on tehty pelastussuun-

nitteluprosessin alkuvaiheessa, joten se on ehditty tehdä, mutta myöhemmin tehtävä varau-

tumisen suunnittelu on jäänyt kesken. Ohjatun ja opastetun suunnitteluprosessin kautta myös

työväkivallan varautuminen tulee suunnitella, ja niiltä osin työ lienee jäänyt kesken ja paran-

tamisen varaa on.

Kokonaisuutena kyselyiden tulosten vertailusta voidaan todeta, että monet turvallisuuden

perusasiat eivät kehittyneet parempaan suuntaan. Toisaalta, erilaiset vaarat ja riskit on kar-
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toitettu aiempaa paremmin. Tämä tuntuu korreloivan hyvin toisen auditointikierroksen ja

siellä kerättyyn palautteeseen, jonka perusteella suunnitelma on ehditty aloittaa vaarojen ja

riskien arvioinnilla mutta suunnitelmia on saatu valmiiksi hyvin vähän. Ikävä kyllä tämä hei-

jastuu siihen, että ennaltaehkäisyn ja varautumisen toimenpiteitä ei ole ehditty suunnitella

eikä ohjeita laatia ja jalkauttaa. Johtopäätelmänä kyselyistä voi siis todeta, että aikaa ei ole

ollut riittävästi ja sitä tulisi järjestää, jotta pelastussuunnitteluprosessi voidaan suorittaa so-

pivassa aikataulussa.
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4.2.3 Auditointikierrosten tulokset

Auditointikierrosten luvut on kerätty taulukkoon 5 ja käytetyt kriteerit ovat liitteessä 1. Arvi-

oidut osa-alueet ovat turvallisuusjohtaminen (A), riskienhallinta (B), turvallisuuteen liittyvät

asiakirjat ja ohjeet (C), rakenteellinen paloturvallisuus (D), tekniset turvallisuusjärjestelmät

(E) sekä turvallisuusviestintä (F). Kussakin osa-alueessa on 1-7 arvioitavaa kohtaa. Kartoituk-

sen lopullista kohteen riskilukua ei lasketa osa-alueiden vaan jokaisen arvioitavan kohdan

keskiarvona.

Taulukon selite on alla:

RK xx = ryhmäkodin tunnistenumero. Ryhmäkoteja ei haluttu yksilöidä julkiseen raporttiin.

1A = 1.kartoituksen tulos osa-alueesta turvallisuusjohtaminen
1B = 1.kartoituksen tulos osa-alueesta riskienhallinta
1C = 1.kartoituksen tulos osa-alueesta turvallisuuteen liittyvät asiakirjat ja ohjeet
1D = 1.kartoituksen tulos osa-alueesta rakenteellinen paloturvallisuus
1E = 1.kartoituksen tulos osa-alueesta tekniset turvallisuusjärjestelmät

1F = 1.kartoituksen tulos osa-alueesta turvallisuusviestintä
1RL = 1.kartoituksen kohteelle antama riskiluku.

2A = 2.kartoituksen tulos osa-alueesta turvallisuusjohtaminen
2B = 2.kartoituksen tulos osa-alueesta riskienhallinta
2C = 2.kartoituksen tulos osa-alueesta turvallisuuteen liittyvät asiakirjat ja ohjeet
2D = 2.kartoituksen tulos osa-alueesta rakenteellinen paloturvallisuus
2E = 2.kartoituksen tulos osa-alueesta tekniset turvallisuusjärjestelmät
2F = 2.kartoituksen tulos osa-alueesta turvallisuusviestintä
2RL = 2.kartoituksen kohteelle antama riskiluku.

Muutos 1RL  2RL = muutos kartoitusten välillä. Luvun pienentyminen eli miinusmerkkinen

tulos tarkoittaa siis turvallisuustason paranemista.
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Ryhmäkoti 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1RL 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2RL
Muutos 1RL  2RL

RK 1 3 3 3 2 3 3 2,64 2  2   3 2 2   2  2,21 -0,43

RK 2 3 3 3 2 1 2 2,23 3 3 3 2 2 3 2,42 -0,19

RK 3 3 3 3 2 3 3 2,69 2 2 3 2 3 1 2,08 -0,61

RK 4 2 3 3 2 2 3 2,62 2 2 2 2 2 1 1,91 -0,71

RK 5 4 4 4 3 2 3 3,31 3 1 1 2 1 1 1,39 -1,92

RK 6 3 3 3 2 3 3 2,83 2 2 2 2 2 1 1,90 -0,93

RK 7 3 3 3 2 2 3 2,61 2 2 2 2 2 1 2,00 -0,61

RK 8 3 3 3 2 3 3 2,64 2 2 3 2 3 1 2,08 -0,56

RK 9 3 3 3 3 2 2 2,66 2 3 3 2 2 1 2,23 -0,43

RK 10 3 3 3 3 3 3 2,90  Lopettanut toiminnan

RK 11 3 3 3 2 3 3 2,88 2 1 1 2 3 0 1,55 -1,33

RK 12 2 3 3 2 2 3 2,34 2 2 3 2 2 1 1,97 -0,37

RK 13 3 3 3 2 3 3 2,74 2 3 3 2 2 3 2,60 -0,14

RK 14 3 3 3 2 3 3 2,64 3 3 3 2 3 1 2,25 -0,39

RK 15 3 4 3 2 2 2 2,70 2 2 3 2 2 1 2,02 -0,68

RK 16 3 4 3 3 2 3 2,84 2 1 1 3 2 0 1,41 -1,43

RK 17 2 2 2 2 2 2 1,98 2 2 2 2 2 3 2,14 +0,16

RK 18 3 4 3 2 3 3 3,02 2 2 3 2 2 1 2,13 -0,89

RK 19 3 4 3 2 2 3 2,75 2 1 1 2 2 0 1,29 -1,46

RK 20 3 3 3 2 3 3 2,85 3 3 3 2 3 1 2,30 -0,55

RK 21 4 4 4 3 2 3 3,31 1 2 1 3 2 0 1,67 -1,64

RK 22 3 3 3 2 1 2 2,23 2 2 2 2 1 2 1,75 -0,48

RK 23 3 3 3 2 2 3 2,75 3 2 2 2 2 1 2,05 -0,7

RK 24 4 4 4 3 2 3 3,31 1 2 1 3 2 0 1,56 -1,75

RK 25 3 3 3 2 3 3 2,80 2 2 2 2 3 3 2,30 -0,5

RK 26 3 3 3 2 3 3 2,70 2  2  2  3  2  1  1,96 -0,74

RK 27 3 3 4 3 3 2 2,95 3 2 3 3 3 1 2,26 -0,69

RK 28 3 3 3 2 2 3 2,75 2 2 2 2 2 1 1,80 -0,95

RK 29 2 3 4 3 2 3 2,97 2 1 3 2 2 1 1,82 -1,15

RK 30 3 3 3 3 3 3 2,93 2 2 2 2 2 2 2,08 -0,85

TAULUKKO 5 Auditointikierrosten tulokset

Vertailemalla kunkin ryhmäkodin lukujen muutosta 1RL ja 2RL saadaan kuva pelastussuunnit-

teluprosessin aikana tapahtuneista muutoksista turvallisuustasossa. Taulukosta on poimittavis-

sa ainakin seuraavia havaintoja:

- Kolmestakymmenestä ryhmäkodista yksi oli lopettanut toimintansa, yhdessä tilanne

oli heikentynyt ja muissa 28:ssa tilanne parantunut.
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- Kokonaisuutena lakisääteisellä tasolla eli riskiluvulla kaksi tai alle oli ensimmäisessä

kartoituksessa yksi ryhmäkoti. Toisessa kartoituksessa tämän raja-arvon ylitti jo 14

ryhmäkotia.

- Turvallisuusjohtamisen (A) osalta tulos parani 20 ryhmäkodissa

- Riskienhallinnan (B) osalta tulos parani 23 ryhmäkodissa

- Turvallisuuteen liittyvien asiakirjojen (C) osalta tulos parani 17 ryhmäkodissa

- Rakenteellisen paloturvallisuuden (D) osalta tulos parani neljässä ja heikkeni yhdessä

ryhmäkodissa.

- Teknisten turvallisuusjärjestelmien (E) osalta tulos parani seitsemässä ja heikkeni yh-

dessä ryhmäkodissa

- Turvallisuusviestinnän (F) osalta tulos parani 24 ja heikkeni kahdessa ryhmäkodissa

Edellisiä arvioiden voidaan päätellä, että pelastussuunnittelulla on suotuisa vaikutus turvalli-

suuteen. Oli tietysti odotettavissa, että prosessin myötä turvallisuuteen liittyvät asiakirjat

(C), joihin pelastussuunnitelma kuuluu, paranee, mutta oheisvaikutuksena myös turvallisuus-

johtamisen (A) eli esimerkiksi vastuiden ja velvoitteiden kuvaaminen parani huomattavasti.

Lähes kaikki ryhmäkodit ehtivät tehdä vaarojen ja riskien arvioinnin seuranta-aikana, joten

kyseisen tuloksen (B) paraneminen selittyy myös. Mikäli suunnitelmia olisi saatu enemmän

valmiiksi seuranta-aikana, olisi osa-alueen C tulos noussut merkittävästi paremmin. Turvalli-

suus- ja pelastussuunnitelman mallirunko (liite 8) piti sisällään turvallisuusviestinnän muokat-

tavan toteutusmallin, jota toisella auditointikierroksella (kts. 4.2.4) kerätyssä palautteessa 20

ryhmäkotia mainitsi ”varmasti” noudattavansa jatkossa. Tämän puolesta kyseisen osa-alueen

kehittyminen oli myös odotettavissa, sillä vain viidessä ryhmäkodissa turvallisuusviestintä oli

edes lakisääteisellä tasolla ensimmäisessä kartoituksessa. Rakenteellisen paloturvallisuuden

(D) paraneminen hieman ei ehkä anna perustetta vetää johtopäätöksiä prosessin vaikutukses-

ta siihen, mutta on kuitenkin uskottavaa että pitkällä aikavälillä puutteet rakenteellisessa

paloturvallisuudessa saadaan korjattua ongelmapaikkojen tullessa esiin ja korjaukset aikaisek-

si. Teknisten turvallisuusjärjestelmien (E) tulos parani myös, ja pelastussuunnittelulla pysty-

täänkin lyhyessä ajassa siihen puuttumaan ohjeistamalla ja valvomalla huollon ja kunnossapi-

don toteutusta.

Kokonaisuutena voidaan auditointikierrosten perusteella todeta, että hyvällä pelastussuunnit-

telulla on positiivinen vaikutus turvallisuustasoon lyhyessäkin ajassa. Vaaroja ja riskejä tie-

dostetaan, niitä voidaan ennaltaehkäistä ja niihin varaudutaan oikein. Samoin ollaan valmiita

kouluttautumaan ja harjoittelemaan. Johtopäätöksenä voidaan kuitenkin todeta, että turval-

lisuustason nostaminen vaatii oikeat työkalut, asiantuntemusta ja ennen kaikkea aikaa ja mui-

ta resursseja.
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4.2.4 Toisella auditointikierroksella kerätty palaute

Tähän kappaleeseen on kerätty toisen auditointikierroksen yhteydessä läpikäydyt kysymykset.

Kysymykset kysyttiin ryhmäkodin vastaavalta ohjaajalta, joskus mukana oli myös muita ryh-

mäkotien edustajia. Kysymykset on erotettu muusta tekstistä kursiivilla. Huomioitavaa on,

että joihinkin kysymyksiin yhteenlaskettuja vastauksia on vähemmän kuin toisissa, sillä jois-

sain kohdissa edustajat eivät halunneet tai osanneet vastata mitään valmiista vastausvaihto-

ehdoista. Mahdolliset vapaamuotoiset vastaukset on käsitelty tekstissä. Kyselyihin vastanneita

ryhmäkoteja oli 29 alkuperäisen 30 sijasta, sillä yksi ryhmäkoti lopetti toimintansa projektin

aikana.

Oletko ottanut käyttöön oppaan + mallin? Etenitkö oppaan mukaisesti, sovellettiinko?

- Käytössä sellaisenaan: 23

- Osittain / soveltaen: 3

- Ei ole otettu käyttöön: 3

Yhdessä sovelluksista suunnitelma laadittiin yhteistyössä samassa rakennuksessa sijaitsevan

kehitysvammaisten toimintakeskuksen kanssa. Ei ole otettu käyttöön-vastaukset viittaavat

tilanteeseen, jossa suunnitelmaa ei ole vielä lähdetty tekemään.

Missä vaiheessa prosessi menee?

- Ei ole aloitettu: 3

- Aloitettu: 15

- Viimeistelyä vaille: 7

- Suunnitelma valmis: 4

Vastauksista näkyy selkeästi ajanpuute. Prosessia ei saatu suoritettua loppuun toivotulla ta-

valla ja siksi useimmat suunnitelmat jäivät tekemättä.

Onko mielestäsi työturvallisuuden ja pelastuslain vaarojen ja riskien arvioinnin yhdistämises-

sä onnistuttu? Koetko aidosti, että tämä malli poistaa päällekkäisyyksiä ja kaksi asiaa on yh-

distetty luontevasti?

- On onnistuttu: 26

- Ei ole onnistuttu: 0

- Poistaa päällekkäisyyksiä: 20

- Ei poista: 4

Yleinen näkemys vastaajilla oli, että päällekkäisyyksiltä on vältytty ja malli mahdollistaa ai-

dosti sekä työsuojelun että omatoimisen varautumisen yhdistämisen luontevasti.

Onko suunnitelma käyty läpi henkilökunnan kanssa?

- Kyllä: 8
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- Osittain: 7

- Ei ole: 13

Keskeneräisiä suunnitelmia oli jo käyty henkilökunnan kanssa läpi, eli ryhmäkodeissa uskallet-

tiin käydä asioita osittain ja odottaa toisten selkiytymistä. Osa oli puolestaan päättänyt odot-

taa suunnitelmien valmistumista. Kaikki vastaajat olivat kuitenkin tietoisia velvoitteesta tie-

dottaa suunnitelmasta, ja yhtä mieltä tiedottamisen tarpeellisuudesta.

Onko suunnitelman pohjalta käyty muuta koulutusta, harjoituksia, opastusta tai ohjausta

pidetty?

- Ei ole: 20

- Kyllä on, mitä: 8. Turvallisuuskävelyjä, alkusammutusharjoituksia, poistumisharjoi-

tuksia, ensiapukoulutusta

Kysymys esitettiin siten, että tarkoitus oli nimenomaan kartoittaa suunnitteluprosessin kautta

kummunneita turvallisuusviestintätilaisuuksia. Suurin osa vastaajista halusi odottaa suunni-

telman valmistumista ja aloittaa koulutukset vasta sitten.

Ovatko työn vaarat ja riskit syötetty Helsingin kaupungin Työsuojelupakki-ohjelmaan?

- Kyllä: 6

- Ei: 22

- Kesken: 1

Suunnitteluprosessiin kuuluvan vaarojen ja riskien arvioinnin viimeinen vaihe edellyttää työ-

suojeluriskien syöttämistä Helsingin kaupungin käyttämään Työsuojelupakki-ohjelmaan. Ky-

seinen ohjelma on tarkoitettu muun muassa työn vaarojen selvittämiseen ja arviointiin sekä

tehtyjen selvitysten raportointiin. Suurin osa ei ollut tätä vaihetta tehnyt, sillä järjestelmä

lakkasi toimimasta sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen yhdistyttyä sosiaali- ja terveysviras-

toksi 1.1.2013. Vain osa oli ehtinyt tämän tehdä ennen tätä.

Ongelmia vaarojen ja riskien arvioinnissa / suunnitelman laatimisessa? Mitä, missä, minkälai-

sia?

- Ei ongelmia: 3

- Ongelmia, mitä: 24. Ajanpuute, tehtävän hahmottaminen, riskien rajaaminen, järjes-

telyjen selvittäminen

Ajanpuute näkyi vastauksissa selkeästi. Pitäisikin siis pohtia riittävää panostusta pelastus-

suunnitteluun henkilöresurssien osalta.

Aiotko jatkossa hyödyntää oppaan mallia suunnitelman päivittämisestä sekä turvallisuusvies-

tinnän vuosisuunnitelmasta? Tuntuuko tässä vaiheessa että päivittäminen onnistuu luonte-

vasti?

- Kyllä varmasti: 20
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- Todennäköisesti: 7

- En varmaankaan, miksi: 0

Turvallisuusviestinnän vuosisuunnitelma koettiin hyvänä mallina ja sitä ei ollut ryhmäkodeissa

käytännössä muokattu lainkaan. Aika näyttää kuinka mallin noudattaminen onnistuu.

Voisitko suositella tätä tai vastaavaa toimintamallia muille vastuualueille / yksityiseen pal-

velu- ja tukiasumiseen ja hoitoon? Mitä pitäisi muuttaa että soveltuisi vaikkapa vanhuspuo-

lelle tms.?

- Suosittelen ehdottomasti: 23

- Suosittelen varauksella: 5

- En suosittelisi: 0

Tarkennuksia varauksella suositteluun olivat ehdotukset oppaan selkiyttämisestä ja ennen

kaikkea edellytyksenä pidettiin työpajatilaisuuden pitämistä ennen laadintaa.

4.3 Lopullinen malli työkaluista

Lopullisen mallin luomiseen käytettiin hyväksi kerääntynyttä tietoa, joka osoitti ajanpuutteen

olevan suurin ongelma. Henkilökunnan kyselyistä ei voinut vetää paljon johtopäätöksiä työka-

lujen kehittämiseen, sillä suurta kehitystä tai muutosta ei kokonaisuutena ollut tapahtunut.

Auditointikierrokset ja kerätty palaute osoittautuivat jo arvokkaammaksi tiedonkeruutavaksi,

ja niiden perusteella saatiinkin tehtyä pieniä muutoksia, tai tiedettiin mitkä kohdat olivat

erityisen onnistuneita. Laatijan ajan säästämiseksi ja ymmärrettävyyden parantamiseksi teks-

tiä selkiytettiin eri kohdissa jonkin verran. Myös graafista ulkoasua hienosäädettiin. Kokonai-

suutena jo alkuperäisiä suunnitelmia voitiin pitää hyvinä ja lopulliseen versioon ei ollut niistä

enää pitkä matka.

4.4 Kehittämistyön arviointi

Lopullisen mallin luomiselle toi pelastuslain (379/2011) 112 § eli siirtymäsäännös aikataulu-

painetta; kaikkien tulee päivittää pelastussuunnitelmansa 1.7.2013 mennessä. Ryhmäkodeilla

oli aikataulu tiedossa, mutta päivittäiset työtehtävät söivät aikaa liikaa eikä pelastussuunnit-

teluun usein ehditty perehtymään. Tämä on toki tulos sinällään, mutta varsinkin suunnitelmis-

ta tiedottamisen jäädessä hyvin vähälle alkuperäinen ajatus henkilöstön kyselyn vastausten

vertaamisesta turvallisuustason arvioimiseksi jäi pääasiassa vain ajatukseksi. Kyselyiden jär-

jestämiseen ja raportointiin käytetty aika ei siis maksanut itseään takaisin toivotulla tavalla.

Jonkin verran osviittaa kuitenkin saatiin ja etenkin vapaa mahdollisuus antaa palautetta osoit-

tautui hyödylliseksi. Toinen ongelmakohta, joka liittyy myös henkilökunnalle tehtyihin kyse-

lyihin, oli harmillinen lasku kyselyyn vastaajissa ensimmäisen ja toisen kyselyn välillä 144:stä

86:een. Tämä ei vaaranna vertailtavuutta, mutta uskottavuutta kylläkin.
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Toimintatutkimukseen kuuluu tietty arvaamattomuus (Heikkinen ym. 2006, 96), joten siinä

mielessä aikataululliset ongelmat eivät poista työstä tutkimuksellisuutta. Toimintatutkimus

oli mielestäni oikein valittu malli, kaikki kyseistä metodia koskevat hyvät puolet pätevät edel-

leen ja se kestää hyvin prosessin aikana ilmeneviä ongelmia. Muut tutkimusmetodit eivät mie-

lestäni sovellu yhtä hyvin käytännön työssä tapahtuvan muutoksen seuraamiseen ja kehittämi-

seen tulosten perusteella.

Lopuksi kehittämistyön arvioinnista todettakoon, että toimisin nyt jälkiviisaanakin pääpiirteit-

täin samalla tavalla. Pyrkisin kuitenkin varmistamaan kohdeorganisaation toimintamahdolli-

suudet paremmin ja edellyttäisin heiltä valvottua ja suunnitelmallista panostusta työhön. Pe-

lastussuunnittelu ei tietenkään ole ryhmäkodeilla päätyö, mutta kertaluonteiseen projektiin

on syytä panostus saada. Sosiaali- ja terveysvirasto oli organisaationa auliisti ja kiitollisena

mukana, mutta projektin suunnitelmallisuus puuttui ja pelastussuunnittelu työntyi käytännön

työtehtävien osalta taka-alalle. Pelastussuunnitteluun tulisi siis panostaa vapauttamalla siitä

vastaava henkilö kokonaan osasta työvuoroja tähän työhön ja valvoa suunnitelmien laadintaa

työnjohdollisesti.

5 Johtopäätökset

5.1 Yhteenveto

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että pelastussuunnitteluprosessilla on myönteinen vaikutus

turvallisuuteen. Kuitenkin vaikutus varsinaiseen turvallisuustietoisuuteen työntekijöiden kes-

kuudessa oli vähäinen, tämä voidaan selittää sillä, että useimmissa ryhmäkodeissa suunnitte-

luprosessi viivästyi ja siksi ne eivät joko saaneet suunnitelmia valmiiksi tai pystyneet tiedot-

tamaan niiden sisällöstä henkilökunnalle. Tästä ja myös haastateltujen antamien vastausten

perusteella voidaan päätellä, että kunnollinen pelastussuunnittelu vaatii aikaa ja resursseja,

eikä sitä voida aina suorittaa tehokkaasti päivittäisen työnteon ohessa. Siksi usean toimipis-

teen ja rinnakkaisen pelastussuunnitteluprosessin tullessa ajankohtaiseksi samaan organisaa-

tioon, asiaa tulee hallinnoida keskitetysti ja panostaa prosessiin vapauttamalla vastaava hen-

kilö kokonaan osasta työvuoroja tähän työhön ja valvoa suunnitelmien laadintaa työnjohdolli-

sesti organisaatiossa.
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5.2 Hyöty kohdeorganisaatiolle

Kohdeorganisaatio hyötyi merkittävästi kehittämistyöstä. Kehitysvammaisten ryhmäkodit sai-

vat turvallisuus- ja pelastussuunnitelmia laadittua useaan toimipaikkaan, ja paljon ohjausta

niiden laadintaan. Kuten tulokset osoittivat, turvallisuustaso parani ryhmäkodeissa projektin

aikana ja mikäli suunnitelmat sekä niistä tiedottaminen saatetaan asianmukaisesti loppuun,

suunta tullee jatkossakin olemaan noususuuntainen. Osa tiedoista joita turvallisuus- ja pelas-

tussuunnitelmiin kerättiin tulevat olemaan myös suoraan hyödynnettävissä 1.7.2014 mennessä

laadittaviin ja pelastusviranomaiselle toimitettaviin poistumisturvallisuusselvityksiin pelastus-

lain (379/2011, 19§) vaatimusten mukaisesti.

Tutkimuksen kohderyhmä oli vain pieni osa kohdeorganisaatiosta eli Helsingin kaupungin sosi-

aali- ja terveysvirastosta. Työn lopullinen versio on tarkoitettu koko viraston kaikkiin hoitolai-

toksiin sekä palvelu- ja tukiasumisen toimipaikkoihin. Kehitysvammaisten ryhmäkodeilla ta-

pahtunutta tutkimuksellista vaihetta voidaan siis pitää pilottina, joka lopputuotoksena syntyi

esimerkiksi terveyskeskussairaaloita, vanhusten hoitoa, lastenkoteja ym. hyödyttävä kokonai-

suus.

5.3 Laajempi hyöty

Pelastussuunnitelman työversiosta hyödynnettiin myös yksittäisiä osia; riskienarviointitaulukko

(Liite 8, s. 9) ja varautumisen suunnittelutaulukko (Liite 8, s.13) otettiin hiukan sovellettuna

käyttöön 21.12.2012 Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen internetsivuilla julkaistuun yleisö-

tapahtuman pelastussuunnitelman pohjaan. Samaa pohjaa hyödyntää myös Länsi-Uudenmaan

pelastuslaitos. Helsingissä yleisötapahtumien pelastussuunnitelmia käsiteltiin vuonna 2012 339

kappaletta, ja niiden laatimisen opastus vei runsaasti aikaa, joten tästä työstä hyödynnetyt

mallit yleisötapahtumaturvallisuuden osa-alueelle on helpottanut sekä pelastuslaitoksen että

yleisötapahtumien järjestäjien työtä.

Kesäkuun 2013 aikana lopullista mallia tullaan soveltamaan Helsingin kaupungin varhaiskasva-

tusviraston kohteisiin. Kyseisellä virastolla on noin 400 toimipistettä ja 5500 työntekijää (Hel-

singin kaupungin varhaiskasvatusvirasto, 2013), toimipisteet ovat valtaosin tavanomaisia päi-

väkoteja mutta toimintaan kuuluu myös kahdeksan hoitolaitokseksi luokiteltavaa ympärivuo-

rokautista lastenhoitoa tarjoavaa toimipaikkaa sekä 70 leikkipuistoa tai perhetaloa. Sovellus

tapahtuu yhteistyötapaamisella, jossa pohjaa ja opasta muokataan päivähoitotoiminnan tar-

peisiin sopivaksi.
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Tärkein laajempi hyöty on kuitenkin työkalujen käyttökelpoisuus koko Suomen hoitolaitoksissa

sekä palvelu- ja tukiasumisessa. Poistamalla lopullisesta tuotoksesta viittaukset Helsingin

kaupungin työsuojelujärjestelmiin työkaluista luodaan vapaasti ja maksutta saatavilla oleva

versio Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen Internet-sivuille jaettavaksi. Tämän version käyt-

töastetta on mahdoton arvioida, mutta se on jo tiedossa että vapaasti saatavilla olevia suun-

nitelmapohjia ei tämän kirjoitushetkellä ole saatavilla. Voidaan siis olettaa että tuotokset

tulevat runsaaseen käyttöön.

5.4 Jatkotutkimus- ja kehitysmahdollisuudet

Koska resursseja ei lopulta ollut tarpeeksi pelastussuunnittelun loppuunsaattamiseen suunni-

tellussa ajassa, voisi olla tarpeen tutkia vaikutusta turvallisuustasoon pidemmän ajanjakson

kuluttua, hyvä kulunut aika olisi hiukan yli vuosi jonka yhteydessä kaikkien kohteiden tulisi

käydä läpi turvallisuusviestinnän suunnitelman mukaisesti kaikki turvallisuus- ja pelastussuun-

nitelman osa-alueet sekä myös tarkistaa ja päivittää itse suunnitelma. Palautteen perusteella

voitaisiin tehdä hienosäätöä materiaaleihin. Sähköisten materiaalien etuna on helppo ja edul-

linen ylläpito ja muokattavuus.

Yksi kehitysmahdollisuus olisi tässä prosessissa tehdyn tuotoksen lainaaminen ja soveltaminen

jollekin muulle alalle ja toteuttaa vastaava seuranta siellä. On paljon pelastussuunnitelma-

velvoitteisia toimijoita, työpaikkoja sekä muita tahoja, jotka hyötyisivät valmiista ei-

kaupallisista työkaluista turvallisuuden kehittämiseen. Olisi turvallisuuden kehittymisen kan-

nalta positiivista, jos vaarojen ja riskien arvioinnista sekä pelastussuunnittelusta tehtäisiin

luonnollinen osa työpaikkojen arkea.
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Liite 2 Ensimmäisen kyselyn saateviesti

Hei!

Alla on linkki kyselyyn ryhmäkotien työntekijöille. Tarkoituksenamme on pohjustaa pelastus-

suunnitelmien laadintaa ja seurata suunnitelmaprosessin vaikutusta henkilökunnan turvalli-

suustietoisuuteen ja näkemyksiin.

http://digiumenterprise.com/answer/?sid=892948&chk=8V9J5X2Q

Vastausaikaa on 30.9 saakka.

Lisätietoja kyselystä antavat allekirjoittanut sekä pelastuslaitoksen ja sosiaaliviraston yhteys-

henkilö, palotarkastaja Jukka Koivuranta.

Kiitos vastauksestasi!

Ystävällisin terveisin

Kaci Bourdache
Johtava palotarkastaja / eteläinen alue

Postiosoite:
Helsingin kaupunki, kirjaamo
Pelastuslaitos
PL 10
00099 Helsingin kaupunki

Käyntiosoite:
Jätkäsaaren pelastusasema
Tyynenmerenkatu 1
00220 Helsinki

Puhelin           09 310 30221
Vaihde            09 310 1651
Gsm               040 336 2134
Fax                09 310 31289
Sähköposti kaci.bourdache@hel.fi
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Liite 3 Ensimmäisen kyselyn kysymykset

Turvallisuuskysely ryhmäkotien henkilökunnalle

Tämän kyselyn tarkoitus on kartoittaa kehitysvammaisten ryhmäkodeissa työskentelevien tietoi-
suutta pelastussuunnitelmaan kuuluvien asioiden tieto- tai taitotasosta.
Kyselyn toteuttamisen jälkeen järjestetään pelastuslaitoksen toimesta ryhmäkotien vastaaville
henkilöille työkalut ja opastusta pelastussuunnitelmien laadintaan. Kun suunnitelmat on laadittu
ja tiedotettu henkilökunnalle talvella 2013, tämä kysely toistetaan ja havainnoidaan mahdolliset
muutokset.
Tämän havainnoinnin mahdollistamiseksi on kyselyn luotettavuuden ja käytettävyyden kannalta
ERITTÄIN tärkeää, että vastaat vain oman, tämänhetkisen tietosi perusteella! Älä kysy vastauk-
sia muilta tai etsi oikeaa vastausta mistään materiaalista ennen kuin olet vastannut!
Kysely ei yksilöi vastaajia eikä ryhmäkoteja lainkaan ja ainoastaan tilastollinen loppuraportti an-
netaan pelastuslaitoksen ja sosiaaliviraston käyttöön.
Huomioi, että kyselyä ei voi tallentaa kesken vastaamisen. Aikaa vastaamiseen menee 5-10
minuuttia.
LÄMMIN KIITOS VASTAUKSESTASI ja osallistumisesta turvallisuuden kehittämiseen!

Tehtävä
( )  Vastaava ohjaaja
( )  Ohjaaja
( )  Jokin muu, mikä ______________________________________________

Sukupuoli
( )  Nainen
( )  Mies

Ikä
( )  18 - 25
( )  26 - 35
( )  36 - 45
( )  46 - 55
( )  56+

Kauanko olet ollut töissä kehitysvammaisten ryhmäkodissa tai muuten kehitysvammaisten asu-
misen / hoidon parissa?
( )  Alle 3 vuotta
( )  3 - 8 vuotta
( )  9 - 16 vuotta
( )  17 - 25 vuotta
( )  25 - 33 vuotta
( )  Yli 33 vuotta

Onko nykyisen tietosi mukaan ryhmäkotiisi laadittu pelastussuunnitelmaa? (Muista: älä kysy
muilta!)
( )  Kyllä
( )  Ei

Jos pelastussuunnitelma on laadittu, oletko tutustunut siihen huolellisesti?
( )  Kyllä
( )  En
( )  Pelastussuunnitelmaa ei tietääkseni ole laadittu

Jos olet lukenut pelastussuunnitelman, oliko se mielestäsi selkeä ja ymmärrettävä?
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( ) Kyllä, täysin
( )  Pääsääntöisesti kyllä
( )  Osittain
( )  Pääsääntöisesti ei
( )  Ei lainkaan
( )  Pelastussuunnitelmaa ei tietääkseni ole tai en ole tutustunut siihen

Jos olet lukenut pelastussuunnitelman, soveltuuko se mielestäsi hyvin yhteen käytännön työn
kanssa?
( )  Kyllä, täysin
( )  Pääsääntöiseti kyllä
( )  Osittain
( )  Pääsääntöisesti ei
( )  Ei lainkaan
( )  Pelastussuunnitelmaa ei ole tai en ole tutustunut siihen

Jos pelastussuunnitelma on laadittu, onko sitä työpaikallasi käyty henkilökunnan kanssa yhtei-
sesti läpi tai muuten perehdytty suunnitelmaan yhdessä?
( )  Kyllä, säännöllisesti
( )  Kyllä, ainakin kertaalleen
( )  Ei ole käyty yhteisesti läpi tai perehdytty
( )  Pelastussuunnitelmaa ei ole tietääkseni laadittu

Tässä voit kommentoida vapaasti yllä olevia kysymyksiä sekä antaa muitakin ajatuksia liittyen
pelastussuunnitelmaan.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Mikä on käsityksesi mukaan yleisin asumiseen liittyvä tulipalojen aiheuttaja?
( )  Viallinen sähkölaite
( )  Avotuli ja kynttilät
( )  Tupakointi
( )  Ruuanvalmistus
( )  Tuhopoltto

Montako minuuttia on yleensä aikaa poistaa asukas asuinhuoneesta tulipalon syttymisestä sa-
massa huoneessa ennen kuin palo kehittyy hengenvaaralliseksi?
( )  Enintään minuutti
( )  2-3 minuuttia
( )  4-5 minuuttia
( )  5-6 minuuttia
( )  7-10 minuuttia

Osaatko käyttää alkusammutuskalustoa (käsisammutin, sammutuspeite, pikapaloposti)? Voit
valita useamman vaihtoehdon.
[ ]  Osaan käyttää sammutuspeitettä
[ ]  Osaan käyttää käsisammutinta
[ ]  Osaan käyttää pikapalopostia
[ ]  En osaa käyttää mitään näistä

Tunnetko oikeat toimintatavat palohälytyksen sattuessa (myös yöaikaan, jos ryhmäkodissasi on
yöpäivystys)
( )  Erittäin hyvin
( )  Epävarmasti
( )  En lainkaan
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Tiedätkö kuinka toimia yleisen vaaramerkin soidessa?
( )  Erittäin hyvin
( )  Epävarmasti
( )  En lainkaan

Onko ryhmäkotisi asukkaiden rajoittunut, heikentynyt tai poikkeava toimintakyky hätäpoistumis-
tilanteessa kattavasti selvitetty?
( )  Kyllä
( )  Ei mielestäni riittävän kattavasti
( )  Ei lainkaan

Keskimäärin kuinka nopeasti arvelet palokunnan Helsingissä tulevan paikalle sen hälyttämises-
tä?
( )  1 - 2 minuuttia
( )  2 - 4 minuuttia
( )  5 - 6 minuuttia
( )  7 - 9 minuuttia
( )  10 - 13 minuuttia
( )  14+ minuuttia

Tässä voit kommentoida vapaasti yllä olevia kysymyksiä sekä palo- ja pelastusturvallisuutta
muutenkin.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Tiedätkö miten ja mihin pitää ilmoittaa jos sinulle sattuu läheltä piti-tilanne työtehtävissä tai työ-
matkalla?
( )  Tiedän varmuudella
( )  En tiedä tai olen epävarma

Onko nykyisen tietosi mukaan ryhmäkodissasi tehty työn järjestelmällistä vaarojen selvitystä ja
arviointia?
( )  Kyllä on
( )  En tiedä
( )  Ei ole

Jos ryhmäkodissasi on tehty työn vaarojen selvitys ja arviointi, oletko tutustunut sen tuloksiin?
( )  Osallistuin laadintaan
( )  Olen tutustunut
( )  En ole tutustunut
( )  Työn vaarojen selvitystä ja arviointia ei ole tietääkseni tehty

Onko työpaikallasi mielestäsi riittävästi selvitetty ja arvioitu työn kuormittavuus? (Fyysinen ja
henkinen)
( )  Sekä henkinen että fyysinen kuormittavuus on huomioitu riittävästi
( )  Vain henkinen kuormittavuus on huomioitu riittävästi
( )  Vain fyysinen kuormittavuus on huomioitu riittävästi
( )  Työn kuormittavuutta ei ole huomioitu riittävästi

Tässä voit kommentoida vapaasti edellisiin kysymyksiin ja muutenkin työturvallisuuden ja työ-
suojelun organisointiin liittyviä asioita
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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Onko pelastussuunnitelmassa tai muissa asiakirjoissa järjestelmällisesti kartoitettu työpaikkasi
sekä henkilökuntaan että asukkaisiin kohdistuvat tapaturmariskit ja vaaran paikat?
( )  Kyllä
( )  Vain henkilökuntaan kohdistuvat tapaturmariskit on kartoitettu
( )  Vain asukkaisiin kohdistuvat tapaturmariskit on kartoitettu
( )  Työpaikan tapaturmariskejä ja vaaran paikkoja ei ole kartoitettu

Vammaan johtaneista tapaturmista vuosittain noin neljännes tapahtuu kotona. Mitkä kodinomai-
sessa ryhmäkotiasumisessa ovat mielestäsi 1-3 suurinta tapaturmariskiä?
______________________________________________

Onko työpaikkasi väkivaltariskit arvioitu ja varaudutaanko niihin riittävästi työvälineillä, ohjeis-
tuksella ja koulutuksella?
( )  Väkivaltariskit on arvioitu ja niihin varaudutaan hyvin
( )  Väkivaltariskit tiedostetaan, mutta varautuminen on puutteellista
( )  Väkivaltariskejä ei riittävästi huomioida eikä väkivaltatilanteisiin ole riittävästi varau-
duttu

Tässä voit kommentoida vapaasti edellisiä kysymyksiä sekä tapaturmiin ja väkivaltaan työpai-
kallasi liittyviä asioita muutenkin.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Tässä voit vielä antaa palautetta kyselystä sekä näkemyksiäsi pelastussuunnitteluun ja
ryhmäkodin turvallisuuteen liittyen yleisesti.
Mitkä turvallisuusasiat vaativat mielestäsi eniten kehittämistä?
Mikä turvallisuudessa askarruttaa sinua eniten?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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Liite 4 Toisen kyselyn saateviesti

Hei!

Alla on linkki pelastussuunnitteluprosessin jälkeiseen kyselyyn ryhmäkotien työntekijöille.

Tarkoituksenamme on kehittää hoitolaitosten ja palvelu- ja tukiasumisen pelastussuunnittelua

ja seurata suunnitelmaprosessin vaikutusta henkilökunnan turvallisuustietoisuuteen ja näke-

myksiin. Sama linkki toimii siis usealle vastaajalle. Välitäthän tiedon jokaiselle ryhmäkodissa

työskentelevälle.

http://digiumenterprise.com/answer/?sid=995838&chk=X726EG2P

Vastausaikaa on 23.4. saakka.

Lisätietoja kyselystä antavat allekirjoittanut sekä pelastuslaitoksen ja sosiaali- ja terveysvi-

raston yhteyshenkilö, palotarkastaja Jukka Koivuranta.

Kiitos vastauksestasi!

Ystävällisin terveisin

Kaci Bourdache
Johtava palotarkastaja / eteläinen alue
Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Postiosoite:
Helsingin kaupungin pelastuslaitos
PL 112
00099 Helsingin kaupunki

Käyntiosoite:
Erottajan pelastusasema
Korkeavuorenkatu 26
00130 Helsinki

Puhelin: 09 310 30221
Vaihde: 09 310 1651
Gsm: 040 336 2134
Fax:09 310 31289
Sähköposti: kaci.bourdache@hel.fi
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Liite 5 Toisen kyselyn kysymykset

Turvallisuuskysely ryhmäkotien henkilökunnalle

Tämän kyselyn tarkoitus on kartoittaa kehitysvammaisten ryhmäkodeissa työskentelevien tietoi-
suutta pelastussuunnitelmaan kuuluvien asioiden tieto- tai taitotasosta niihin toteutetun pelas-
tussuunnittelu-projektin jälkeen.
Kysely toteutettiin ensimmäisen kerran syys-lokakuun vaihteessa 2012. Tämän toisen kyselyn
tarkoituksena on tehdä havaintoja vallitsevan tilanteen muutoksesta. Siksi suuri osa kysymyk-
sistä on samoja. Jos et vastannut viime kerralla kyselyyn, voit silti vastata nyt.
Havainnoinnin mahdollistamiseksi on kyselyn luotettavuuden ja käytettävyyden kannalta ERIT-
TÄIN tärkeää, että vastaat vain oman, tämänhetkisen tietosi perusteella! Älä kysy vastauksia
muilta tai etsi oikeaa vastausta mistään materiaalista ennen kuin olet vastannut! Älä myöskään
vertaa viime kyselyssä antamaasi vastausta nykyiseen!
Kysely ei yksilöi vastaajia eikä ryhmäkoteja lainkaan ja ainoastaan tilastollinen loppuraportti an-
netaan pelastuslaitoksen ja sosiaaliviraston käyttöön.
Huomioi, että kyselyä ei voi tallentaa kesken vastaamisen. Aikaa vastaamiseen menee 5-10
minuuttia.
LÄMMIN KIITOS VASTAUKSESTASI ja osallistumisesta turvallisuuden kehittämiseen!
Tehtävä
( )  Vastaava ohjaaja
( )  Ohjaaja
( )  Hoitaja
( )  Jokin muu, mikä ______________________________________________

Sukupuoli
( )  Nainen
( )  Mies

Ikä
( )  18 - 25
( )  26 - 35
( )  36 - 45
( )  46 - 55
( )  56+

Kauanko olet ollut töissä kehitysvammaisten ryhmäkodissa tai muuten kehitysvammais-
ten asumisen / hoidon parissa?
( )  Alle 3 vuotta
( )  3 - 8 vuotta
( )  9 - 16 vuotta
( )  17 - 25 vuotta
( )  25 - 33 vuotta
( )  Yli 33 vuotta

Kehitysvammaispalvelujen ryhmäkodeille järjestettiin pelastussuunnittelutyöpajatilai-
suuksia syys- ja lokakuussa 2012. Samalla annettiin uudet mallit ja ohjeet turvallisuus- ja
pelastussuunnitelman laadintaan. Oletko osallistunut jotenkin tähän prosessiin?
( )  Osallistuin vaarojen ja riskien arviointiin työpaikallani
( )  Osallistuin pelastussuunnitelman laadintaan muutoin
( )  Olen kuullut aiheesta
( )  En ole kuullutkaan mistä on kyse

Onko nykyisen tietosi mukaan ryhmäkotiisi laadittu uuden, yhtenäisen mallin mukais-
ta pelastussuunnitelmaa? (Muista: älä kysy muilta!)
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( )  Kyllä, meillä on valmis pelastussuunnitelma
( )  Suunnitelmaa laaditaan tai päivitetään tällä hetkellä
( )  Ei ole laadittu
( )  En tiedä mikä tilanne on

Oletko tutustunut laadittuun tai päivitettyyn pelastussuunnitelmaan, joka perustuu ryh-
mäkotien yhteiseen uuteen malliin?
( )  Olen tutustunut valmiiseen uuteen pelastussuunnitelmaan
( )  Olen tutustunut keskeneräiseen uuteen pelastussuunnitelmaan
( )  En ole vielä tutustunut, mutta tiedän asiasta
( )  En ole kuullutkaan asiasta

Jos olet lukenut uudenmallisen pelastussuunnitelman, oliko se mielestäsi selkeä ja ym-
märrettävä?
( )  Kyllä, täysin
( )  Pääsääntöisesti kyllä
( )  Osittain
( )  Pääsääntöisesti ei
( )  Ei lainkaan
( )  Pelastussuunnitelmaa ei tietääkseni ole tai en ole tutustunut siihen

Jos olet lukenut pelastussuunnitelman, soveltuuko se mielestäsi hyvin yhteen käytännön
työn kanssa?
( )  Kyllä, täysin
( )  Pääsääntöisesti kyllä
( )  Osittain
( )  Pääsääntöisesti ei
( )  Ei lainkaan
( )  Pelastussuunnitelmaa ei ole tai en ole tutustunut siihen

Jos uusi pelastussuunnitelma on laadittu, onko sitä työpaikallasi käyty henkilökunnan
kanssa yhteisesti läpi tai muuten perehdytty suunnitelmaan yhdessä?
( )  Kyllä, säännöllisesti
( )  Kyllä, ainakin kertaalleen
( )  Ei ole käyty yhteisesti läpi tai perehdytty
( )  Pelastussuunnitelmaa ei ole tietääkseni laadittu

Tässä voit kommentoida vapaasti yllä olevia kysymyksiä sekä antaa muitakin ajatuksia
liittyen pelastussuunnitelmaan.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Mikä on käsityksesi mukaan yleisin asumiseen liittyvä tulipalojen aiheuttaja?
( )  Viallinen sähkölaite
( )  Avotuli ja kynttilät
( )  Tupakointi
( )  Ruuanvalmistus
( )  Tuhopoltto

Montako minuuttia on yleensä aikaa poistaa asukas asuinhuoneesta tulipalon syttymi-
sestä samassa huoneessa ennen kuin palo kehittyy hengenvaaralliseksi?
( )  Enintään minuutti
( )  2-3 minuuttia
( )  4-5 minuuttia
( )  5-6 minuuttia
( )  7-10 minuuttia
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Osaatko käyttää alkusammutuskalustoa (käsisammutin, sammutuspeite, pikapaloposti)?
Voit valita useamman vaihtoehdon.
[ ]  Osaan käyttää sammutuspeitettä
[ ]  Osaan käyttää käsisammutinta
[ ]  Osaan käyttää pikapalopostia
[ ]  En osaa käyttää mitään näistä

Tunnetko oikeat toimintatavat palohälytyksen sattuessa (myös yöaikaan, jos ryhmäko-
dissasi on yöpäivystys)
( )  Erittäin hyvin
( )  Epävarmasti
( )  En lainkaan

Tiedätkö kuinka toimia yleisen vaaramerkin soidessa?
( )  Erittäin hyvin
( )  Epävarmasti
( )  En lainkaan

Onko ryhmäkotisi asukkaiden rajoittunut, heikentynyt tai poikkeava toimintakyky hätä-
poistumistilanteessa kattavasti selvitetty?
( )  Kyllä
( )  Ei mielestäni riittävän kattavasti
( )  Ei lainkaan

Keskimäärin kuinka nopeasti arvelet palokunnan Helsingissä tulevan paikalle sen hälyt-
tämisestä?
( )  1 - 2 minuuttia
( )  2 - 4 minuuttia
( )  5 - 6 minuuttia
( )  7 - 9 minuuttia
( )  10 - 13 minuuttia
( )  14+ minuuttia

Tässä voit kommentoida vapaasti yllä olevia kysymyksiä sekä palo- ja pelastusturvalli-
suutta muutenkin.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Tiedätkö miten ja mihin pitää ilmoittaa jos sinulle sattuu läheltä piti-tilanne työtehtävissä
tai työmatkalla?
( )  Tiedän varmuudella
( )  En tiedä tai olen epävarma

Onko nykyisen tietosi mukaan ryhmäkodissasi tehty työn järjestelmällistä vaarojen selvi-
tystä ja arviointia?
( )  Kyllä on
( )  En tiedä
( )  Ei ole

Jos ryhmäkodissasi on tehty työn vaarojen selvitys ja arviointi, oletko tutustunut sen tu-
loksiin?
( )  Osallistuin laadintaan
( )  Olen tutustunut
( )  En ole tutustunut
( )  Työn vaarojen selvitystä ja arviointia ei ole tietääkseni tehty
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Onko työpaikallasi mielestäsi riittävästi selvitetty ja arvioitu työn kuormittavuus? (Fyysi-
nen ja henkinen)
( )  Sekä henkinen että fyysinen kuormittavuus on huomioitu riittävästi
( )  Vain henkinen kuormittavuus on huomioitu riittävästi
( )  Vain fyysinen kuormittavuus on huomioitu riittävästi
( )  Työn kuormittavuutta ei ole huomioitu riittävästi

Tässä voit kommentoida vapaasti edellisiin kysymyksiin ja muutenkin työturvallisuuden
ja työsuojelun organisointiin liittyviä asioita
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Onko pelastussuunnitelmassa tai muissa asiakirjoissa järjestelmällisesti kartoitettu työ-
paikkasi sekä henkilökuntaan että asukkaisiin kohdistuvat tapaturmariskit ja vaaran pai-
kat?
( )  Kyllä
( )  Vain henkilökuntaan kohdistuvat tapaturmariskit on kartoitettu
( )  Vain asukkaisiin kohdistuvat tapaturmariskit on kartoitettu
( )  Työpaikan tapaturmariskejä ja vaaran paikkoja ei ole kartoitettu

Vammaan johtaneista tapaturmista vuosittain noin neljännes tapahtuu kotona. Mitkä ko-
dinomaisessa ryhmäkotiasumisessa ovat mielestäsi 1-3 suurinta tapaturmariskiä?
______________________________________________

Onko työpaikkasi väkivaltariskit arvioitu ja varaudutaanko niihin riittävästi työvälineillä,
ohjeistuksella ja koulutuksella?
( )  Väkivaltariskit on arvioitu ja niihin varaudutaan hyvin
( )  Väkivaltariskit tiedostetaan, mutta varautuminen on puutteellista
( )  Väkivaltariskejä ei riittävästi huomioida eikä väkivaltatilanteisiin ole riittävästi varauduttu

Tässä voit kommentoida vapaasti edellisiä kysymyksiä sekä tapaturmiin ja väkivaltaan
työpaikallasi liittyviä asioita muutenkin.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Tässä voit vielä antaa palautetta kyselystä sekä näkemyksiäsi pelastussuunnitteluun ja
ryhmäkodin turvallisuuteen liittyen yleisesti. Etenkin kommentit uudesta toimintamallista
ja yhtenäisestä pelastussuunnitelmapohjasta ovat arvokkaita.

Pohjaa kehitetään palautteesi perusteella muille toimialoille ja yksityisille toimijoille! Pa-
noksesi on arvokas!
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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Liite 6 Toisen kartoituksen yhteydessä käytetty haastattelulomake

Alla olevat kysymykset käydään läpi keskustellen ryhmäkodin vastaavan kans-
sa, auditoivan palotarkastuksen 2012-mallin sisällön lisäksi. Ympyröi oikea
vastaus; lisäksi muita muistiinpanoja toki.
Ryhmäkoti:______________________________ PVM:_____

Osapuolet:_______________________________

1) Olitko / oliko ryhmäkodista joku workshopissa?

Minä + muita henkilöitä ___ kpl Minä en, muita henkilöitä ___ kpl Ei ke-
tään

2) Oletko ottanut käyttöön oppaan + mallin? Etenitkö oppaan mukaisesti, sovellettiin-
ko?

Käytössä sellaisenaan Ei käytetty Osittain / soveltaen. Miten?

3) Missä vaiheessa prosessi menee

Ei ole aloitettu Aloitettu  Viimeistelyä vaille Suunnitelma valmis

4) Onko mielestäsi työturvallisuuden ja pelastuslain vaarojen ja riskien arvioinnin yh-
distämisessä onnistuttu? Miltä malli vaikutti? Koetko aidosti, että tämä malli pois-
taa päällekkäisyyksiä ja kaksi asiaa on yhdistetty luontevasti?

On onnistuttu Ei ole | Poistaa päällekkäisyyksiä
Ei poista

5) Onko suunnitelma käyty läpi henkilökunnan kanssa?

Kyllä Osittain Ei ole

6) Onko sen pohjalta käyty muuta koulutusta, harjoituksia, opastusta, ohjausta pidet-
ty?

Ei ole Kyllä on, mitä?

7) Onko työn vaarat ja riskit syötetty pakkiin?

Kyllä Ei Kesken

8) Ongelmia vaarojen ja riskien arvioinnissa / suunnitelman laatimisessa? Mitä, missä,
minkälaisia?
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Ei ongelmia Ongelmia, mitä?

9) Aiotko jatkossa hyödyntää oppaan mallia suunnitelman päivittämisestä sekä turval-
lisuusviestinnän vuosisuunnitelmasta? Tuntuuko tässä vaiheessa että päivittäminen
onnistuu luontevasti?

Kyllä varmasti Todennäköisesti En varmaankaan, miksi?

10) Miten opasta + mallia voisi parantaa? Mitä voisi tehdä toisin?

11) Voisitko suositella tätä tai vastaavaa toimintamallia muille vastuualueille / yksityi-
seen palvelu- ja tukiasumiseen ja hoitoon? Mitä pitäisi muuttaa että soveltuisi
vaikkapa vanhuspuolelle tms?

Suosittelen ehdottomasti Suosittelen varauksella En suosittelisi

Mitä pitäisi muuttaa?
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Liite 7 Työpajoissa käytetty PowerPoint-esitys
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Liite 8 Turvallisuus- ja pelastussuunnitelman runkodokumentti
Liite 9 Opas turvallisuus- ja pelastussuunnitelman laadintaan
Liite 10 Turvallisuuskävelyn muokattava tarkistuslista

Tuotetut lopulliset dokumentit on kopioitu sellaisenaan seuraaville sivuille.
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1 Johdanto ja yleiskuvaus

Tämän turvallisuus- ja pelastussuunnitelman (jatkossa myös ”suunnitelma”) tarkoitus on
ohjata ja valistaa päivittäistä työskentelyä toimipaikassasi turvallisemmaksi sen
työntekijöille ja asiakkaille. Hoitoa tai asumisen palvelua ja tukea antava yksikkö ja siellä
työskentelevät ovat vastuussa palvelun laadusta, ja palvelun turvallisuus on olennainen
osa sen laatua. Samoin toisista työntekijöistä huolehtiminen ja työnantajan tukema sekä
valvoma turvallinen työskentely ovat olennainen osa työn mielekkyyttä ja työpaikan
viihtyvyyttä.

Suunnitelman pohja on tarkoitettu Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston
hoitolaitoksille ja palvelu- ja tukiasumisen toimipaikoille. Suunnitelman sisältöä, jaottelua
ja järjestystä voi muokata kunkin toimipaikan tarpeisiin vastaavaksi.

Suunnitelman laadintaa varten on laadittu Hoitolaitosten ja palvelu- ja tukiasumisen
pelastussuunnitelmien laadintaopas (jatkossa ”Laadintaopas”), joka on saatavilla kerro
tässä mistä yksittäinen työntekijä löytää laadintaoppaan tarvittaessa. Suunnitelman
lopussa löydät myös muut käytetyt lähteet.

Tämä työpaikka ja sen henkilökunta sitoutuu noudattamaan turvallisuus- ja
pelastussuunnitelmaa ja parantamaan sen avulla kaikkien yhteistä turvallisuutta!

____________________________
Pelastussuunnitelman hyväksyjän (toimipaikan vastuuhenkilö) nimenselvennös ja tehtävä



1.1 Toimipaikan kuvaus ja yhteystiedot

Toimipaikan nimi: Tähän
Osoite: Tähän
Puhelin: Tähän

Rakennuksen omistaja tai haltija: Tähän
Yhteyshenkilö: Tähän
Puhelin: Tähän
Sähköposti: Tähän

Kiinteistöhuolto: Tähän
Puhelin päivällä: Tähän
Puhelinpäivystys 24h: Tähän
Sähköposti: Tähän

Toimipaikasta vastaava: Tähän
Henkilökuntaa yhteensä: Tähän
Henkilökunnan jakautuminen eri vuorokaudenaikoina:

Kuvaa tässä henkilökunnan määrä esim. aamu-, ilta- ja yö-jaottelulla.

Hoitopaikkoja: Tähän
Asukkaita: Tähän
Kuvaus hoidettavien/ asukkaiden heikentyneestä toimintakyvystä:

Kuvaa tässä hoidettavien tai asukkaiden heikentynyt toimintakyky (fyysinen toimintakyky tai henkinen
toiminta/ymmärryskyky) – millä tavalla ja miltä osin toimintakyky on alentunut, kuinka suuren osan
asukkaista toimintakyky on heikentynyt ja minkä asteisesti jne. Kaikki heikentynyt toimintakyky joka
vaikuttaa tapaturma-alttiuteen sekä poistumisen hidastumiseen tai estymiseen vaaratilanteessa tulee
kirjata.

1.2 Suunnitelman pitäminen ajantasaisena

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma tarkastetaan vuosittain ja aina toiminnan ja
olosuhteiden muuttuessa. Ajantasaisuudesta vastaa Tähän henkilön nimi ja tehtävä sekä
yhteystiedot

HÄTÄNUMERO
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1.3 Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmasta tiedottaminen

Suunnitelmasta tiedotetaan seuraavilla tavoilla:

1.3.1 Henkilökunnalle tiedottaminen
Suunnitelma käydään läpi yhteisessä kokouksessa kun siihen tulee muutoksia
Suunnitelma käydään läpi työntekijän perehdytyksessä esimiehen ja perehdyttäjän toimesta
Jokaisen työntekijän tulee lukea suunnitelma ja kuitata tehneensä niin. Selosta tässä kuinka kuittaus
tapahtuu; esim. kuittauslista liitteenä tms.
Suunnitelma on jatkuvasti saatavilla: Tähän paikka, jossa sähköinen ja kirjallinen versio ovat aina
työntekijän saatavissa
Suunnitelman keskeisistä ohjeista ja tiedoista on laadittu yhteenveto työpaikan ilmoitustaululle
Henkilökuntaa on koulutettu turvallisuusasioissa liitteenä olevan erillisen seurannan mukaisesti

1.3.2 Palvelu- ja tukiasukkaille tiedottaminen
Suunnitelman keskeinen sisältö käydään henkilökunnan toimesta läpi viestinnän vuosikellon
mukaisesti
Suunnitelman keskeinen sisältö käydään henkilökunnan toimesta läpi uuden asukkaan kanssa
kahden viikon kuluessa muuttamisesta toimipaikkaan
Suunnitelma on asukkaan saatavilla, tarvittaessa ja pyydettäessä henkilökunnalta
Suunnitelman keskeisistä ohjeista ja tiedoista on laadittu yhteenveto toimipaikan ilmoitustauluille
Asukkaille jaetaan selkokieliset ohjeet ja materiaalia toimipaikan turvallisuuteen liittyen
Asukkaat osallistuvat poistumisharjoitukseen kerran vuodessa



1.3.3 Muille tarpeellisille tahoille tiedottaminen

Suunnitelmasta on PVM toimitettu kopio rakennuksen omistajalle: Tähän rakennuksen omistaja ja
yhteyshenkilö
Suunnitelmasta on PVM  toimitettu kopio isännöitsijälle: Tähän isännöitsijän nimi, työnantaja ja
yhteystiedot
Suunnitelmasta on PVM  toimitettu kopio sosiaali- ja terveysvirastoon: Tähän henkilön nimi, jolle
suunnitelma toimitettu
Suunnitelman kiinteistöhuoltoon liittyvästä keskeisestä sisällöstä on Päivämäärä  tiedotettu
kiinteistöhuoltoa: Tähän kiinteistöhuollon yritys, yhteyshenkilö ja yhteystiedot

1.4 Vastuut ja velvoitteet

Tässä kappaleessa on yhteenvetona vastuut ja velvoitteet jotka eri tahoille kuuluvat.

1.4.1 Toimipaikasta vastaavan vastuut

Aikatauluttaa ja ohjeistaa riskien ja vaarojen arvioinnit sekä turvallisuus- ja pelastussuunnitelman
laatiminen ja päivittäminen
Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmasta tiedottamisen koordinointi

Valvoa, että toimipisteessä noudatetaan tulipalon ja muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja
henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä
Turvallisuuskävelyn suorittaminen joka toinen kuukausi yhdessä tarpeelliseksi katsomiensa muiden
henkilöiden kanssa

1.4.2 Koko henkilökunnan vastuut

Tutustua turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaan ja varmistua, että hallitsevat kaikki siinä mainitut
toimenpiteet. Tarvittaessa ilmoitettava perehdytys- tai koulutustarpeesta esimiehelle.
Osallistua turvallisuusaiheisiin koulutuksiin sekä harjoituksiin
Valvoa asukkaiden toiminnan turvallisuutta ja puuttua epäkohtiin
Noudattaa huolellisuutta ja varovaisuutta sekä onnettomuuden ehkäisemiseksi ja
henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä
Ilmoittaa työtapaturmista, läheltä piti-tilanteista sekä turvallisuuspoikkeamista



Uloskäytävien, kulkureittien ja toimipaikan omien laitteiden ja kaluston toimintakunnossa
pitäminen ohjeistetulla tavalla
Onnettomuus- ja vaaratilanteessa pelastustoimenpiteisiin ryhtyminen, hätäilmoituksen tekeminen
sekä vaarassa olevien varoittaminen

1.3.4 Hoidettavien /  palvelu- ja tukiasukkaiden vastuut

Noudattaa annettuja ja sovittuja turvallisuusohjeita ja määräyksiä

Osallistua valmiuksiensa mukaisesti koulutuksiin ja harjoituksiin

1.4.4 Rakennuksen omistajan Kuka? Esim. As Oy X, Koy X, HKI/Tilakeskus jne  vastuut

Yleinen rakenteellinen palo- ja poistumisturvallisuus kiinteistön osalta

Uloskäytävien ja pelastusteiden kunto ja käytettävyys

Koko kiinteistöä palvelevien laitteiden kunnossapito

Koko rakennusta palvelevien hormien nuohous ja ilmanvaihtolaitteiden huolto

1.3.5 Kiinteistöhuollon Kuka? Esim. Huoltoliike Oy jne.  vastuut

Poistumisreittivalaistuksen ja paloilmoitin/varoitinjärjestelmän testaus säännöllisesti

Suorittaa pyydettäessä ovenavaus ympäri vuorokauden

Huolehtia pihan ja kulkuväylien liukkaudentorjunnasta ja siisteydestä

Huolehtia pihan, kulkuväylien ja pelastusteiden aurauksesta

Katon tarkkailu tippuvien lumien ja jäiden varalta säännöllisesti, lumen pudotuksen tilaaminen
tarvittaessa



2. Vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmät

2.1 Yleistä

Toimipaikassa toteutetaan vaarojen ja riskien arvioinnin ajantasaisuuden tarkistus
vuosittain. Viimeisin arviointi on toteutettu PVM  ja siinä olivat mukana seuraavat
henkilöt:

Henkilön nimi, tehtävä, työnantaja

Henkilön nimi, tehtävä, työnantaja

Henkilön nimi, tehtävä, työnantaja

Henkilön nimi, tehtävä, työnantaja

Henkilön nimi, tehtävä, työnantaja

Vaarojen ja riskien arvioinnin toteutus tapahtuu Laadintaoppaan antamien ohjeiden
perusteella. Arvioinnissa huomioidaan kaikki asukkaisiin, henkilökuntaan, sivullisiin
henkilöihin, rakennukseen, irtaimeen omaisuuteen ja ympäristöön kohdistuvat riskit ja
vaarat. Arvioinnissa huomioidaan myös toimipaikan ulkopuolella tapahtuva toiminta,
kuten ulkoilut ja retket. Arvioinnin tulee täyttää työturvallisuuslain työn vaarojen
selvittämisen ja arvioinnin kriteerit, joten työntekijöihin kohdistuvia riskejä on käsiteltävä
kattavasti.

Arvioinnin tulosten perusteella kuvataan turvallisuusjärjestelyt ja annetaan
ennaltaehkäisy- ja toimintaohjeita.



2.2 Toimipaikan vaarat ja riskit

Vaarojen ja riskien esittelyn tarkoitus on luoda lukijalle käsitys toimipaikalla olevista
vaaroista sekä niiden syistä ja seurauksista. Vain ne tiedostamalla voidaan vaaroja
ennaltaehkäistä, varautua niihin ja toimia oikein niiden tapahtuessa.

Seuraavilla sivuilla on kirjattu vaarojen ja riskien arvioinnin perusteella keskeiset,
tiedostettavat riskit. Selite:

A = Havaittu vaara tai riski

B = Riskin suuruus. Alla olevaan taulukkoon on koottu riskin suuruuden perusteella
kuvaus siitä, minkä tasoisiin toimenpiteisiin tulee ryhtyä riskin hallitsemiseksi.

1 Merkityksetön riski Ei aiheuta toimenpiteitä

2 Vähäinen riski
Edulliset hallintakeinot hyödynnettävä
Tilannetta seurattava

3 Kohtalainen riski
Riskienhallintatoimiin on ryhdyttävä
Toimenpiteiden kannattavuutta harkittava

4 Merkittävä riski
Mahdollisimman ripeisiin riskienhallintatoimiin on ryhdyttävä
Riskialtista toimintaa ei pidä aloittaa ennen kuin riskiä on pienennetty
Riskialtista toimintaa voi jatkaa, mutta kaikkien on tunnistettava riski

5 Sietämätön riski
Riskienhallintatoimet käynnistettävä välittömästi
Riskialtista toimintaa ei pidä aloittaa
Riskialtis toiminta tulee keskeyttää kunnes riskiä on pienennetty

C = Syyt, jotka voivat johtaa riskin toteutumiseen

D = Riskin toteutuessa tapahtuvat mahdolliset seuraukset



A. Vaara tai riski B. Riskin
suuruus 0-5 C. Syyt D. Seuraukset



A. Vaara tai riski B. Riskin
suuruus 0-5 C. Syyt D. Seuraukset



3. Turvallisuusjärjestelyt

Tässä osassa suunnitelmaa kuvataan toimipaikan turvallisuusjärjestelyt. Perustana ovat
lainsäädännössä, rakentamismääräyksissä ja ohjeissa olevat vaatimukset sekä ennen
kaikkea vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmät.

3.1 Turvallisuusjärjestelyt kuvattuna riskiperusteisesti

Tämän osion tarkoituksena on luoda katsaus toimipaikan turvallisuusjärjestelyihin ja
siihen, miten kuhunkin todettuun vaaraan tai riskiin voitaisiin tehokkaasti puuttua.
Kunkin vaaran tai riskin turvallisuusjärjestelyiden kuvaus kattaa neljä vaihetta:

1) Onnettomuuksien ennaltaehkäisy; mitä järjestelyjä on, jotta vähennetään
onnettomuuden tapahtumisen todennäköisyyttä

2) Varautuminen; mitä järjestelyjä on olemassa ja ylläpidetään siltä varalta, että
onnettomuus tapahtuu ja vahingot pysyvät minimissä

3) Toiminta vaara/onnettomuustilanteessa; mitkä järjestelyt ohjaavat oikeaa
toimintaa onnettomuuden sattuessa. Varsinaiset toimintaohjeet ovat eri kohdassa.

4) Toipuminen tapahtuneesta vaara/onnettomuustilanteesta, kattaa kaikki
jälkitoimenpiteet; mitä järjestelyjä on olemassa onnettomuuden jälkivaikutusten
minimoimiseksi

Edellä mainittujen perusteella on laadittu myös tapauskohtaisia ennaltaehkäisy- ja
toimintaohjeita, jotka löydät myöhemmin tästä samasta suunnitelmasta.



Vaara tai riski: Tulipalo Vastuuhenkilö ja aikataulu

Tulipaloja
ennaltaehkäisevät
järjestelyt

Tupakointi vain tupakointipaikalla
Avotulen teko kielletty (kynttilät)
Grillaaminen parvekkeella kielletty
Kylmälaitteiden taustat puhdistetaan
Kuvaputkitelevisiot on kielletty

Henkilökuntaa koulutetaan tulipalojen
ennaltaehkäisyssä
Korvataan jatkojohtoja kiinteillä asennuksilla
Sähkökeskuksissa ja ilmastointikonehuoneissa
ei säilytetä mitään tavaraa
Tehdään turvallisuuskävelyitä säännöllisesti

Jatkuva valvonta
Jatkuva valvonta
Jatkuva valvonta
N.N puhdistaa vuosittain
Huomioidaan hankinnoissa
N.N ylläpitää koulutusseurantaa
(liite X)

N.N tilaa … mennessä
Jatkuva valvonta

N.N kahden kk välein
Varautuminen
tulipaloon

Hankittu alkusammutuskalustoa

Palo-ovet pidetään kiinni
Tilat on varustettu paloilmaisimin

N.N tarkastaa kuukausittain
alkusammutuskaluston

Jatkuva valvonta
N.N tarkastaa varoittimien
toiminnan kuukausittain

Toiminta
tulipalotilanteessa

Ohjeistetaan toiminta palohälytystilanteessa
(päivällä ohje X, yöllä ohje X)
Ohjeistetaan asukkaiden evakuointi (ohje X)
Ohjeistetaan asukkaat poistumaan itse (ohje X)

N.N ylläpitää ohjeistusta
N.N ylläpitää ohjeistusta
N.N ylläpitää ohjeistusta

Toipuminen
tulipalosta

Järjestetään tilapäismajoitus asukkaille (ohje X)
Ilmoitus isännöitsijälle ja kiinteistöhuoltoon
Ilmoitus esimiehelle ja työsuojelupakkiin



Vaara tai riski: Kaatuminen
(kompastuminen, liukastuminen)

Vastuuhenkilö ja aikataulu

Kaatumisia
ennaltaehkäisevät
järjestelyt

Matoissa liukuesteet
Poistetaan kynnys X
Merkitään kynnys Y huomiomerkinnällä
Poistetaan sähköjohtojen veto huoneen poikki,
lisätään kiinteitä asennuksia korvaamaan
Pihan liukkaustilannetta seurataan
Havaituista vaaran paikoista ilmoitetaan
esimiehelle ja työsuojelupakkiin

N.N hankkii … mennessä
N.N ottaa yhteyden isännöitsijään
N.N merkitsee … mennessä
N.N tilaa … mennessä

Varautuminen
kaatumiseen

Henkilökunta koulutettu hätäensiapuun

Hankittu ensiapuvälineet

N.N ylläpitää koulutusseurantaa
(liite X)
N.N ylläpitää ensiapuvälineitä

Toiminta kaatumis-
tilanteessa

Ohjeistetaan hätäensiapu (ohje X)
Ohjeistetaan hätäilmoituksen teko (ohje X)

N.N ylläpitää ohjeistusta
N.N ylläpitää ohjeistusta

Toipuminen
kaatumisesta

Työtapaturmasta ja läheltä piti-tilanteesta
ilmoitus esimiehelle ja työsuojelupakkiin

Se, jolle tapaturma tai tilanne
sattui. Mahdollisimman nopeasti.

Vaara tai riski: Vastuuhenkilö ja aikataulu

…
ennaltaehkäisevät
järjestelyt

1
2
3
Jne.

1
2
3
Jne.

Varautuminen … 1
2
3
Jne.

1
2
3
Jne.

Toiminta …-
tilanteessa

1
2
3
Jne .

1
2
3
Jne.

Toipuminen … 1
2
3
Jne.

1
2
3
Jne.



Vaara tai riski: Vastuuhenkilö ja aikataulu
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ennaltaehkäisevät
järjestelyt

1
2
3
Jne.

1
2
3
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Varautuminen … 1
2
3
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1
2
3
Jne.

Toiminta …-
tilanteessa

1
2
3
Jne .

1
2
3
Jne.

Toipuminen … 1
2
3
Jne.

1
2
3
Jne.

Vaara tai riski: Vastuuhenkilö ja aikataulu

…
ennaltaehkäisevät
järjestelyt
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2
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1
2
3
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Varautuminen … 1
2
3
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2
3
Jne.

Toiminta …-
tilanteessa

1
2
3
Jne .

1
2
3
Jne.

Toipuminen … 1
2
3
Jne.

1
2
3
Jne.



Vaara tai riski: Vastuuhenkilö ja aikataulu
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ennaltaehkäisevät
järjestelyt
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Vaara tai riski: Vastuuhenkilö ja aikataulu
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järjestelyt
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2
3
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2
3
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3.2 Rakenteellisten ja teknisten turvallisuusjärjestelyiden kuvaus

Tässä osiossa kuvataan kiinteistön rakenteellisen ja teknisen turvallisuuden järjestelyt.
Niiden tarkoituksen ja toimintaperiaatteiden tunteminen on välttämätöntä jotta
onnettomuuksia voidaan ennaltaehkäistä, rajoittaa ja torjua oikein.

3.2.1 Palo-osastointi

Palo-osastoinnin tarkoitus on hidastaa savun ja palon leviämistä. Palo-osastojen rajat on jokaisen
henkilökuntaan kuuluvan tunnettava, sillä se vaikuttaa konkreettisesti muun muassa
poistumisjärjestelyihin. Siirtämällä hoidettavat tai asukkaat palo-osastosta toiseen saadaan runsaasti
lisäaikaa poistumiseen ja pelastautumiseen.

Palo-ovet on aina pidettävä suljettuna ja salvattuna.

Automaattisten palo-ovien sulkeutumisalueella ei saa olla mitään esteitä, jotta ne sulkeutuvat ja
salpautuvat itsestään.

Kirjoita tähän kuvaus palo-osastoinnista (osastojen rajat, palo-ovet, automaattiset palo-ovet).
Lisätietoa suunnitteluoppaasta.

Palo-osastoinnin rajat ja palo-ovet on merkitty pohjapiirustukseen (liite X)

Palo-osastoinnin kuntoa kartoitetaan … ja siitä vastaa Nimi ja yhteystiedot



3.2.2 Palonilmaisujärjestelmät

Kaikissa majoitustiloissa tulee olla savuun reagoiva paloilmaisin. Lisäksi tiloissa voi olla lämpöön
reagoivia ilmaisimia ja paloilmoituspainikkeita. Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan tulee tuntea miten
hälytys syntyy, miten erheellisiä ilmoituksia voidaan ehkäistä, sekä tietysti mitkä ovat oikeat
toimintatavat järjestelmän hälyttäessä tai vikaantuessa. Myös asukkaille, joilla on riittävät valmiudet
tulee perehdyttää ainakin toiminta järjestelmän hälyttäessä.

Tiloissa on palovaroittimet, jotka äänimerkillä varoittavat tiloissa oleskelevia savusta.

Tiloissa on automaattinen paloilmoitin, joka palon sattuessa tekee ilmoituksen hätäkeskukseen ja
varoittaa tiloissa oleskelevia palokellolla.

Tiloissa on palovaroitinjärjestelmä, joka palon sattuessa varoittaa tiloissa oleskelevia palokellolla.
Järjestelmä EI ilmoita hätäkeskukseen automaattisesti, eli mikäli tilanne todetaan paloksi, on tehtävä
puhelimitse ilmoitus numeroon 112.

Paloilmoituspainikkeet sekä palovaroitin/ilmoitinjärjestelmän keskus joka sijaitsee … on merkitty
pohjapiirustukseen (liite X).

Palovaroitin/ilmoitinjärjestelmän ylläpidosta ja huollosta vastaa Nimi ja yhteystiedot



3.2.3 Sammutusjärjestelyt

Automaattinen sammutuslaitteisto käynnistyy kohonneen lämmön vaikutuksesta, yksi suutin
kerrallaan. Laitteiston käynnistäminen aiheuttaa myös automaattisesti palohälytyksen sekä ilmoituksen
hätäkeskukseen. Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on tunnettava sammutuslaitteiston periaatteet ja
oikea toiminta jos laitteisto laukeaa ja antaa hälytyksen.

Automaattinen sammutuslaitteisto kattaa kaikki toimipaikan tilat / seuraavat tilat: …

Alkusammutuskalustoa ovat sammutuspeitteet, käsisammuttimet ja pikapalopostit. Jokaisen
henkilökuntaan kuuluvan on tunnettava niiden sijainti ja hallittava niiden käyttö. Myös asukkaille, joilla
on riittävät valmiudet tulee perehdyttää samat asiat.

Kirjoita tähän kuvaus mahdollisesta alkusammutuskalustosta (sammutuspeitteet, käsisammuttimet,
pikapalopostit) sekä automaattisesta sammutuslaitteistosta Lisätietoa suunnitteluoppaasta.

Alkusammutuskalusto, sprinklerikeskus ja sammutuslaitteiston kattamat tilat on merkitty
ohjapiirustukseen (liite X).



3.2.4 Poistumisjärjestelyt

Poistumiseen käytetään yleensä varsinaisia uloskäytäviä eli porraskäytävää. Tarpeen vaatiessa voidaan
joutua käyttämään varateitä, joista poistutaan omin voimin tai pelastuslaitoksen avustuksella. Jokaisen
henkilökuntaan kuuluvan sekä itsenäisesti poistuvan asukkaan on tutustuttava poistumisjärjestelyihin
etukäteen.

Porraskäytävissä ei pelastuslain mukaan saa säilyttää mitään tavaraa, pois lukien tavanomaiset
ilmoitustaulu, kuramatto ja ovikoriste. Näin ne pysyvät kulkukelpoisina ja niissä ei ole palavaa
materiaalia. Pienikin tulipalo uloskäytävässä voi estää poistumisen sitä kautta.

Sisäiset kulkureitit uloskäytäville on pidettävä kulkukelpoisina ja esteettöminä siten, että niitä pitkin
pystyy poistumaan turvallisesti. Uloskäytävät on merkitty jälkiheijastavin opastein / itsevalaisevin
kyltein / vihreillä valoilla. Uloskäytävien opastus sekä turvavalaistus toimivat 30 minuuttia sähkökatkon
jälkeenkin.

Varatiet ovat esimerkiksi sisältä avattavia ikkunoita tai parvekkeita, joita pitkin pääsee suoraan ulos tai
josta pelastuslaitos noutaa poistujat nostokalustolla. Varatiet on merkitty ”Varatie”-kyltillä.

Kirjoita tähän kuvaus poistumisjärjestelyistä (montako uloskäytävää ja missä, varatiet). Lisätietoja
suunnitteluoppaasta.

Merkki- ja turvavalojen huollosta ja kunnossapidosta vastaa Nimi ja yhteystiedot

Poistumisjärjestelyt on merkitty pohjapiirustukseen (liite X)



3.2.5 Pelastustoiminnan edellytykset

Pelastustoiminnan edellytyksillä tarkoitetaan tässä sekä pelastuslaitoksen että omatoimisten
pelastustoimenpiteiden onnistumisen turvaamista teknisillä ratkaisuilla. Pelastuslaitoksen toiminnan
osalta on henkilökunnan ja joskus asukkaidenkin tunnettava ja osattava pelastuslaitoksen oletettu
lähestymissuunta, opastuksen järjestäminen, pelastustiet sekä esteettömän kulun varmistaminen.

Savunpoistojärjestelyiden eli sähköisesti tai käsin avattavien savuluukkujen ja mahdollisten puhaltimien
osalta on syytä jokaisen tietää, että itse laitteisiin eikä niiden hallintajärjestelmään tule koskea.

Pelastuslaitoksen opastamiseksi tulee kuitenkin tietää mistä savunpoiston käynnistys tai hallinta
tapahtuu.

Ilmastoinnin pysäytys tulee tehdä aina tulipalotilanteessa tai suojauduttaessa sisätiloihin.
Henkilökunnan ja itsenäisesti toimivien asukkaiden on tiedettävä mistä ja miten ilmastointi
pysäytetään.

Veden ja kaasun pääsulun sijainnit tulee tietää vahinkojen rajoittamiseksi mahdollisessa
vuototilanteessa. Vaikka ne voivatkin olla lukkojen takana, niille on oltava aina esteetön pääsy ja reitti
opastettu.

Kirjoita tähän kuvaus pelastustoiminnan edellytyksistä (pelastuslaitoksen lähestyminen, opastus,
sisäänpääsyn varmistaminen. Lisätietoja suunnitteluoppaasta.

Yleisavaimet sijaitsevat Sijainti

Veden pääsulku sijaitsee Sijainti

Kaasun pääsulku sijaitsee Sijainti

Savunpoiston käynnistys/keskus sijaitsee Sijainti



Ilmastoinnin pysäytys sijaitsee Sijainti

Pelastustiet, opastuspaikat, sulut ja savunpoiston käynnistys/keskus on merkitty asemapiirustukseen
(liite X) sekä pohjapiirustukseen (liite X).



3.2.6 Muut tekniset turvallisuusjärjestelyt

Tässä voi kertoa esimerkiksi seuraavista laitteista ja niiden toiminnasta, huoltovastuista sekä toimenpiteistä
yleisimmissä vikatilanteissa.

Henkilöturvajärjestelmä
Rikosilmoitinjärjestelmä
Kameravalvonta
Kulunvalvontajärjestelmä
Kuulutusjärjestelmä



4. Ohjeet

Tähän osioon on koottu havaittujen vaarojen ja riskien perusteella ohjeet
onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä oikeaan toimintaan eri onnettomuustilanteissa.
Mikäli ohje on epäselvä, pyydä suunnitelman laatijalta lisätarkennusta. Huomioi myös
ohjeissa olevat linkit, jotka ohjaavat lisätietojen pariin.

Kirjoita tähän allekkain kooste riskien arvioinnin perusteella tarvittavista ohjeista ja niiden numerointi,
esim.: OHJE 1 - Tulipalojen ennaltaehkäisyn ohjeet henkilökunnalle jne. Lisätietoja suunnitteluoppaasta.



OHJE 1 - Tulipalojen ennaltaehkäisyn ohjeet henkilökunnalle

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava ja valvottava seuraavia kieltoja ja
määräyksiä. Löydät myös lyhyesti toimenpideohjeita havaittaessa niiden vastaista
toimintaa. Ohjeet ovat suuntaa-antavia, toimi tilanteen mukaisesti. Kaikista turvallisuutta
vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä tehdään ilmoitus esimiehelle.

1. Kynttilät ja avotuli on kielletty.
o Tuli sammutetaan ja otetaan tulentekovälineet tai kynttilät tarvittaessa pois
o Opastetaan

2. Tupakointi on kielletty sisätiloissa ja parvekkeilla.
o Tupakat sammutetaan turvallisesti ja otetaan tulentekovälineet ja/tai

tupakat tarvittaessa pois
o Ohjataan tupakkapaikalle

3. Tavaran säilyttäminen uloskäytävässä eli rappukäytävässä on kokonaan kielletty.
o Toimipaikan tai sen asukkaan tavarat siirretään sisälle tai asianmukaiseen

varastoon ja opastetaan asukasta
o Ulkopuolisen tahon tavaroista tehdään ilmoitus rakennuksen omistajalle ja

haltijalle, jolla velvoite ryhtyä toimiin

4. Yleisten tilojen kulkureitit uloskäytäviin on pidettävä kulkukelpoisina.
o Siirretään tavaroita siten, että uloskäytävään pääsee turvallisesti
o Jos tavarat kuuluvat asukkaalle, opastetaan tätä

5. Rakennuksen ulkoseinustalla ei saa säilyttää syttyvää materiaalia, josta aiheutuu
palon leviämisvaaraa rakennukseen.

o Toimipaikan omat materiaalit siirretään asianmukaisiin sisätiloihin tai
kauemmas rakennuksesta

o Ulkopuolisten materiaalista ilmoitus rakennuksen omistajalla ja haltijalle,
jolla velvoite ryhtyä toimiin

6. Kuvaputkitelevisioita sekä viallisia tai pölyisiä sähkölaitteita ja -johtoja ei saa
käyttää.

o Vaihdetaan laitteet uusiin tai korjataan



7. Liedellä tai sen lähettyvillä ei saa säilyttää tavaraa.
o Poistetaan tavarat
o Opastetaan asukasta

Lisätietoja ja materiaalia:

www.spek.fi/Suomeksi/Paloturvallisuus/Erityisryhmien-
asumisturvallisuus/Materiaalit

www.hel.fi/hki/pela/fi/Ohjeet+ja+lomakkeet

www.spek.fi -> Paloturvallisuus

turvaopas.pelastustoimi.fi/paloturvallisuus.html



OHJE 2 - Tulipalojen ennaltaehkäisyn ohjeet palvelu- ja tukiasukkaille

Alla olevat ohjeet on annettu sinun ja muiden asukkaiden turvallisuuden takia.

Näin poistetaan vaaroja kotoasi. Kysy ohjaajilta lisää tietoa, he auttavat
mielellään! On myös erilaisia esitteitä, joihin voit tutustua.

1. Kynttilöitä ei saa sytyttää, eikä tulitikkuja tai muutakaan tulta!

2. Tupakkaa ei saa polttaa sisällä eikä parvekkeella! Tupakkapaikka on
Sijainti

3. Älä jätä mitään tavaraa rappuun tai käytäville, pidetään paikat siistinä!

4. Jos televisiossa tai jossain muussa sähkölaitteessa on vikaa, tai
sähköjohdot ovat rikki, ota pistoke pois seinästä ja kerro ohjaajille!

5. Keittiössä pitää olla varovainen. Älä laita mitään tavaraa liedelle ja
varmista, että liesi on aina pois päältä kun siinä ei tehdä ruokaa.

JOS NÄET, ETTÄ JOKU MUU TEKEE JOTAIN KIELLETTYÄ TAI VAARALLISTA,
KERRO OHJAAJILLE HETI!

Lisätietoja ja materiaalia:

www.spek.fi/Suomeksi/Paloturvallisuus/Erityisryhmien-
asumisturvallisuus/Materiaalit -> Paloturvallisuutta kotona-esite.



OHJE 3 - Tapaturmien ennaltaehkäisy

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava ja valvottava seuraavia kieltoja ja
määräyksiä. Löydät myös lyhyesti toimenpideohjeita havaittaessa niiden vastaista
toimintaa. Ohjeet ovat suuntaa-antavia, toimi aina tilanteen vaatimusten mukaisesti.
Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä tehdään
ilmoitus esimiehelle.

1. Kiipeämiseen käytetään vain turvallisia ja tukevia tikkaita. Tikkaat pidetään
lukkojen takana.

2. Lääkkeet, kemikaalit ja vaaralliset aineet pidetään lukkojen takana.

3. Veitset ja muut terävät esineet pidetään lukkojen takana.

4. Juokseminen sisällä ja muu tapaturma-altis tai raju liikehdintä on kiellettyä.

5. Käytävät ja kulkuväylät pidetään siistinä ja esteettöminä.

6. Huolehditaan, että ulkoa tullessa pyyhitään kengät huolellisesti.

7. Vesi- ym. nesteläikät siivottava välittömästi lattialta.

8. Havaittaessa rikkoontunut tai muuten vaarallinen huonekalu tms., estetään sen
käyttö ja hankitaan korvaava tilalle. Pihan penkkien osalta tehdään samoin, tai
ilmoitetaan kiinteistön haltijalle.

9. Rikkoutuneista askelmista ja muista kaatumisvaaroista ilmoitetaan heti
rakennuksen omistajalle tai haltijalle, jolla on velvoite ryhtyä toimiin. Estetään
liikkuminen vaarallisella alueella.

10. Pidetään huoli että mattojen alla käytetään liukuesteitä.

11. Talvikunnossapidon puutteista ilmoitetaan heti kiinteistöhuoltoon. Estetään
liikkuminen vaarallisella alueella.



12. Lumien, jään tai muun esineen tippumisvaarasta ilmoitetaan heti
kiinteistöhuoltoon. Estetään liikkuminen vaarallisella alueella. Mikäli vaara on
välitön, soitetaan hätänumeroon 112

13. Ulkona liikkumista myrskyn tai muuten huonon tai vaikean sään aikana vältetään.
Huonokuntoisista puista tai oksista ilmoitetaan heti kiinteistöhuoltoon. Estetään
liikkuminen vaarallisella alueella. Välittömässä kaatumisvaarassa olevista puista tai
tippuvista suurista oksista soitetaan hätänumeroon 112

Lisätietoja ja materiaalia:

turvaopas.pelastustoimi.fi/tapaturmien-ehkäisy

www.kotitapaturma.fi

www.tapaturmapaiva.fi

www.pistetapaturmille.thl.fi



OHJE 4 – Hätäilmoituksen tekeminen (lähde: Hätäkeskuslaitos)

Hätänumeroon tulee soittaa aina kiireellisessä, todellisissa hätätilanteissa hengen,
terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa, tai jos on syytä
epäillä näin olevan.

Hätänumeron kautta hälytetään poliisi, pelastustoimi, sosiaalipäivystys sekä
ensihoitopalvelu.

112
1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT
2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT
3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA
4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN
5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN
6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN

Opasta apu paikalle. Pidä linja vapaana. Soita uudelleen jos tilanne muuttuu.

.

Lisätietoja ja materiaalia:

www.112.fi



OHJE 5 – Hätäensiapu

Lisää tähän vaarojen ja riskien arvioinnin perusteella toimipaikassasi tarvittavat
hätäensiapuohjeet. Muista tarvittavat yhteystiedot hätänumeron lisäksi, mm.
myrkytystietokeskus (09 471 977) sekä terveysneuvonta (09 10023). Esimerkiksi seuraavia
ohjeita:

- Aivohalvaus
- Diabeetikon heikotus
- Elvytys
- Haavat
- Henkinen ensiapu
- Kouristelu
- Murtumat
- Myrkytys
- Palovammat
- Rintakipu
- Sokki
- Tajuttoman ensiapu + kylkiasento
- Vierasesine hengitysteissä

Lisätietoja ja materiaalia:

www.punainenristi.fi/ensiapuohjeet

www.myrkytystietokeskus.fi

www.0910023.fi



OHJE 6 - Toiminta uhka- ja väkivaltatilanteissa

Tässä ohjeessa on syytä huomioida erilaiset hoidettavat asukkaat, asukkaiden keskinäiset
uhkatilanteet jne. Alla olevat ovat yleisiä toimintaohjeita asiakaspalvelu- ja
terveydenhoitoalalla ohjeen pohjaksi. Huomioi myös jälkihoito.

UHKATILANTEEN AIKANA

Pysy rauhallisena ja asiallisena, älä ota asiaa henkilökohtaisesti tai provosoidu.
Puhu selkeästi.
Puhu ja käyttäydy määrätietoisesti.
Hallitse sanatonta viestintääsi.

o Pidä kädet näkyvillä ja kämmenet avoimina.
o Huomioi katsekontakti. Älä välttele katsetta, älä tuijota.

Hälytä apua etupainotteisesti.
Pidä rintamasuunta uhkaajaa kohden ja kädet etupuolellasi. Pidä itselläsi tukevat
jalansijat.
Siirry siten, että sinun ja uhkaajan välillä on esim. huonekaluja tai muita esteitä.
Siirry siten, että sinulla on vapaa poistumisreitti.
Pakene heti, jos tilanne uhkaa riistäytyä käsistä.

UHKATILANTEEN JÄLKEEN

Uhka- ja väkivaltatilanteesta on aina tehtävä ilmoitus esimiehelle ja myöhemmin
työsuojelupakkiin. Ota tarvittaessa yhteys työterveyshuoltoon.

Mikäli jouduit rikoksen uhriksi tai sinua tai jotain muuta henkilöä kohtaan esitettiin
vakavia uhkauksia, ota yhteys myös poliisiin.

Lisätietoja ja materiaalia:

www.stat.fi/artikkelit/2009/art_2009-09-30_002.html

www.ttl.fi/fi/tyoturvallisuus_ja_riskien_hallinta/tyovakivalta/Sivut/default.aspx



OHJE 7 - Toiminta palohälytystilanteessa päivävuorossa

Laadi tähän ohjeistus toiminnasta palohälytystilanteessa päivävuorossa. Ohjeet voivat
olla hyvin erilaisia eri kohteissa. Yleisesti ottaen huomioitavat seikat ovat:

- Tehtävien jakaminen jos henkilökuntaa on enemmän
- Pelastaminen eli asukkaiden ja henkilökunnan poistuminen. Miten asukkaat

poistetaan? Pystytäänkö selvittämään mistä tilasta hälytys tulee, palovaroitin- tai
ilmoitinjärjestelmän avulla? Ko. hälyttävä tila tyhjennetään ensimmäisenä, sitten
kyseinen palo-osasto, seuraavaksi viereiset palo-osastot jne. Kokoontumispaikka?
Suljetaan ovet perässä.

- SAVUISEEN RAPPUKÄYTÄVÄÄN TAI MUUHUN TILAAN EI SAA POISTUA. Ohjeet
suojautumiseen jos poistuminen estyy täysin savun vuoksi (ovi kiinni, tarpeen
vaatiessa oven tiivistäminen, ilmoitus 112, tehdään itsemme näkyväksi
ikkunasta/parvekkeelta)

- Hissiä ei saa käyttää
- Hälyttäminen. Missä vaiheessa tehdään hätäilmoitus?

o Palovaroittimien ollessa kyseessä painotetaan vielä, ettei hälytys mene
perille automaattisesti. Tällöin kannattaa kuitenkin tarkistaa tilanne ennen
soittoa – mikäli heti selviää, että hälytyksen takana on esim. ruoankäry tai
vesihöyry, tuuletetaan tilat ja annetaan ohjeet hälytyksen kuittauksesta.

o Paloilmoittimen ollessa kyseessä mainitaan, että hälytyksen perille meno
syytä vahventaa soittamalla 112, ainakin heti kun tilanne on tarkistettu.
Mahdollisista havainnoista on kerrottava hätäkeskukselle.

- Pelastuslaitoksen opastus. Kuka, mistä, miten?
- Toiminta kokoontumispaikalla, pelastuslaitoksen yhteyshenkilö ja ovien avaus,

huomioliivit tms.
- Varoittaminen. Missä tilanteessa, kuka ja miten varoittaa talon muita

toimijoita/asukkaita? Viimeistään havaitusta tulipalosta on varoitettava muita.
- Ilmastoinnin pysäyttäminen, jos tilanne todetaan tulipaloksi. Kuka, mistä, miten?
- Alkusammutus lähimmällä alkusammuttimella jos havaitaan tulipalon alku. Itseään

ei pidä vaarantaa.
- Kuulutusjärjestelmän hyödyntäminen.



OHJE 8 - Toiminta palohälytystilanteessa yöllä

Kuten päivällä, mutta eri vahvuudella toteutettuna.

Mikäli yöhoitajia ei ole lainkaan, tehdään pelkistetyt ohjeet asukkaille, esim.:

- Herätä muut
- Poistu (mistä ja miten). Ovet kiinni perässä.
- Soita 112 jos näet tulipalon tai savua
- ÄLÄ MENE SAVUISEEN RAPPUUN. Palaa takaisin ja laita ovi kiinni.
- Sammuta jos osaat.
- Varoita talon muita ihmisiä jos näit jotain vaarallista.
- Kerro palomiehille mitä näit.



OHJE 9 - Toiminta palovaroittimen hälyttäessä naapurihuoneistossa

Mikäli kuulet palovaroittimen soivan kerrostaloasunnossa:

- Soita ovikelloa ja koputa kuuluvasti.
- Jos kukaan ei avaa ovea, kurkista postiluukusta. Näkyykö tai haiseeko savua,

näkyykö liekkejä? Näkyykö ihmisiä tai eläimiä?
- Ilmoita hätänumeroon 112 ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Ilmoita kiinteistöhuoltoon jotta huoneiston ovi saadaan auki tarvittaessa.
- Seuraa tilanteen kehittymistä ja ilmoita muuttuneesta tilanteesta hätänumeroon.
- Opasta pelastuslaitosta, avaa ulko-ovi ja näytä huoneisto, josta hälytys tulee.

OHJE 10 - Paloilmoitinjärjestelmän / palovaroitinjärjestelmän vika

Vikailmoituksen ilmeneminen sekä mahdolliset syyt ovat moninaisia. Jatkuvan valvonnan
varmistamiseksi on tärkeää, että henkilökunta osaa ilmoittaa sopivalle henkilölle asiasta.
Tärkeää on paloilmoitinjärjestelmän, jos sellainen on, osalta kertoa, että sitä ei tule
käsitellä kuin sovitusti ja opetetulla tavalla; edes kaappia ei saa avata!

OHJE 11 – Toiminta vesivahinkotilanteessa

1. Katkaise sähkö vuotokohteesta ja sen läheisyydestä.
2. Tyrehdytä vuoto, käytä tarvittaessa veden pääsulkua joka sijaitsee: Sijainti
3. Ilmoita kiinteistöhuoltoon: Puhelin 24h/vrk
4. Jos vettä on tullut paljon, ilmoita myös hätänumeroon 112.



OHJE 12 - Toiminta yleisen vaaramerkin soidessa ja sisälle suojauduttaessa

Yleinen vaaramerkki on minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki, joka varoittaa
ulkona liikkuvaa väestöä uhkaavasta, välittömästä vaarasta, kuten esim. suurista
tulipaloista leviävä savu, sekä kaasu- tai säteilyonnettomuus. Väestöä voidaan varoittaa
myös radion ja television välityksellä.

Alla olevaa ohjeistusta tulee tarkentaa kohdekohtaiseksi, ts. ”miten meillä?”

- Siirry sisälle, älä poistu ulos
- Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointi
- Avaa radio ja kuuntele ohjeita
- Vältä puhelimen käyttöä

OHJE 12 – Toiminta sähkökatkostilanteessa

1. Älä käytä kynttilöitä, vain käsivalaisimia!
2. Varmista, ettei hissiin ole jäänyt ihmisiä. Jos näin on käynyt, rauhoittele ja soita

hissihuolto paikalle: Puhelin 24h/vrk
3. Tarkista katkoksen syy ja laajuus. Mikäli katkos koskee vain omaa rakennusta, kutsu

paikalle kiinteistöhuolto: Puhelin 24h/vrk
4. Rauhoittele asukkaita. Järjestä heille akku- tai paristokäyttöistä valoa tarvittaessa.
5. Kytke kodinkoneet pois päältä, etenkin liedet, kahvinkeittimet, televisiot ja

pesukoneet.
6. Älä availe turhaan jääkaappia tai pakastinta.
7. Mikäli katkos kestää pitkään, seuraa uutisia paristokäyttöisestä radiosta ja toimi

annettujen ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja ja materiaalia:

www.spek.fi/Suomeksi/Varautuminen-ja-vss/Sisalle-suojautuminen

Lisätietoja ja materiaalia:

www.defmin.fi/index.phtml?s=431



OHJE 13 – Alkusammutus käsisammuttimella

Tutustu etukäteen käsisammuttimien sijaintiin, ominaisuuksiin ja käyttöohjeisiin.

1. Nosta sammutin telineestä alakahvasta.
2. Vie sammutin edelleen alakahvasta kantaen 2-5 metrin päähän kohteesta. Ulkona

lähesty tuulen yläpuolelta.
3. Laske sammutin maahan, ota toisella kädellä tukeva ote sammuttimen kaulasta.
4. Kallista sammutinta ja vedä sokka irti ripeällä nykäisyllä. Älä paina laukaisukahvaa alas

samalla!
5. Nosta sammutin alakahvasta ja ota letkun pää toiseen käteen.
6. Kohdista letku palavaan aineeseen liekkien juureen ja aloita sammutus painamalla

laukaisukahva pohjaan.
7. Liikuta letkua ja tarvittaessa liiku itse siten, että saat levitettyä sammutusainetta

palavaan aineeseen mahdollisimman laajalla alalla. Lopeta sammutus kun liekkejä ei
enää näy.

8. Soita 112 ja kerro tapahtuneesta.
9. Varaudu jatkamaan sammutusta jos liekkejä näkyy taas.
10. Kun tilanne on varmistettu turvalliseksi, siivoa palamisjäte ja sammutusaine pois.

Toimita käsisammutin huoltoon sovitulla tavalla ja hanki sen tilalle täysi ja sinetöity
sammutin.

OHJE 14 – Alkusammutus sammutuspeitteellä

Tutustu etukäteen sammutuspeitteiden sijaintiin ja käyttöohjeisiin.

1. Vedä sammutuspeite suojapussista.
2. Käännä peite suojaamaan käsiäsi.
3. Lähesty palavaa kohdetta peitteen suojassa.
4. Aseta peite tiiviisti palavan kohteen ympärille.
5. Liesipalossa: käännä levy pois päältä, sammuta liesituuletin, siirrä kattila kylmälle

levylle.
6. Soita 112 ja kerro tapahtuneesta.
7. Älä poista sammutuspeitettä.
8. Kun tilanne on varmistettu turvalliseksi, sammutuspeite voidaan pestä vedellä ja

miedolla saippualla, kuivata ja viikata takaisin suojapussiin ja paikalleen.



OHJE 15 – Alkusammutus pikapalopostilla

Tutustu etukäteen pikapalopostien sijaintiin ja käyttöohjeisiin.

1. Avaa pikapalopostin kaappi.
2. Vedä letkua ulos turvallisen matkan päähän palavaa kohdetta.
3. Avaa kaapista sulkuventtiili.
4. Suuntaa letku palavaa ainetta kohti eli liekkien juureen. Avaa letkun päässä oleva

suutin auki.
5. Liikuta letkua ja tarvittaessa liiku itse siten, että saat levitettyä vettä palavaan

aineeseen mahdollisimman laajalla alalla. Lopeta sammutus kun liekkejä ei enää näy.
6. Soita 112 ja kerro tapahtuneesta.
7. Varaudu jatkamaan sammutusta jos liekkejä näkyy taas.
8. Kun tilanne on varmistettu turvalliseksi, sulje kaapista sulkuventtiili ja kierrä letku

takaisin kaappiin huolellisesti. Siivoa palamisjäte ja vesi pois.



5. Turvallisuusviestinnän vuosisuunnitelma

Sekä pelastus- että työturvallisuuslainsäädäntö edellyttävät suunnitelmallista
turvallisuusasioiden perehdyttämistä ja kouluttamista.  Seuraavalla oleva
Turvallisuusviestinnän vuosisuunnitelma kuvaa niitä teemoja, joita käydään tiettyinä
ajanjaksoina läpi. Suunnitelman perustana on käytetty Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestö SPEK:n mallia, julkaisusta ”Pelastussuunnittelu – opas asuinrakennuksen
pelastussuunnitelman tekoon” (2012), jota on muokattu hoitolaitosten ja palvelu- ja
tukiasumisen tarkoituksiin.

Kullakin kahden kuukauden jaksoilla on teema, johon sisältyviä asioita käydään
toimipaikassa läpi sekä työntekijöiden että tarvittavalla tavalla asukkaiden kanssa. Lisäksi
kahden kuukauden välein suoritetaan turvallisuuskävely, josta on vastuussa toimipaikan
esimies. Turvallisuuskävelyyn on myös muiden mahdollista osallistua.

Kaikista koulutuksista pidetään kirjaa yksittäisen henkilön tasolla. Jos tunnet tarvetta
itselläsi tai asukkaiden osalta johonkin tiettyyn koulutukseen, niin ilmoita siitä
esimiehellesi.

 Kysy suunnitelman laatijalta lisätietoja vuosisuunnitelman sisällöstä.



1-2: Tapaturmien
ennaltaehkäisy;

liukkaus,
kaatumiset, katolta
putoavat lumet ja

jäät

3-4: Tulipalojen
ennaltaehkäisy;
sähkölaitteet,

sisusteet, siivous ja
yleinen järjestys

5-6: Toiminta
palohälytyksessä,

poistumis-
harjoitus

7-8: Häiriöihin ja
katkoksiin

varautuminen;
myrskyt ja

suuronnetto-
muudet, sisälle
suojautuminen

9-10:
Paloturvallisuus-,
alkusammutus- ja

hätäensiapu-
koulutukset ja

kalusto

11-12:
Työhyvinvointi,

väkivalta- ja
uhkatilanteiden

hallinta

Riskien ja vaarojen arvioinnin
sekä pelastussuunnitelman

päivitys

Turvallisuuskävely

Turvallisuuskävely

Turvallisuuskävely

Turvallisuuskävely

Turvallisuuskävely
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POHJATIETOA

Tämän laadintaoppaan tarkoituksena on kohta kohdalta opastaa toimipaikan
turvallisuus- ja pelastussuunnitelman (jatkossa myös ”suunnitelma”) laadinnassa.
Kohderyhmänä ovat toimipaikoista vastuulliset esimiehet sekä muu henkilökunta, jolle on
annettu erityisiä vastuita turvallisuuden suhteen. Opas on myös vapaasti koko
henkilökunnan luettavissa.

Laadintaoppaan periaatteena on, että suunnitelman pohjana käytetään tähän käyttöön
valmisteltua dokumenttipohjaa. Pelastuslain mukaan suunnitelma tulee laatia
yhteistyössä rakennuksen omistajan sekä toiminnanharjoittajien kanssa.

Tärkeää on muistaa, että lainsäädännön vaatimukset turvallisuussuunnittelusta ovat
tietyin kohdin varsin väljät. Näin ollen itse suunnitelman sisältöä, jaottelua ja järjestystä
voi muokata kyseisen toimipaikan tarpeisiin vastaavaksi. Suunnitelmaan ei pidä jättää
sellaisia kohtia, jotka eivät kyseistä kohdetta palvele tai linjauksia, joita ei ole tarkoitus
käytännössä noudattaa.

Suunnitelmapohja ja tämä opas eivät sisällä valokuvamateriaalia, mutta tässä on syytä
mainita että valokuvien käyttö voi olla varsin hyödyllistä! Ota siis kuvia työpaikallasi ja
liitä niitä pelastussuunnitelmaan parhaaksi katsomallasi tavalla. Hyödyllisiä kuvia voivat
olla esimerkiksi sellaiset, joista selviää vaikkapa ilmastoinnin katkaisun tai veden pääsulun
sijainti, pelastustiet, tärkeimmät kulkureitit, uloskäytävät ja varatiet ja niin edelleen.

Pelastuslain edellyttämä kuvaus varautumisesta ja toiminnasta poikkeusoloissa on rajattu
tämän suunnitteluprosessin ulkopuolelle. Poikkeusoloja ovat esimerkiksi aseellinen
hyökkäys tai sellaisen uhka, erityisen vakavat väestön toimeentuloon tai maan
talouselämän perusteisiin kohdistuvat tapahtumat tai uhat, erityisen vakava
suuronnettomuus ja hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti. Sosiaali- ja
terveysvirasto on velvollinen laatimaan ns. valmiussuunnitelman, jossa on suunniteltu
toiminta poikkeusoloissa. Näin ollen tässä käsittelemme ainoastaan arkisempia vaaroja ja
riskejä, sekä myös erilaisia arjen häiriötilanteita.

Tätä laadintaopasta luetaan siten, että se otsikkotasolla vastaa suunnitelman otsikoita, eli
otsikoiden nimet ja numeroinnit ovat samat molemmissa. Kunkin otsikon alla kerrotaan
mikä on suunnitelman tekstisisällön merkitys kyseisessä kohdassa ja mitä siihen on
tarkoitus laittaa.

Alla on vielä kuvio pelastussuunnitelman laadinnasta kokonaisuuden hahmottamiseksi.
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KUVIO 1 Pelastussuunnitelman laadintaprosessi

1 Johdanto ja yleiskuvaus

Johdannon ja yleiskuvauksen tarkoitus on kertoa lukijalle suunnitelman tarkoitus sekä
motivoida jatkamaan lukemista huolellisesti. Voit muokata tekstiä vapaasti päästäksesi
tähän tavoitteeseen!

Täydennä paikka (linkki tai kirjallisen kappaleen fyysinen sijainti) josta työntekijä
löytää laadintaoppaan tarvittaessa
Kun suunnitelma on valmis, lisää allekirjoituksesi tähän

1. Kohteen kuvauksen
ja yleistietojen

kirjaaminen

2. Vaarojen ja riskien arviointi ja
johtopäätösten kirjaaminen

3. Rakenteellisten ja teknisten
turvallisuusjärjestelyiden

kuvausten kirjaaminen

4.  Ohjeiden laadinta

5. Turvallisuusviestinnän
vuosisuunnitelman laadinta

6. Suunnitelmasta tiedottaminen

7. Seuranta ja suunnitelman
toimivuuden arviointi. Tarvittaessa

päivittäminen.

8. Suunnitelman tarkistus ja
päivittäminen kerran

vuodessa
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1.1 Toimipaikan kuvaus ja yhteystiedot

Henkilökunnan jakautuminen eri työvuoroihin ja työaikoihin sekä asukkaiden heikentynyt
toimintakyky ovat hyvin tärkeitä tiedostettavia asioita. Huomioitavaa on fyysinen
toimintakyky tai henkinen toiminta- ja ymmärryskyky. Toisin sanoen, millä tavalla ja miltä
osin toimintakyky on alentunut, kuinka suuren osan asukkaista toimintakyky on
heikentynyt ja minkä asteisesti jne.. Kaikki heikentynyt toimintakyky joka vaikuttaa
tapaturma-alttiuteen sekä poistumisen hidastumiseen tai estymiseen vaaratilanteessa
tulee kirjata. Kun kuvaat ne jo tässä, on myöhempien turvallisuusjärjestelyjen ym.
laadinta helpompaa. Lisäksi näitä tietoja tarvitaan poistumisturvallisuusselvityksen
laadintaan.

Täydennä toimipaikan kuvaustiedot ja yhteystiedot
Lisää muita yhteystietoja, jos koet ne tarpeelliseksi

1.2 Suunnitelman pitäminen ajantasaisena

Täydennä kenelle kuuluu aloite ja päävetovastuu turvallisuus- ja
pelastussuunnitelman päivittämisestä. Kyseisen henkilön on oltava sitoutunut
tehtävään. Päävastuun turvallisuudesta kantaa kuitenkin aina toimipaikasta
vastaava esimies.

1.3 Suunnitelmasta tiedottaminen

Pelastuslaki edellyttää, että suunnitelmasta tiedotetaan tarvittavalla tavalla niille, joiden
on osallistuttava sen täytäntöönpanoon. Suunnitelmapohjassa on valmiiksi ehdotuksia.
Voit muokata kutakin osiota oman toimipaikan tarpeisiin sopivaksi.

1.3 Vastuut ja velvoitteet

Suunnitelmapohjassa olevat kohdat ovat kaikki yleisiä tai esimerkinomaisia. Näistä
asioista voidaan sovita toisinkin. Kaikki vastuut ja velvoitteet tulee huolellisesti kirjata
tiedoksi suunnitelman lukijoille. On täysin mahdollista että niitä tulee mieleen vasta
myöhemmässä vaiheessa kun suunnitelmaa tehdään, joten tätä kohtaa voi täyttää sitä
mukaa kun työssä etenee ja lopuksi tarkistaa, että kaikki tarpeelliset vastuut on kirjattu.
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2. Vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmät

Vaarojen ja riskien arviointi on koko suunnitelman perusta. Siksi se on syytä tehdä
huolellisesti. Suurin osa suunnitelmasta muodostuu havaittujen vaarojen ja riskien
perusteella.

2.1 Yleistä

Yleiset tiedot täydennetään suunnitelmaan vaarojen ja riskien arvioinnin valmistuttua.

Vaarojen ja riskien arvioinnissa huomioidaan riskit sekä pelastuslainsäädännön että
työturvallisuuslainsäädännön näkökulmasta – vähintään. Kaikki turvallisuusriskit ovat
tervetulleita.

Alla olevaan taulukkoon on kerätty arvioinnin tueksi mistä syntyviä ja mihin kohdistuvia
vaaroja tai riskejä tulee huomioida kunkin lainsäädännön perusteella tässä
suunnitelmassa.

KUVIO 2 Arvioitavien riskien ja vaarojen kokonaisuus

*Työturvallisuuteen liittyvät vaarat ja riskit, eli työntekijöihin kohdistuvat vaarat ja riskit
syötetään myös työsuojelupakin vaarojen ja riskien arviointiin. Siksi ne on hyvä merkitä
sitä mukaa kun niitä tuodaan esille – vaikkapa tähdellä.

(Muista, että poikkeusolot on rajattu tämä suunnitelman ja riskien ja vaarojen arvioinnin
ulkopuolelle. Siksi ne ovat sulkeissa eikä niiden vaikutuksia tarvitse tässä arvioida).

Pelastuslainsäädäntö

•Huomioidaan seuraavat
vaarat:
•Onnettomuudet
•Tapaturmat
•Häiriötilanteet ja katkokset
•(Poikkeusolot)

•Huomioidaan seuraaviin
kohdistuvat vaarat:
•Asukkaat
•Työntekijät*
•Vierailijat ja sivulliset
•Kiinteistö ja irtain omaisuus
•Ympäristö

Työturvallisuuslainsäädäntö

•Huomioidaan seuraavat
vaarat:
•Onnettomuudet
•Tapaturmat
•Häiriötilanteet ja katkokset
•(Poikkeusolot)
•Rikokset ja väkivalta
•Työhyvinvointi ja työn
kuormittavuus

•Huomioidaan seuraaviin
kohdistuvat vaarat:
•Työntekijät*

Muut turvallisuuden osa-
alueet

•Tietoturvallisuus ja
salassapito

•Murrot, varkaudet ja muut
omaisuusrikokset

•Muuta, mitä?
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2.2 Toimipaikankodin vaarojen ja riskien arviointi

Pelastuslaki edellyttää, että pelastussuunnitelmassa esitetään vaarojen ja riskien
arvioinnin johtopäätelmät. Näiden perusteella suunnitellaan turvallisuusjärjestelyitä sekä
ennaltaehkäisy- ja toimintaohjeita.

Lisäksi työturvallisuuslaki edellyttää työn vaarojen selvittämistä ja arviointia.
Laadintaoppaan mukainen vaarojen ja riskien arviointi käsittelee myös
työturvallisuusriskejä siten, että kyseinen velvoite täytetään. Työsuojelulliset vaarat ja
riskit syötetään Helsingin kaupungin Työsuojelupakki-työkaluun ohjeiden mukaisesti.

Itse suunnitelmassa kuvataan ainoastaan arvioinnin johtopäätelmät: riskin suuruus, syyt
ja seuraukset. Arviointi pitää kuitenkin sisällään huomattavasti enemmän vaiheita ja
tietoa. Dokumentoi huolellisesti kaikki arvioinnissa tehdyt toimenpiteet ja tulokset
vaarojen ja riskien arvioinnin ajan tasalla pitämistä varten.

Seuraavalla sivulla on kuvattu vaarojen ja riskien arvioinnin prosessi vaihe kerrallaan.

1. Arviointiryhmän
kokoaminen ja

valmistelut

2. Vaarojen ja riskien kartoitus
keskustelulla

3. Turvallisuuskävely

4.  Vaarojen ja riskien kirjaaminen

5. Syiden ja seurausten kirjaaminen

6. Vaarojen ja riskien suuruuden
arviointi

7. Ennaltaehkäisyn, varautumisen,
toiminnan ja toipumisen

suunnittelu ja kirjaaminen

8. Työsuojeluriskien
kirjaaminen työsuojelupakkiin
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KUVIO 3 Vaarojen ja riskien arvioinnin vaiheet

Vaihe 1 - Arviointiryhmän kokoaminen ja valmistelut
Arviointiryhmän kokoonpanoa tulee harkita tarkkaan. On tärkeää saada monipuolinen
kuva vaaroista ja riskeistä. Työkokemus tuo mukanaan paljon kokemuksia, mutta myös
uuden työntekijän tuoreet näkemykset ovat hyödyllisiä. Samoin erityisasiantuntemus
tulee hyödyntää. Alle on kirjattu esimerkki ryhmän kokoonpanosta ja roolit:

- Esimies toimii koollekutsujana, esittelee asian ja toimii puheenjohtajana.
- Työntekijöiden edustus. Pienellä työpaikalla kaikkien kynnelle kykenevien

kannattaa osallistua. Valitse ainakin henkilöt, jotka tuntevat parhaiten työn ja
olosuhteet. Työntekijöiden joukosta valitaan sihteeri. Jos arvioinnin yhteydessä
asioista keskustellaan avoimesti, arviointitilaisuudesta tulee myös tärkeää tiedon
vaihtoa ja oppimistapahtuma.

- Työsuojeluvaltuutetun tai työsuojeluasiamiehen rooli on tärkeä työturvallisuuden
asiantuntijoina.

- Lisäksi konsultaatioapua voi tarvittaessa kysyä sosiaali- ja terveysviraston
asiantuntijoilta, työturvallisuuspäälliköltä sekä pelastuslaitokselta. Heiltä saat
neuvoa ja kommentteja riskeistä jotka tulee erityisesti havainnoida ja
kommentteja tuloksista ja johtopäätelmistä joihin arviointiryhmä on päätynyt.

Kun arviointiryhmä on valittu, sovi aika seuraaville yhdessä tehtäville vaiheille 2-7. Aikaa
tulee varata riittävästi – muutama tunti vähintään.
Keskusteluun valmistautuakseen sen puheenjohtajan tulee tuoda käydä läpi ja tuoda
mukanaan:

1. Edellisvuoden vaarojen ja riskien arvioinnin tulokset ja muu dokumentointi. Tämä
pitää sisällään:

o Pelastussuunnitelman
o Työsuojelupakkiin syötetyn vaarojen ja riskien arvioinnin
o Arviointiryhmän keskustelulla esiin tuomat vaarat ja riskit
o Turvallisuuskävelyllä esiin tuodut vaarat ja riskit
o Syiden ja seurausten arviointi (syy-seuraus-kaaviot)
o Vaarojen ja riskien suuruuden arvioinnin tulokset

2. Työn vaarojen arvioinnin osa-alueiden kuvaukset (saat nämä
työturvallisuusorganisaatiolta, työsuojelupakista tai esim. Työturvallisuuskeskuksen
internet-sivuilta)

o Fysikaaliset vaaratekijät (F)
o Tapaturman vaarat (T)
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o Ergonomia (E)
o Kemialliset ja biologiset vaaratekijät (K ja B)
o Henkinen kuormittuminen (H)

3. Työntekijöiden ja muidenkin havainnot läheltä piti-tilanteista, tapaturmista ja
turvallisuuspoikkeamista.

4. Lisäksi turvallisuuskävelyä varten varaa mukaan:
o Tarkistuslista
o Avaimet kaikkiin tiloihin
o Kamera
o Asema- ja pohjapiirustukset
o Taskulamppu

Vaihe 2 – Vaarojen ja riskien kartoitus keskustelulla
Arviointiryhmän ollessa koossa voidaan ryhtyä kartoittamaan vaaroja ja riskejä. Tässä on
tarkoituksena ainoastaan tuoda esiin mahdollisimman monta havaittua riskiä. Kannusta
keskustelua, jaa puheenvuoroja, ja huolehdi ettei kenenkään näkemyksiä tyrmätä.
Vaaran tai riskin merkitys arvioidaan myöhemmin; nyt niitä on vain tarkoitus tuoda esiin,
aivomyrsky-menetelmän tyyppisesti. Ryhmän sihteeri voi tehdä kirjauksia saman tien
vaarojen ja riskien arvioinnin yhteenvetotaulukkoon, joka tulee osaksi
pelastussuunnitelmaa.

Hyvä keino on käydä ensin läpi aiemmin esiin tuodut vaarat ja riskit hyödyntäen mukaan
tuotua dokumentaatiota (Vaihe 1, 1.kohta). Näistä arvioidaan, onko vaara tai riski
edelleen ajankohtainen ja tulisiko niistä mahdollisesti mieleen jotain, jota ei viimeksi ole
huomioitu. Muistuta, että jokainen kirjaa heti ylös mieleen tulevat vaarat ja riskit missä
vaiheessa tahansa keskustelua! Sivun kuusi kuvausta kannattaa erityisesti käyttää hyväksi
esittämällä se koko ryhmälle. Se tuo hyvin esiin kuinka laajassa mittakaavassa liikutaan.
Häiriötilanteet ja erilaiset katkokset esimerkiksi saattavat unohtua, samoin kuin vaikkapa
ympäristöön kohdistuvat vaarat.

Seuraavaksi käydään läpi työn vaarojen arvioinnin osa-alueiden kuvaukset (Vaihe 1,
2.kohta). Näistä on olemassa valmiita tarkistuslistoja, kts. linkit alla. Kaikki kohdat, joista
havaitaan olemassa oleva vaara tai riski eikä ole aiemmin huomioitu, kirjataan ylös.

Lisäksi käydään läpi havainnot läheltä piti-tilanteista, tapaturmista ja
turvallisuuspoikkeamista (Vaihe 1, 3.kohta). Muista, että välttämättä ei ole järkevää tai
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edes luvallista yksilöidä ilmoituksen antajaa. Havaintojen perusteella arvioidaan
kumpuaako niistä vaaroja tai riskejä, joita ei jo ole huomioitu.

Jätä aikaa loppukeskustelulle. Erinäiset henkilökunnan havainnot työpaikallaan, hiljainen
tieto tai vaikkapa median välityksellä heille mieleen tulevat vaarat ja riskit kirjataan
huolellisesti ylös. Puutu heti, jos joku vähättelee jonkun muun näkemyksiä – muuten on
vaara, ettei askarruttavia asioita enää uskalleta tuoda esiin. Tyypillinen kommentti voisi
olla ”no tuohan on tosi epätodennäköistä, ei sitä kannata kirjata”. Kaikkien näkemykset
ovat aiheellisia. Tässä vaiheessa on tarkoitus kirjata ylös kaikki mieleen tulevat vaarat ja
riskit. Niiden suuruutta, syitä ja seurauksia mietitään myöhemmin.

Lisätietoja ja materiaalia:

www.ttk.fi/tyosuojelu/vaarojen_tunnistaminen_ja_riskien_arviointi
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Vaihe 3 – Turvallisuuskävely
Kokouksen jälkeen on seuraavan vaiheen eli turvallisuuskävelyn vuoro. Erillisenä
tiedostona on saatavilla lyhyt tarkistuslista turvallisuuskävelyllä läpikäytäväksi. Listaa
tulee muokata etukäteen oman toimipaikkasi tarpeisiin sopivaksi! Kannusta jokaista
kirjaamaan vaaroja ylös sitä mukaa kun niitä kävelyllä tulee mieleen.

Turvallisuuskävelyllä kävellään läpi rakennuksen ulkopuoli eli kadut ja pihat sekä sisältä
kaikki käytössä olevat tilat. Älä unohda esim. teknisiä tiloja, joihin on hyvä tutustua.
Lopuksi kokoonnutaan taas lyhyesti yhteen ja käydään läpi esille tulleet havainnot, vaarat
ja riskit. Ne kirjataan aiemmin havaittujen jatkoksi.

Turvallisuuskävely on hyvä tilaisuus ottaa valokuvia havainnoista sekä muutakin
havaintomateriaalia pelastussuunnitelmaa varten. Kävelyn aikana esimies ja erikseen
nimetyt asiaa tuntevat henkilöt käyvät läpi kiinteistön turvallisuusjärjestelyitä, kuten
palo-osastoinnin, ilmastoinnin ja veden sulut, pelastustiet, alkusammutuskaluston,
paloilmoitinkeskuksen jne. Tärkeää on nimenomaan kertoa kunkin järjestelyn, laitteen
tms. tarkoitus. Tämä konkretisoi hyvin pelastussuunnitelman käytännön tasolle ja voi
tuoda esiin keskustelua ja sitä myöten taas uusia havaintoja vaaroista ja riskeistä. Tähän
tarkoitukseen saa myös pelastuslaitokselta apua turvallisuuskävelyn järjestämiseen.

Vaihe 4 – Vaarojen ja riskien kirjaaminen
Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmassa on täytettäväksi ja tässä oppaassa malliksi
vaarojen ja riskien yhteenvetotaulukko havaituille vaaroille ja riskeille. Osa riskeistä on jo
ehkä keskustelun aikana viety taulukkoon. Seuraava vaihe onkin, että loput esim.
turvallisuuskävelyllä esiin tulleet riskit kirjataan myös siihen. Tässä vaiheessa tulee
suorittaa vaarojen ja riskien yhdistely – esimerkiksi sama asia eri sanoilla yhdistetään niin,
että se tulee käsittelyyn vain kertaalleen. Samoin vaarat tai riskit joiden syyt, seuraukset,

Lisätietoja ja materiaalia:

www.spek.fi/Suomeksi/Varautuminen-ja-vss/Pelastussuunnitelma/
Turvallisuuskävely.xls
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ennaltaehkäisy ja toimintaohjeet ovat helposti käsiteltävissä kannattaa yhdistää.
Esimerkiksi ”kompastuminen” ja ”kaatuminen” kannattaa yhdistää, samoin kuin ”myrsky”
ja ”trombi”. Työsuojeluriskit on varsin hyödyllistä kirjaamisvaiheessa korvamerkitä
työsuojelupakkiin merkitsemistä varten.

Vaihe 5 – Syiden ja seurausten kirjaaminen
Nyt kun käytettävissä on kattava listaus toimipaikan vaaroista ja riskeistä, voidaan
pureutua niiden syihin ja seurauksiin. Asiaa voidaan käydä ryhmässä läpi vapaasti siten,
että kun tuodaan esiin vaara tai riski, jokainen voi vuorollaan tuoda esiin syitä tai
seurauksia. Kannusta osallistujia etsimään ja tuomaan esiin myös syiden syitä ja
seurausten seurauksia, jotta vaarasta tai riskistä saadaan kokonaiskuva. Syyt ja
seuraukset kirjataan yhteenvetotaulukkoon. Tässä vaiheessa voi myös tulla esiin, että
jokin aiemmin ”vaaraksi tai riskiksi” havaittu tekijä onkin todellisuudessa syytä tai
seurausta johonkin toiseen. Onko esimerkiksi vaaraksi tai riskiksi kirjattu sekä
”Väkivaltaisesti käyttäytyvä asukas” ja ”Työväkivalta”? Tästä voidaan tehdä havainto, että
”Väkivaltaisesti käyttäytyvä asukas” onkin yksi mahdollinen syy ”Työväkivaltaan”. Se siis
poistetaan vaarat ja riskit-kohdasta ja kirjataan Työväkivallan syihin.

Tässä vaiheessa on erityisen tärkeää, että seurauksissa pysytään keskimääräisessä ja
tyypillisessä kyseisen vaaran tai riskin toteutuessa tapahtuneissa tai tapahtuvassa
seurauksessa. Esimerkiksi ”likaisen lääkeruiskun pistosta” ei kannata kirjata aiheuttamaan
seuraukseksi ”kuolemaa”, sillä tarkemmin arvioiden tämä on äärimmäisen
epätodennäköistä, useimmiten mahdotonta. Kirjauksena tässä tapauksessa ”sairasloma”
ja ”henkiset kärsimykset” voisivat ehkä olla parempia seurauksia. Jos riskin kohdalla
seurauksia yliarvioidaan, se saa seuraavassa vaiheessa eli riskin suuruuden määrittelyssä
liian suuren painoarvon. Esimerkiksi vaara ”likaisen lääkeruiskun pistos” ei objektiivisesti
arvioituna ole yhtä suuri riski hengelle ja terveydelle kuin kaatumiset, putoamiset,
tulipalot, liikenneonnettomuudet jne.

Mikäli syiden pohdinta puolestaan johtaa sellaisiin seikkoihin, joihin ei ole minkäänlaista
vaikutuskeinoa, voidaan harkinnan mukaan syiden arviointi lopettaa. Esimerkiksi vaaran
”kaatuminen” yksi osatekijä voi hyvin olla ”myrsky tai kova tuuli”. Se on hyvä kirjata, jotta
kyseinen osatekijä voidaan huomioida. Tässä tapauksessa kyseisen ”myrskyn tai kovan
tuulen” aiheuttajien pohtiminen ei puolestaan ole hyödyllistä.
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Syiden ja seurausten arvioinnin työkaluna on hyvä käyttää yksinkertaista syy-
seurauskaaviota (SSK). Sen avulla voidaan helposti visualisoida vaaran tai riskin rakenne.
Vaikka kyseisiä kaavioita ei sellaisenaan ole tarkoitus pelastussuunnitelmaan kirjata, ne
on hyvä dokumentoida talteen jatkoa varten. Nopeasti paikan päällä piirretyt voi vaikka
skannata talteen. Niihin voi hyvin ilmetä lisää merkityksellisiä kohtia myöhemmässä
vaiheessa. Alla on esimerkki syy-seurauskaaviosta.

KUVIO 4 Esimerkki syy-seuraus-kaaviosta
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Vaihe 6 - Vaarojen ja riskien suuruuden arviointi

Jotta riskit voidaan ottaa haltuun asianmukaisella tavalla ja oikeilla painotuksilla, tulee
niiden suuruus arvioida. Suuruudet merkitään vaarojen ja riskien yhteenvetotaulukkoon,
johon edellisessä vaiheessa keräsimme syyt ja seuraukset. Helppo tapa arvottaa riskejä
on käyttää yksinkertaista riskimatriisia. Jokaiselle vaaralle tai riskille arvioidaan
todennäköisyys ja seuraukset kolmen asteikoilla ja niiden yhteisvaikutuksena saadaan
riskin suuruus.

Todennäköisyyden arviointi tapahtuu seuraavalla asteikolla:
Epätodennäköinen: vaaran esiintyminen on erittäin harvinaista ja vaatii
poikkeukselliset olosuhteet.
Mahdollinen: vaaraa esiintyy silloin tällöin tai on hyvin mahdollista, että tulee
esiintymään.
Todennäköinen: tapahtuma on luonteeltaan toistuva ja odotettavissa tapahtuvaksi
ennemmin tai myöhemmin.

Seurausten arviointi tapahtuu seuraavalla asteikolla ja tunnusmerkeillä. Kaikkien
tunnusmerkkien ei tarvitse toteutua. Tarkoitus on valita kuvauksista kokonaisuutena
sopivin.

Vähäiset:
o lieviä vammoja (mustelmia, venähdyksiä, epämukavuutta), yhdellä tai

yksittäisillä henkilöillä
o sairaspoissaoloja 0-3 päivää
o vähäisiä omaisuusvahinkoja; tuhansia euroja
o rutiini häiriintyy mutta asumistoiminta kohteessa voi jatkua normaalisti
o ei negatiivista vaikutusta maineeseen

Haitalliset seuraukset:
o haitallisia vammoja (isot haavat, murtumat, hätäensiavun tarvetta),

pitkäkestoisia vakavia vaikutuksia tai pysyviä lieviä haittoja yksittäisellä
henkilöllä

o sairaspoissaoloja 4-30 päivää tai mahdollisia toistuvia poissaoloja jatkossa
o merkittäviä omaisuusvahinkoja; useita kymmeniä tuhansia euroja
o asumistoiminta kohteessa keskeytyy useaksi vuorokaudeksi
o kielteistä julkisuutta, negatiivinen vaikutus maineeseen
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Vakavat seuraukset
o ihmishenkiä uhkaava tai vaativa, pysyviä vakavia vammoja
o sairaspoissaoloja useita kuukausia
o vakavia omaisuusvahinkoja; useita satoja tuhansia euroja
o asumistoiminta kohteessa keskeytyy pitkäksi aikaa (laajat saneeraukset ja

remontit yms.)

Kun yksittäisen riskin osalta on määritetty ryhmässä todennäköisyys ja vakavuus,
seuraavasta taulukosta näet riskin suuruuden:

Todennäköisyys
Seuraukset

Vähäiset Haitalliset Vakavat

Epätodennäköinen 1 - Merkityksetön riski 2 - Vähäinen riski 3 - Kohtalainen riski

Mahdollinen 2 - Vähäinen riski 3 - Kohtalainen riski 4 - Merkittävä riski

Todennäköinen 3 - Kohtalainen riski 4 - Merkittävä riski 5 - Sietämätön riski

KUVIO 5 Riskien suuruuden määrittäminen

Merkitse riskien suuruudet vaarojen ja riskien yhteenvetotaulukkoon. Esimerkiksi, jos
käsittelemme samaa riskiä kuin syy-seurauskaaviossakin oli esillä eli vesivahinkoa,
voisimme tulla johtopäätökseen että todennäköisyys on ”Mahdollinen” ja seuraukset
”Haitalliset”. Muista että ei ole oikeita vastauksia; kyseessä on kohdekohtainen vaarojen
ja riskien arviointi ja yleispätevää totuutta ei ole! Näillä arvioilla päätyisimme, että
vesivahinko on ”3 - Kohtalainen riski”. Sellaisena se merkitään yhteenvetotaulukkoon.

Vaikka yhteenvetoon ja pelastussuunnitelmaan tuleekin merkityksi vain riskin suuruus
eikä seurauksia ja todennäköisyyksiä, pidä kuitenkin muistiinpanot niistä tallessa. Tulet
tarvitsemaan niitä vaiheessa 8 ja tietysti seuraavan vaarojen ja riskien arvioinnin
yhteydessä!

Kun riskin suuruus on pohdittu, seuraava vaihe onkin tietysti se, että ryhdytään
miettimään mitä todetuille vaaroille ja riskeille oikein voidaan tehdä.
Pelastussuunnitelmasta itsestään löytyy alla oleva taulukko sellaisenaan, joka sisältää
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kuvaukset toimenpiteiden laadusta joita riski aiheuttaa. Käytä siis sitä ohjenuoranasi
toimenpiteitä suunnitellessa.
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1 Merkityksetön
riski Ei aiheuta toimenpiteitä

2 Vähäinen riski
Edulliset hallintakeinot hyödynnettävä
Tilannetta seurattava

3 Kohtalainen riski
Riskienhallintatoimiin on ryhdyttävä
Toimenpiteiden kannattavuutta harkittava

4 Merkittävä riski
Mahdollisimman ripeisiin riskienhallintatoimiin on ryhdyttävä
Riskialtista toimintaa ei pidä aloittaa ennen kuin riskiä on pienennetty
Riskialtista toimintaa voi jatkaa, mutta kaikkien on tunnistettava riski

5 Sietämätön riski
Riskienhallintatoimet käynnistettävä välittömästi
Riskialtista toimintaa ei pidä aloittaa
Riskialtis toiminta tulee keskeyttää kunnes riskiä on pienennetty

KUVIO 6 Riskienhallinnan suunnittelun periaatteet

Jatkaen esimerkkiämme vesivahingosta, tiedämme nyt että riskienhallintatoimiin on
ryhdyttävä – tämä tarkoittaa, että meidän on ehdottomasti varauduttava riskin
toteutumiseen ja pyrittävä ennalta ehkäisemään sitä kaikin taloudellisesti järkevin
keinoin.

Alla on vielä esimerkin vuoksi vesivahinkoriskillä täytetty vaarojen ja riskien arvioinnin
yhteenvetotaulukko. Huomannet, että kaikkia syiden syitä ei ole kirjattu, vaan
keskeisimmät aiheuttajat. Jos pohdit, että mitä kannattaa taulukkoon laittaa, muista että
tämä on se joka näkyy lukijalle. Laita siis ne kohdat, jotka ovat hänen näkökulmastaan
merkityksellisiä.
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A. Vaara tai riski B. Riskin
suuruus 0-5 C. Syyt D. Seuraukset

Vesivahinko 3
Tukkeutunut viemäri + auki jäänyt hana, vesijohtojen

katkeaminen, tulva, tulipalon sammutusvesi, sprinklerin
laukeaminen vahingossa tai ilkivaltaisesti

Kiinteistövahingot, irtaimistovahingot, tilapäismajoituksen
tarve
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Vaihe 7 - Ennaltaehkäisyn, varautumisen, toiminnan ja toipumisen suunnittelu ja
kirjaaminen

Riskienhallinnan seuraava vaihe kattaa pelastussuunnitelman kohdan:

3 Turvallisuusjärjestelyt
3.1 Turvallisuusjärjestelyt kuvattuna riskiperusteisesti

Kyseisen osion tarkoituksena on tuoda esiin yleiskatsaus toimipaikan
turvallisuusjärjestelyistä ja siitä, miten kuhunkin todettuun vaaraan tai riskiin voitaisiin
tehokkaasti puuttua. Toimenpiteiden suunnittelussa voi hyödyntää aiemmin
mahdollisesti tehtyä syy-seuraus-kaaviota; mitä ”katkaisijoita” kuhunkin nuoleen voisi
keksiä?

Jokaisen vaaran tai riskin turvallisuusjärjestelyiden kuvaus kattaa neljä vaihetta:

1) Onnettomuuksien ennaltaehkäisy; mitä järjestelyjä on, jotta vähennetään
onnettomuuden tapahtumisen todennäköisyyttä

2) Varautuminen; mitä järjestelyjä on olemassa ja ylläpidetään siltä varalta, että
onnettomuus tapahtuu ja vahingot pysyvät minimissä

3) Toiminta vaara/onnettomuustilanteessa; mitkä järjestelyt ohjaavat oikeaa
toimintaa onnettomuuden sattuessa. Varsinaiset toimintaohjeet ovat eri kohdassa.

4) Toipuminen tapahtuneesta vaara/onnettomuustilanteesta, kattaa kaikki
jälkitoimenpiteet; mitä järjestelyjä on olemassa onnettomuuden jälkivaikutusten
minimoimiseksi

Yksityiskohtaiset ohjeet käsitellään vasta seuraavassa vaiheessa, tässä kohtaa riittää
vaikkapa kuvaus ”Ohjeistetaan toiminta …tilanteessa, kts. ohje X”.

Tarkoitus on kopioida tyhjiä riskitaulukkopohjia riittävästi itse suunnitelmaan. Jokaisesta
yhteenvetotaulukossa olevasta vaarasta tai riskistä voi laatia oman taulukon.
Käytännössä vain 3-5 tason riskeistä on oma taulukko ehdottomasti laadittava. 1-2 tason
riskeistä saattaa riittää yhteenvetotaulukon maininta asiasta. Perusteena on sivulla 15
oleva kuvio 6, jonka mukaan 3, 4 ja 5-tason riskit edellyttävät toimenpiteitä. Nämä
riskitaulukot ovat juuri se tapa, jolla toimenpiteet sovitaan ja kirjataan ylös. On hyvä
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tiedostaa, että työntekijöihin kohdistuvien vaarojen ja riskien sovituista toimenpiteistä
tehdään kirjaus myös Työsuojelupakkiin vaiheessa 8.

Riskitaulukko täytetään keskustellen ja kaikkien asiantuntemusta ja kokemuksia
hyödyntäen. Jokaisen on hyvä tuoda esiin ja sopia kuhunkin riskiin sopivia järjestelyitä.
Alle on koottu kolme esimerkkiä täytettävästä riskitaulukosta: tulipalo, kaatuminen
(kompastuminen, liukastuminen), ja aikaisempi esimerkkimme vesivahinko. Hyödynnä
niiden antamaa mallia omien riskitaulukoiden laadinnassa. Kaikkein tärkeintä on, että
sovittuihin toimenpiteisiin ja aikatauluihin todella sitoudutaan! Tässä korostuu esimiehen
johtamis- ja valvontavastuu turvallisuuden suhteen. Kun jokin kertaluonteinen
toimenpide on tehty, voit päivittää pelastussuunnitelmaa heti niiltä osin, tai tehdä
päivitys seuraavan vuosipäivityksen yhteydessä, esim. ”N.N hankkii 6/2013 mennessä” ->
”N.N hankki ja asensi 14.5.2013”. Alta löydät kaksi esimerkkiä taulukon täyttämisestä.

Vaara tai riski: Tulipalo Vastuuhenkilö ja aikataulu

Tulipaloja
ennaltaehkäisevät
järjestelyt

Tupakointi vain tupakointipaikalla
Avotulen teko kielletty (kynttilät)
Grillaaminen parvekkeella kielletty
Kylmälaitteiden taustat puhdistetaan
Kuvaputkitelevisiot on kielletty
Henkilökuntaa koulutetaan tulipalojen
ennaltaehkäisyssä
Korvataan jatkojohtoja kiinteillä asennuksilla
Sähkökeskuksissa ja ilmastointikonehuoneissa
ei säilytetä mitään tavaraa
Tehdään turvallisuuskävelyitä säännöllisesti

Jatkuva valvonta
Jatkuva valvonta
Jatkuva valvonta
N.N puhdistaa vuosittain
Huomioidaan hankinnoissa
N.N ylläpitää koulutusseurantaa
(liite X)
N.N tilaa … mennessä
Jatkuva valvonta

N.N kahden kk välein
Varautuminen
tulipaloon

Hankittu määrätty määrä
alkusammutuskalustoa

Palo-ovet pidetään kiinni
Tilat on varustettu paloilmaisimin

N.N tarkastaa kuukausittain
alkusammutuskaluston

Jatkuva valvonta
N.N tarkastaa varoittimien
toiminnan kuukausittain

Toiminta
tulipalotilanteessa

Ohjeistetaan toiminta palohälytystilanteessa
(päivällä ohje X, yöllä ohje X)
Ohjeistetaan asukkaiden evakuointi (ohje X)
Ohjeistetaan asukkaat poistumaan itse (ohje X)

N.N ylläpitää ohjeistusta
N.N ylläpitää ohjeistusta
N.N ylläpitää ohjeistusta

Toipuminen
tulipalosta

Tilapäismajoitus asukkaille sovittu (ohje X)
Ilmoitus isännöitsijälle ja kiinteistöhuoltoon
Ilmoitus esimiehelle ja työsuojelupakkiin
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Vaara tai riski: Kaatuminen
(kompastuminen, liukastuminen)

Vastuuhenkilö ja aikataulu

Kaatumisia
ennaltaehkäisevät
järjestelyt

Matoissa liukuesteet
Poistetaan kynnys X
Merkitään kynnys Y huomiomerkinnällä
Poistetaan sähköjohtojen veto huoneen poikki,
lisätään kiinteitä asennuksia korvaamaan
Pihan liukkaustilannetta seurataan
Havaituista vaaran paikoista ilmoitetaan
esimiehelle ja työsuojelupakkiin

N.N hankkii … mennessä
N.N ottaa yhteyden isännöitsijään
N.N merkitsee … mennessä
N.N tilaa … mennessä

Varautuminen
kaatumiseen

Henkilökunta koulutettu hätäensiapuun

Hankittu ensiapuvälineet

N.N ylläpitää koulutusseurantaa
(liite X)
N.N ylläpitää ensiapuvälineitä

Toiminta kaatumis-
tilanteessa

Ohjeistetaan hätäensiapu (ohje X)
Ohjeistetaan hätäilmoituksen teko (ohje X)

N.N ylläpitää ohjeistusta
N.N ylläpitää ohjeistusta

Toipuminen
kaatumisesta

Työtapaturmasta ja läheltä piti-tilanteesta
ilmoitus esimiehelle ja työsuojelupakkiin

Se, jolle tapaturma tai tilanne
sattui. Mahdollisimman nopeasti.

Vaara tai riski: Vesivahinko Vastuuhenkilö ja aikataulu

Vesivahinkoa
ennaltaehkäisevät
järjestelyt

Varmistetaan hanojen (vesihanat, suihkut,
astianpesukoneet) sulkeutuminen
Jos havaitaan viemäröinnissä
huonovetoisuutta, heti tukoksen avaus.
Lattiakaivojen kannet, lavuaarin vesilukot ja
suodattimet puhdistetaan
Pienikin vuoto tai valumajälki  ilmoitus
kiinteistöhuoltoon
Varoitetaan henkilökuntaa
sprinklerisuuttimista
Tarkistetaan liitokset kerran vuodessa

Jatkuva valvonta

Jatkuva valvonta

Sovittu siivouksen kanssa, 2 krt / v

Jatkuva valvonta

N.N käy asian läpi

Kiinteistöhuolto kerran vuodessa
Varautuminen
vesivahinkoon

Astianpesukoneiden ja kylmälaitteiden alla
valuma-altaat
Tilapäismajoitus on mietitty valmiiksi
Veden pääsulun käyttö opastettu ja sijainti
neuvottu

N.N. tilaa heti tilahallinnosta
N.N. laatii ohjeet … mennessä

N.N. käy kaikille läpi … mennessä
Toiminta
vesivahinko-
tilanteessa

Ohjeistetaan toiminta vesivahingossa (ohje X) N.N ylläpitää ohjeistusta

Toipuminen
vesivahingosta

Tilapäismajoitus asukkaille sovittu (ohje X)
Ilmoitus isännöitsijälle ja kiinteistöhuoltoon
Ilmoitus esimiehelle ja työsuojelupakkiin



OPAS SOTE:N TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMAN LAADINTAAN
Kaci Bourdache / 29.4.2013

21

Vaihe 8 – Työsuojeluriskien kirjaaminen työsuojelupakkiin

Tämän vaihe toteutetaan vasta kun vaarojen ja riskien arviointi on päättynyt sekä
yhteenveto ja riskiperusteiset turvallisuusjärjestelyt on kuvattu.  Tarvitset:

Vaarojen ja riskien yhteenvetotaulukkoa (johon alustavasti jo kartoitusvaiheessa
merkitty työntekijöihin kohdistuvat vaarat ja riskit)
Muistiinpanot em. vaarojen ja riskien seurausten ja vakavuuden arvioinnista.

Työvaiheet ovat pääpiirteittäin seuraavat:

1. Käy yhteenvetotaulukko läpi ja varmistu, että kaikki työntekijöihin kohdistuvat vaarat
ja riskit on merkitty tai muuten pystytään helposti poimimaan

2. Kirjaudu työsuojelupakkiin ja klikkaa ”Vaarojen arviointi” ja ”Uusi arviointi”.  Täytä
perustiedot pitämänne keskustelun mukaisesti.

3. Merkitse jokainen toteamanne vaaratekijä ”Fysikaaliset, Tapaturmat, Ergonomiset,
Kemialliset, Henkiset” välilehtien alle. Lisää riskin kuvaus (vihreä plus-merkki) ja riskin
määrittely. Tämä on yhtenevä jo tekemämme riskin suuruuden arvioinnin kanssa,
sama asteikko on käytössä. Mikäli toteat että alkuperäinen arvio oli mielestäsi
virheellinen, voit toki korjata sen myös pelastussuunnitelmaan.

4. Merkitse vastuuhenkilöt ja määräajat. Nämä on jo laitettu pelastussuunnitelman
riskitaulukoihin.

5. Lopuksi merkitse vaarojen arviointi valmiiksi.
6. Muista jatkossa myös kuitata tehdyt toimenpiteet jne. myös työsuojelupakkiin!
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3.2 Rakenteellisten ja teknisten turvallisuusjärjestelyiden kuvaus

Tämän osion osalta laatijan tulee erityisesti muistaa kehotus pitää suunnitelma omaan
toimipaikkaan soveltuvana. Poista esimerkiksi viittaukset laitteistoihin, joita ei
toimipaikassanne ole ja Mikäli jonkun teknisen järjestelyn kuvaus herättää ongelmia, kysy
lisätietoja sen puolen asiantuntijoilta, esimerkiksi isännöitsijältä saat kohdekohtaisia
tietoja. Myös pelastuslaitokselta voit kysyä neuvoja eri järjestelyistä yleisellä tasolla. Alla
olevat alaotsikot (3.2.X) ja laatikoissa olevat tekstit esiintyvät kuten
pelastussuunnitelmassa itsessään, mutta tarkentavia ohjeita, esimerkkejä ja
huomautuksia on lisätty merkittynä huomiomerkinnällä.

3.2.1 Palo-osastointi

Palo-osastoinnin tarkoitus on hidastaa savun ja palon leviämistä. Palo-osastojen rajat on
jokaisen henkilökuntaan kuuluvan tunnettava, sillä se vaikuttaa konkreettisesti muun muassa
poistumisjärjestelyihin. Siirtämällä hoidettavat tai asukkaat palo-osastosta toiseen saadaan
runsaasti lisäaikaa poistumiseen ja pelastautumiseen.

Palo-ovet on aina pidettävä suljettuna ja salvattuna.

Automaattisten palo-ovien sulkeutumisalueella ei saa olla mitään esteitä, jotta ne sulkeutuvat
ja salpautuvat itsestään.

Kirjoita tähän kuvaus palo-osastoinnista (osastojen rajat, palo-ovet, automaattiset palo-ovet).
Lisätietoa suunnitteluoppaasta.

Kuvaus palo-osastoinnista tulee olla lyhyt, asia selviää paremmin pohjapiirustuksista.
Esimerkiksi näin: …muodostaa yhden palo-osaston. Asukashuoneiden ovet pysyvät savutiiviinä
15 minuuttia. Molemmat poistumisen käytettävät rappukäytävät A ja B ovat omia palo-
osastojaan, ovet rappuihin pysyvät savutiiviinä 30 minuuttia.

Palo-osastoinnin rajat ja palo-ovet on merkitty pohjapiirustukseen (liite X)

Tyypillinen tapa merkitä palo-osastot pohjapiirustukseen on punainen katkoviiva. Erityisen
tärkeää on että henkilökunta tuntee palo-ovet, jotta niitä osataan pitää kiinni.

Palo-osastoinnin kuntoa kartoitetaan … ja siitä vastaa Nimi ja yhteystiedot

Isännöitsijän kanssa kannattaa sopia tästä ja sopivasta välistä. Aina kun tehdään kaapeli- tai
muita vetoja osastoivien rakenteiden läpi, ne tulee tiivistää paloluokkaansa vastaavaksi.
Samoin tulee pitää huolta ovien tiivisteistä.
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3.2.2 Palonilmaisujärjestelmät

Kaikissa majoitustiloissa tulee olla savuun reagoiva paloilmaisin. Lisäksi tiloissa voi olla
lämpöön reagoivia ilmaisimia ja paloilmoituspainikkeita. Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan
tulee tuntea miten hälytys syntyy, miten erheellisiä ilmoituksia voidaan ehkäistä, sekä tietysti
mitkä ovat oikeat toimintatavat järjestelmän hälyttäessä tai vikaantuessa. Myös asukkaille,
joilla on riittävät valmiudet tulee perehdyttää ainakin toiminta järjestelmän hälyttäessä.

Tiloissa on palovaroittimet, jotka äänimerkillä varoittavat tiloissa oleskelevia savusta.

Tiloissa on automaattinen paloilmoitin, joka palon sattuessa tekee ilmoituksen hätäkeskukseen
ja varoittaa tiloissa oleskelevia palokellolla.

Tiloissa on palovaroitinjärjestelmä, joka palon sattuessa varoittaa tiloissa oleskelevia
palokellolla. Järjestelmä EI ilmoita hätäkeskukseen automaattisesti, eli mikäli tilanne todetaan
paloksi, on tehtävä puhelimitse ilmoitus numeroon 112.

Poista viittaukset paloilmoituspainikkeisiin, palokelloihin ja palovaroitin/ilmoitinjärjestelmään
jos sellaisia ei ole. Jos laitteisto on, tarkenna onko kyseessä varoitin- vai ilmoitinlaitteisto.

Paloilmoituspainikkeet sekä palovaroitin/ilmoitinjärjestelmän keskus joka sijaitsee … on
merkitty pohjapiirustukseen (liite X).

Palovaroitin/ilmoitinjärjestelmän ylläpidosta ja huollosta vastaa Nimi ja yhteystiedot
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3.2.3 Sammutusjärjestelyt

Automaattinen sammutuslaitteisto käynnistyy kohonneen lämmön vaikutuksesta, yksi suutin
kerrallaan. Laitteiston käynnistäminen aiheuttaa myös automaattisesti palohälytyksen sekä
ilmoituksen hätäkeskukseen. Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on tunnettava
sammutuslaitteiston periaatteet ja oikea toiminta jos laitteisto laukeaa ja antaa hälytyksen.

Poista viittaukset automaattiseen sammutuslaitteistoon jos sellaista ei ole.

Alkusammutuskalustoa ovat sammutuspeitteet, käsisammuttimet ja pikapalopostit. Jokaisen
henkilökuntaan kuuluvan on tunnettava niiden sijainti ja hallittava niiden käyttö. Myös
asukkaille, joilla on riittävät valmiudet tulee perehdyttää samat asiat.

Poista viittaukset sellaiseen alkusammutuskalustoon jota ei ole käytössä.

Kirjoita tähän kuvaus mahdollisesta alkusammutuskalustosta (sammutuspeitteet,
käsisammuttimet, pikapalopostit) sekä automaattisesta sammutuslaitteistosta

Alkusammutuskaluston osalta ei kannata luetella jokaisen sammuttimen paikkaa, vaan
yleisluontoisesti esimerkiksi näin: …tiloissa on kolme käsisammutinta sekä yksi pikapaloposti
olohuoneessa. Keittiössä on sammutuspeite. Lisäksi taloyhtiöllä on saunaosastolla
käsisammutin ja sammutuspeite.

Automaattinen sammutuslaitteisto kattaa kaikki tilat / seuraavat tilat: …

Alkusammutuskalusto, sprinklerikeskus ja sammutuslaitteiston kattamat tilat on merkitty
ohjapiirustukseen (liite X).
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3.2.4 Poistumisjärjestelyt
Poistumiseen käytetään yleensä varsinaisia uloskäytäviä, yleensä tällä tarkoitetaan
rappukäytävää. Tarpeen vaatiessa voidaan joutua käyttämään varateitä, joista poistutaan omin
voimin tai pelastuslaitoksen avustuksella. Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan sekä itsenäisesti
poistuvan asukkaan on tutustuttava poistumisjärjestelyihin etukäteen.

Uloskäytävissä ei pelastuslain mukaan saa säilyttää mitään tavaraa, pois lukien ilmoitustaulu,
kuramatto ja tavanomainen ovikoriste. Näin ne pysyvät kulkukelpoisina ja niissä ei ole palavaa
materiaalia, joka houkuttelee esim. tuhopolttajia. Pienikin tulipalo uloskäytävässä voi estää
poistumisen sitä kautta. Lisäksi sisäiset kulkureitit uloskäytäville on pidettävä kulkukelpoisina
ja esteettöminä, eli niitä pitkin pitää pystyä poistumaan turvallisesti. Uloskäytävät on merkitty
jälkiheijastavin opastein / itsevalaisevin kyltein / vihreillä valoilla. Uloskäytävien opastus sekä
turvavalaistus toimivat 30 minuuttia sähkökatkon jälkeenkin.

Poistumisreittien merkintöjä on käytössä useita erilaisia, eri aikakausilta. Tässä kohtaa on
tietysti tärkeää, että mainitset oman toimipaikkasi osalta juuri sellaiset merkinnät joita siellä
on.

Varatiet ovat esimerkiksi sisältä avattavia ikkunoita tai parvekkeita, joita pitkin pääsee suoraan
ulos tai josta pelastuslaitos noutaa poistujat nostokalustolla. Varatiet on merkitty ”Varatie”-
kyltillä.

Kirjoita tähän kuvaus poistumisjärjestelyistä (montako uloskäytävää ja missä, varatiet).

Tämäkin kannattaa pitää lyhyenä. Esimerkiksi näin: erillisiä uloskäytäviä on kaksi kappaletta,
raput A ja B. Lisäksi kiinteistön pelastustie johtaa talon pohjoispuolelle, jossa olevilta
parvekkeilta tarvittaessa poistutaan pelastuslaitoksen avustuksella.

Merkki- ja turvavalojen huollosta ja kunnossapidosta vastaa Nimi ja yhteystiedot

Poistumisjärjestelyt on merkitty pohjapiirustukseen (liite X)
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3.2.5 Pelastustoiminnan edellytykset
Poista viittaukset sellaiseen järjestelyihin joita ei ole käytössä.

Pelastustoiminnan edellytyksillä tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä pelastuslaitoksen että
omatoimisten pelastustoimenpiteiden onnistumisen turvaamista teknisillä ratkaisuilla.
Pelastuslaitoksen toiminnan osalta on henkilökunnan ja harkinnan mukaan asukkaidenkin
osattava pelastuslaitoksen oletettu lähestymissuunta, opastuksen järjestäminen, pelastustiet
sekä esteettömän kulun varmistaminen. Näin osataan toimia tilanteissa oikein sekä lisäksi
valvoa pelastusteiden käytettävyyttä ja tehdä siitä asianmukaiset ilmoitukset.

Savunpoistojärjestelyiden eli osalta on syytä jokaisen tietää, että niihin ei tule koskea!
Kuitenkin pelastuslaitoksen opastamiseksi tulee tiedostaa mistä savunpoiston käynnistys tai
hallinta tapahtuu.

Ilmastoinnin pysäytys tulee tehdä aina tulipalotilanteessa tai suojauduttaessa sisätiloihin.
Henkilökunnan ja tarvittaessa itsenäisesti toimivien asukkaiden on tiedettävä mistä ja miten
ilmastointi pysäytetään.

Oman toiminnan osalta on tunnettava veden ja kaasun pääsulun sijainnit vahinkojen
estämiseksi mahdollisessa vuototilanteessa. Vaikka ne voivatkin olla lukkojen takana, niille on
oltava aina esteetön pääsy ja reitti opastettu.

Kirjoita tähän kuvaus pelastustoiminnan edellytyksistä (pelastuslaitoksen lähestyminen,
opastus, sisäänpääsyn varmistaminen.

Esimerkiksi: Pelastuslaitos lähestyy tyypillisesti X-kadun suunnasta ja tulee
paloilmoitinkeskukselle A-rapun eteen. Opastus X-kadun ja Y-kujan risteyksessä jos
mahdollista, aina A-rapun eteen vastaan. Avaa rapun ovi valmiiksi hakasen varaan ja pidä
avaimet mukanasi. Toimi pelastuslaitoksen ohjeiden mukaisesti.

Yleisavaimet tiloihin sijaitsevat Sijainti

Veden pääsulku sijaitsee Sijainti

Kaasun pääsulku sijaitsee Sijainti

Savunpoiston käynnistys/keskus sijaitsee Sijainti

Ilmastoinnin pysäytys sijaitsee Sijainti

Pelastustiet, opastuspaikat, sulut ja savunpoiston käynnistys/keskus on merkitty
asemapiirustukseen (liite X) sekä pohjapiirustukseen (liite X).



OPAS SOTE:N TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMAN LAADINTAAN
Kaci Bourdache / 29.4.2013

27

3.2.6 Muut turvallisuusjärjestelyt
Tässä voi kertoa esimerkiksi:

Henkilöturvajärjestelmästä
Rikosilmoitinjärjestelmästä
Kameravalvonnasta
 Kulunvalvontajärjestelmästä
Kuulutusjärjestelmästä

Nämä asiat voivat tulla osittain esiin muissakin osa-alueissa. Esimerkiksi kuulutusjärjestelmä voi tulla
esiin poistumisjärjestelyissa tai ohjeissa. Tässä voit kuitenkin kertoa näiden järjestelmien keskeisen
tarkoituksen, rakentumisen ja käytön periaatteet. Älä ryhdy luettelemaan yksityiskohtaisia
käyttöohjeita tässä, voit vaikkapa viitata ja ohjeistaa mistä ne löytyvät.



OPAS SOTE:N TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMAN LAADINTAAN
Kaci Bourdache / 29.4.2013

28

4 Ohjeet

Tähän osioon kootaan havaittujen vaarojen ja riskien perusteella ohjeet
onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä oikeaan toimintaan eri onnettomuustilanteissa.
Huomioi myös ohjeissa olevat linkit, jotka ohjaavat lisätietojen pariin.

Muokkaa ohjeet kohteeseen sopivaksi ja lisää uusia tarpeen mukaan. Poista ohjeet, jotka
eivät työpaikkaasi sovellu – esimerkiksi pikapalopostin käyttöohjetta tarvitaan vain jos on
pikapaloposteja.

Osion alkuun on varattu tilaa johon listataan ohjeet. Tämä helpottaa kokonaisuuden
hahmottamista ja oikean ohjeen löytämistä. Muista, että tavoitteena on että jokaiseen
havaittuun puuttumista vaativaan riskiin on, mikäli vain mahdollista, ohjeet
ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan tilanteen sattuessa!

Sen lisäksi, että ohjeet ovat pelastussuunnitelmassa, niitä voi tarpeen mukaan tulostaa
jaettavaksi tai ilmoitustaululle laitettavaksi. Etenkin asukkaille jaettavista ohjeista
kannattaa koostaa oma kokonaisuus.

5 Turvallisuusviestinnän vuosisuunnitelma

Vuosisuunnitelman pohjana on käytetty Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:n
mallia, julkaisusta ”Pelastussuunnittelu – opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman
tekoon” (2012). Muokkausta on tehty suunnitelmapohjaa laatiessa hoitolaitosten sekä
palvelu- ja tukiasumisen tarkoitukseen sopivaksi. Voit myös itse muokata sisältöä
vastaamaan paremmin oman toimipaikkasi tarpeita.

Lukuarvot kuten 1-2, 3-4, 5-6 jne. luonnollisesti viittaavat kuukausiin. Vuosisuunnitelma
perustuu ajatukseen, että jokaisen kahden kuukauden aikana tuodaan esiin tiedottein ja
keskusteluin kehän sisällä olevaan teemaan kuuluvia asioita. Samalla varmistetaan, että
ennaltaehkäisy ja varautuminen niihin ovat kunnossa. Apuna käytetään
pelastussuunnitelmaa. Hoidettavat henkilöt tai tuki- ja palveluasukkaat osallistuvat
toimenpiteisiin omien valmiuksiensa mukaan.

Alkusammutuskoulutuksessa ja paloturvallisuusluennoissa tukeudutaan Helsingin
pelastuslaitokseen, jotka pyörivät vuoden ympäri. Ajatus ei ole, että vain syys-lokakuussa
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saa käydä harjoittelemassa sammutus- tai ensiaputaitoja, vaan että tällöin varmistetaan
koulutusseurannan tilanne järjestelmällisesti ja käydään myös aiheeseen liittyvä kalusto
läpi. Tämä tietysti edellyttää, että koulutuksista (luennot, työpajat,
sammutusharjoitukset, poistumisharjoitukset, ea-koulutukset, uhka- ja
väkivaltatilannekoulutukset, turvallisuuskävelyt jne…) pidetään jatkuvasti kirjanpitoa!

Kahden kuukauden välein pidetään turvallisuuskävely, jossa käydään tarkistuslistan avulla
läpi kaikki toiminnot ja tilat ja varmistetaan turvallisuusasioiden ajan tasalla pysymisestä.
Turvallisuuskävely toteutetaan samalla tavalla kuin riskien ja vaarojen arvioinnin
vaiheessa 3, tarkoituksena on omatoimisen palotarkastuksen tapaan havainnoida riskejä,
vaaroja ja puutteita säännöllisesti. Suositeltavaa olisi, että varsinkin uudet työntekijät
osallistuisivat aina seuraavaan järjestettävään turvallisuuskävelyyn. Pelastuslaitos voi
myös osallistua turvallisuuskävelyn suorittamiseen neuvovassa roolissa;
turvallisuuskouluttaja tai palotarkastaja voitaisiin esimerkiksi kutsua mukaan yhteen
kävelyyn vuodessa.

Alkuvuodesta tarkistetaan riskien ja vaarojen arviointi sekä pelastussuunnitelma
päivitetään tarvittaessa. Tästä lisää seuraavassa kohdassa, Pelastussuunnitelman ajan
tasalla pito. Pelastuslaitos neuvoo tarvittaessa suunnitelman laadinnassa.

6 Turvallisuus- ja pelastussuunnitelman ajan tasalla pito

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma sekä vaarojen ja riskien arviointi tarkastetaan
vuosittain. Ajan tasalla pito on vastuutettu itse suunnitelmassa ja sen ajankohta perustuu
vuosisuunnitelmaan.

Toimintajärjestys päivityksessä on seuraava:

1 POHJA
Onko suunnitelmapohjaa päivitetty? Siirretään tiedot vanhasta
suunnitelmapohjasta uuteen TAI perehdytään päivitettyjen asioiden listaan ja
tehdään muutokset itse.

2 PERUSTIEDOT
Tarkastetaan perustietojen paikkansapitävyys. (Otsikon ”1. Johdanto ja yleiskuvaus”
alla koko osio).

o Ovatko yhteystiedot muuttuneet?
o Onko henkilökunnan määrä ja työaikajaottelu muuttunut?
o Onko asukkaiden toimintakyky muuttunut?
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o Aiotaanko muuttaa turvallisuus- ja pelastussuunnitelman
tiedottamistapaa?

o Ovatko vastuut ja velvoitteet ajan tasalla?

3 RAKENTEELLISTEN JA TEKNISTEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYIDEN AJANTASAISUUS
Tarkastetaan rakenteellisten ja teknisten turvallisuusjärjestelyiden kuvauksen
paikkansapitävyys. (Otsikon ”3.2 rakenteellisten ja teknisten
turvallisuusjärjestelyiden kuvaus” alla koko osio).

o Onko palo-osastointiin tullut muutoksia? (Uusia ovia tai rakenteita,
asennettu automaattisia sulkulaitteita…)

o Onko palonilmaisulaitteissa / sammutusjärjestelyissä tai niiden ylläpidossa
muutoksia? (Asennettu uusia järjestelmiä, muutettu huollon ja
kunnossapidon järjestelyitä…)

o Onko poistumisjärjestelyissä muutoksia? (Asennettu uusia
poistumisreittien merkintöjä, samat poistumisreitit ja varatiet edelleen
käytettävissä…)

o Onko pelastustoiminnan edellytyksissä muutoksia? (Samat pelastustiet
edelleen käytettävissä, ovien avaus- ja opastusjärjestelyt samat…)

o Onko muissa turvallisuusjärjestelmissä muutoksia? (Asennettu tai
muutettu kameravalvontaa, rikosilmoitinta, henkilöturvajärjestelmiä jne).

4 VAAROJEN JA RISKIEN ARVIOINTI
Ovatko vaarat ja riskit ajan tasalla? Arviointi toteutetaan tämän oppaan kohdan ”2.
Vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmät” mukaisesti, vaiheet 1-8. Vaikka koko
prosessi suoritetaan uudelleen, tarkoitus ei ole aloittaa puhtaalta pöydältä
vuosittain. Arviointiryhmää kootessa on hyvä muistaa tehtäväkierto, eli sellaiset
henkilöt jotka eivät viimeksi päässeet osallistumaan olisi hyvä ottaa mukaan. Uuden
vaarojen ja riskien arvioinnin pohjana on edellisen dokumentointi, eli
pelastussuunnitelmaan jo kirjatut vaarat ja riskit sekä muu sen yhteydessä syntynyt
materiaali. Olennaista on varmistaa tuleeko mieleen jotain uusia vaaroja ja riskejä,
muista erityisesti työntekijöiden työsuojelupakkiin tekemät raportit ja ilmoitukset.
Aiemmin arvioitujen riskien suuruutta tarkastellaan uusien kokemusten valossa
(vaihe 6) ja riskiperusteisia turvallisuusjärjestelyitä kuvaavat taulukot
(suunnitelmassa kohdassa 3.1) tarkistetaan (vaihe 7); ovatko sovitut järjestelyt
toimineet?

5 OHJEIDEN TARKISTAMINEN
Ovatko ohjeet ajan tasalla? Olennaisin kysymys on, vastaavatko ohjeet uusia
arvioinnissa esiin tulleita vaaroja ja riskejä? Muista, että jokaiseen riskiin tulee,
mikäli mahdollista, vastata ohjeilla ennaltaehkäisyyn ja oikealla toiminnalla
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vaaratilanteen toteutuessa. Ohjeet tulee muutenkin käydä läpi – onko niistä tullut
palautetta niiden toimivuuden tai ymmärrettävyyden osalta? Ovatko ne ja niissä
olevat tiedot vielä ajantasaisia?

6 TURVALLISUUSVIESTINNÄN TOIMIVUUDEN TARKASTUS
Turvallisuusviestinnän vuosisuunnitelma. Edellisen vuoden toteuman perusteella
tulee arvioida vuosisuunnitelmaa ja tehdä tarvittavat muutokset. Onko jotain
toivottu lisää? Pitäisikö ajankohtia muuttaa? Pitäisikö jotain lisätä?

7 TIEDOTTAMINEN
Tiedota pelastussuunnitelmassa suunnitellulla tavalla päivitetystä
pelastussuunnitelmasta.



TURVALLISUUSKÄVELYN TARKISTUSLISTA (versio 24.4.2013)

TOIMIPAIKKA:
PÄIVÄMÄÄRÄ:
SUORITTAJAT:

Kunnossa Puutteita Huomiot, toimenpiteet
ASIAKIRJAT
Pelastussuunnitelma laadittu ja tarkastettu
Toimintaohjeet ja yhteystiedot esillä
Huolto- ja kunnossapito-ohjelmat ja päiväkirjat:

Savunpoisto
Paloilmoitinjärjestelmä
Palovaroitinjärjestelmä
Sammutusjärjestelmä
Turva- ja merkkivalaistus

ULKOALUE

Tonttiopasteet paikoillaan ja näkyvissä
Osoitenumerointi paikoillaan ja valaistu
Opastuspaikat sovittu ja tiedossa
Pelastustiet merkitty ja esteettömät
Kokoontumispaikka sovittu ja tiedossa
Ei erityistä kaatumis- tai kompastumisvaaraa
Liukkaudentorjunnasta on huolehdittu
Puut kunnossa
Leikkitelineet ja penkit kunnossa
Jätekatos lukittu
Rakennuksen seinustalla ei tavaraa
Valaistus kunnossa
Tupakkapaikat tiedossa ja astiat paikoillaan
Veden pääsulku opastettu
Kaasun pääsulku opastettu
Paloilmoitin opastettu
Sprinklerikeskus opastettu
Ulko-ovet lukossa
Ovissa yhteystiedot oven avauksesta 24h
Ei murtautumiseen käytettävää kalustoa esillä
Ei tippumisvaarassa lunta, jäätä tai  esineitä

SISÄTILAT
Ilmastoinnin pysäytyspainike merkitty
Savunpoiston painike merkitty
Rappukäytävissä ei säilytetä mitään tavaraa
Sisäiset käytävät ovat helppokulkuisia
Ullakon käytävillä ei  säilytetä tavaraa
Kellarin käytävillä ei säilytetä tavaraa
Varastojen käytävillä ei säilytetä tavaraa



Kellarissa ja ullakolla ei säilytetä nestekaasua
Kellarissa ja ullakolla ei säilytetä palavia nesteitä
Varastojen, teknisten tilojen yms ovet lukossa
Palo-ovet sulkeutuvat ja salpautuvat itsestään
Palo-ovet merkitty
Palo-ovia pidetään kiinni
Automaattisten palo-ovien sulkualueet vapaat
Ei avonaisia läpivientejä
Saunassa ei varastoida tavaraa
Turvaetäisyys saunan kiukaaseen riittävä
Veden pääsululle on vapaa pääsy
Kaasun pääsululle on vapaa pääsy
Sähköpääkeskus on merkitty
Sähköpääkeskuksessa ei varastoida tavaraa
Ilmastointikonehuoneessa ei varastoida tavaraa
Väestönsuojen laitetila on lukittu
Väestönsuojan varusteet ovat paikallaan
Huoneistojen ovet ovat tiiviit ja kunnossa
Turva- ja merkkivalaistus toimii
Alkusammutuskalustolle vapaa pääsy
Käsisammuttimet telineissä ja merkitty
Käsisammuttimet on tarkastettu
Käsisammuttimet silmämääräisesti kunnossa
Pikapalopostit merkitty
Pikapalopostit on tarkastettu
Yhteiskeittiöissä ripustetut sammutuspeitteet
Vialliset lamput on vaihdettu
Kylmälaitteiden taustat on puhdistettu
Valaistus on riittävä
Sisusteet ovat paloturvallisia


