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Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli PK-yrityksen pelastussuunnitelmaohjeen ja mallipohjan
kehittäminen Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen käyttöön. Tämä raportti kuvaa opinnäyte-
työprosessin etenemisen ja kehitystyön tulokset.

Pelastuslainsäädännön uudistumisen myötä pelastussuunnitelmaa koskevat pykälät muuttui-
vat. Helsingin kaupungin pelastuslaitos tunnisti tarpeen pienten ja keskisuurten yritysten pe-
lastussuunnitelmaohjeelle ja mallipohjalle ja antoi minulle opinnäytetyön aiheen. Opinnäyte-
työni tarkoitus oli luoda PK-yrityksen pelastussuunnitelman mallipohja ja sitä tukeva ohje,
jossa kuvataan koko pelastussuunnitteluprosessi. Työn tavoite on auttaa helsinkiläisiä PK-
yrityksiä onnistumaan pelastussuunnitteluprosessissaan ja tukea Helsingin kaupungin pelastus-
laitoksen onnettomuuksienehkäisytyötä. Opinnäytetyön tuotokset julkaistaan Helsingin kau-
pungin pelastuslaitoksen kotisivuilla.

Opinnäytetyössä käytin tutkimusmenetelminä kirjallisuuskatsausta, teemahaastattelua,
benchmarkingia ja konsultointia. Haastatteluilla tutkin Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen
palotarkastajien ja Suomen pelastusalan keskusjärjestön turvallisuusasiantuntijan näkemyksiä
siitä, mikä PK-yrityksille tuottaa vaikeuksia pelastussuunnitteluprosessissa ja millaisilla ohjeil-
la näitä yrityksiä voisi auttaa prosessissa. Benchmarking-menetelmällä sovelsin parhaita rat-
kaisuja muiden turvallisuusalan organisaatioiden laatimista pelastussuunnitelmaoppaista. Ko-
ko opinnäytetyöprosessini ajan tein yhteistyötä Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen kanssa
ja konsultoin pelastuslaitoksen eri edustajia, jotta tuotoksista tulisi mahdollisimman hyödylli-
siä niin tilaajalle, kuin asiakkaillekin.

Haastatteluista sain paljon tuloksia ja muokkasin opinnäytetyöni tuotoksia tulosten perusteel-
la. Riskienarviointi ja pelastussuunnitelman tarkoituksen ymmärtäminen oli haastattelujen
mukaan yleisimmät ongelmat PK-yritysten pelastussuunnittelussa. Ohjeista toivottiin selkeitä
ja yksinkertaisia.

Pelastussuunnitelmaohjeessa on otettu huomioon yritysturvallisuuden näkökulma ja siihen
sisältyy muun muassa ohjeet liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Tämä tuo lisäarvoa
ohjetta käyttäville pk-yrityksille ja auttaa niitä parantamaan turvallisuuttaan kokonaisvaltai-
sesti. Ohjeella kannustetaan yrityksiä nostamaan turvallisuustaso lakisääteistä tasoa korke-
ammalle.

Opinnäytetyö arvioitiin onnistuneeksi työn toimeksiantajan ja tekijän toimesta. Helsingin
kaupungin pelastuslaitoksen palotarkastajien mukaan opinnäytetyön tuotokset ovat hyödyllisiä
sekä pelastuslaitokselle, että helsinkiläisille PK-yrityksille.

Pelastussuunnittelu, riskienarviointi, ohje, liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen



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

Paula Luuri

Developing an emergency plan template and guide for small and medium sized companies

Year 2012 Pages 63

The purpose of this thesis was to develop an emergency plan template and guide for small
and medium sized companies. The thesis was commissioned by the Helsinki City Rescue De-
partment. This report describes the progress of the thesis process and its results.

The legislation concerning the requirements of emergency plans changed last year.  The Hel-
sinki City Rescue Department identified the need for a guide and presented the idea for the
thesis. The purpose of the thesis was to create an emergency plan guide to help small and
medium sized companies to succeed in their emergency planning process. This also supports
the Helsinki City Rescue Department’s work to prevent accidents. The outcome of this thesis
will be published on the Helsinki City Rescue Department’s webpage.

Literature review, theme interview, benchmarking and consulting were used as research
methods in the thesis. By interviewing the Helsinki City Rescue Department’s fire inspectors
attempt was made to discover what difficulties companies have in their emergency planning
process and what type of guidance could be given to help them. By benchmarking other safe-
ty organizations’ emergency planning documents the best solutions were searched to apply in
the thesis. The thesis was made in collaboration with the Helsinki City Rescue Department
and different people from the Department were consulted in order to develop documents
that are useful to both the Helsinki City Rescue Department and its customers.

Many answers were received from the interviews and the emergency plan template and guide
were modified based on the results. According to the interviews the main difficulties compa-
nies have in emergency planning process are risk assessment and understanding the purpose
of emergency plans. The emergency planning guide has to be simple and explicit.

To add more value to the emergency plan guide for the companies and to increase compa-
nies´ safety and security in general, the emergency plan guide has the perspective of business
continuity and instructions on how to ensure it. The guide tries to motivate companies to lift
their level of safety above the requirements of law.

The thesis was evaluated successful. According to the fire inspectors in the Helsinki City Res-
cue Department the outcome of this thesis is useful to both the Rescue Department and small
and medium sized companies in the City of Helsinki.

Keywords emergency planning, risk assessment, guide, ensuring business continuity
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1 Johdanto

1.1 Työn tausta

Pelastussuunnitelma on pelastuslain (379/2011 15§) velvoittama dokumentti kohteen omatoi-

misesta varautumisesta. Pelastussuunnitelman ja omatoimisen varautumisen tarkoitus on eh-

käistä onnettomuuksia ja helpottaa pelastustoimenpiteitä ja lisävahinkojen estämistä onnet-

tomuustilanteissa.

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011) määrittelee pelastussuunnitelman laadin-

tavelvoitteen erilaisille kohteille, joista suuri osa on usein pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Suu-

rissa yrityksissä usein on erillinen, nimetty turvallisuusorganisaatio, joka vastaa pelastussuun-

nitelman laadinnasta ja suurilla yrityksillä on varaa palkata konsultteja tukemaan pelastus-

suunnitteluprosessiaan. Pienet yrityksen sen sijaan hakevat apua Internetistä ja maksuttomis-

ta palveluista.

Pelastuslaki uudistui 1.7.2011 ja lainmuutoksen myötä pelastussuunnitelman vaadittu sisältö

tarkentui.  Uuden lain mukaisia pelastussuunnitteluoppaita tai mallipohjia ei ole helposti saa-

tavilla ja vanhojen ohjeiden mukaisesti laadittu pelastussuunnitelma ei vastaa nykyistä lain-

säädäntöä. Opinnäytetyöni tarjoaa uuden pelastuslain mukaisen pelastussuunnitelman malli-

pohjan yritysten käyttöön ja myös ohjeen pelastussuunnitelman laadintaprosessiin ja malli-

pohjan täyttämiseen. Opinnäytetyöni tuotokset tulevat ilmaiseen jakeluun Helsingin kaupun-

gin pelastuslaitoksen Internet-sivuille.

1.2 Työn tarkoitus ja tavoitteet

Opinnäytetyöni tavoite on luoda pienten ja keskisuurten yritysten pelastussuunnitteluproses-

sia tukeva ohje. Ohjeessa on kuvattuna koko pelastussuunnitteluprosessi ja selkeät ohjeet

prosessin suorittamiseksi. Ohjeen yksi näkökulma on liiketoimintaa ja sen jatkuvuutta tukeva

pelastussuunnittelu. Lisäksi kehitän uuden pelastuslain mukaisen pelastussuunnitelman malli-

pohjan, jonka voi ohjetta apunaan käyttäen täyttää oman yritykseensä tiedoilla.

Pelastussuunnitelman laatiminen on aina kohdekohtainen prosessi, jossa kohteen edustajan

tulee pohtia kohteensa erityispiirteitä ja riskejä. Opinnäytetyöni tuotosten avulla yhä useam-

pi pieni yritys onnistuu pelastussuunnitelman laatimisprosessissa ja saa siten parannettua tur-

vallisuuttaan.

PK- yritysten pelastussuunnitelman mallipohja ja ohje julkaistaan Helsingin kaupungin pelas-

tuslaitoksen nimissä Internetissä ja ne on tarkoitettu helsinkiläisten yritysten käyttöön. Tämä
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auttaa yritysten lisäksi pelastuslaitoksen palotarkastajia, joiden ei enää tarvitse puhelimitse

tai sähköpostilla selvittää asiakkaille pelastussuunnitelman sisältöä, vaan he voivat ohjata

asiakkaat Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen kotisivuille tutustumaan pelastussuunnitel-

maohjeeseen ja mallipohjaan.

1.3 Keskeiset käsitteet

Pelastussuunnittelu on prosessi, jonka tavoitteena on parantaa kohteen turvallisuutta ja jon-

ka tuotoksena on yleensä pelastussuunnitelma. Prosessi käsittää kohteen riskienarvioinnin,

turvallisuusjärjestelyiden kuvaamisen ja turvallisuusohjeiden kirjaamisen pelastussuunnitel-

maan, sekä pelastussuunnitelman perehdyttämisen käyttäjille.

Pelastussuunnitelma on pelastuslakiin perustuva dokumentti kohteen omatoimisen varautu-

misen järjestelyistä.

PK-yritys eli pieni- ja keskisuuri yritys on Tilastokeskuksen (2012) mukaan sellainen yritys,

jonka palveluksessa on alle 250 työntekijää ja jonka liikevaihto on enintään 50 miljoonaa eu-

roa vuodessa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa. Pienten ja keskisuurien

yritysten pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista vaan alle 25 prosenttia saa olla muiden kuin

pienten tai keskisuurien yritysten yhteisomistuksessa.

1.4 Tutkimusmenetelmät

Kaikki opinnäytetyössä käytetyt tiedonkeruumenetelmät ovat kvalitatiivisia, koska kyseessä

on konstruktiivinen tutkimus, johon ei haeta määrällisiä vaan laadullisia tuloksia. Konstruktii-

visessa tutkimuksessa kehitetään ratkaisu johonkin käytännön ongelmaan ja tutkimuksen tulos

on yleensä jokin konkreettinen tuotos, kuten tässä tapauksessa pelastussuunnitelman laadin-

taohje ja mallipohja (Ojasalo, Moilanen ja Ritalahti 2009, 38). Kuten yleensä kvalitatiivisessa

tutkimuksessa, tässäkin opinnäytetyössä käytettiin tiedonkeruuseen sellaisia menetelmiä, jos-

sa keskityttiin ihmisiin tiedon antajina, heidän näkökulmiensa esille tuomiseen ja haastatte-

lun kohteet valittiin tarkoituksenmukaisesti (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2009, 164).

Kirjallisuuskatsaus

Kirjallisuuskatsaus tarkoittaa tiedon keräämistä sellaisista kirjallisuuslähteistä, joissa käsitel-

tävää aihetta on aiemmin tutkittu. Kirjallisuuskatsaus liittää uuden tutkimuksen aiempiin ja

antaa uudelle tutkimukselle teoriapohjaa. (Hirsjärvi ym. 2009, 121.) Opinnäytetyöni aihetta

on pohdittu paljon pelastuslaitoksissa ja muissa turvallisuusalan organisaatioissa. Saatavilla on

siis paljon erilaisia pelastussuunnitelmapohjia ja ohjeita. Arvioin kriittisesti lähdeaineistoa ja

keskityin asiantunteviin, ammattimaisiin lähteisiin, kuten muihin pelastuslaitoksiin ja pelas-

tusalan järjestöihin.
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 Se, mikä olennaisesti erottaa opinnäytetyöni tuotoksen aiemmista vastaavista, on lakimuu-

tokset. Vain harva pelastuslaitos on päivittänyt pelastussuunnitelmapohjansa uuden pelastus-

lain 397/2011 mukaiseksi. Opinnäytetyön tuotosten suunnittelu ja toteuttaminen alkoi pelas-

tuslakiin ja asetuksiin tutustumisella. Oleellinen tiedonlähde on Hallituksen esitys Eduskunnal-

le pelastuslaiksi ja laiksi meripelastuslain 23§:n muuttumisesta (HE 257/2012 vp), jossa pelas-

tuslain muutosten tarkoitus on selvitetty myös pelastussuunnitelman osalta.

Benchmarking

Benchmarking-menetelmässä eli esikuva-arvioinnissa omaa kehittämisen kohdetta verrataan

toisiin kohteisiin. Vertailemalla pyritään löytämään oman työn heikkoudet ja toisten kohtei-

den käyttämät parhaat käytännöt. Benchmarkingissa siis opitaan toisilta ja kehitetään omaa

työtä soveltaen muiden kohteiden käyttämiä ratkaisuja. (Ojasalo ym. 2009,43.) Tätä mene-

telmää käytin käydessäni läpi muiden pelastuslaitosten ja turvallisuusalan organisaatioiden

pelastussuunnitelmapohjia ja ohjeita. Pyrin löytämään niistä parhaimmat ratkaisut ja sovel-

tamaan niitä omassa työssäni.

Konsultointi

Konsultointi on tiedonkeruumenetelmä, jossa tietoa hankitaan asiantuntijoilta. Konsultointi

voi olla jatkuvampaa ja vapaamuotoisempaa kuin haastattelu. (Vilkka ja Airaksinen 2003, 58,

63 - 64.) Konsultaatio oli osa yhteistyötä Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen kanssa. Kon-

sultoin työssäni Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen johtavaa palotarkastajaa Kaci Bour-

dachea, joka toimi opinnäytetyöni ohjaajana. Konsultoin myös Helsingin kaupungin pelastus-

laitoksen valvontayksikön päällikköä haastatteluun liittyvissä asioissa. Riskienhallinnan osas-

ton suunnittelijaa ja asiaan erikoistunutta palotarkastajaa konsultoin mm. opinnäytetyöni

tuotosten ulkoasuun ja graafiseen ilmeeseen liittyvissä seikoissa.

Haastattelu

Päädyin käyttämään teemahaastattelua yhtenä systemaattisena tiedonkeruumenetelmänä.

Asiantuntijahaastattelun tarkoituksena oli saada Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen palo-

tarkastajien näkemyksiä siitä, mikä pelastussuunnittelussa tuottaa vaikeuksia PK-yrityksille ja

miten näitä yrityksiä voisi ohjeistaa. Haastateltaviksi valittiin palotarkastajia, jotka päivittäin

neuvovat asiakkaita pelastussuunnitelmien laadinnassa ja myös tarkastavat erilaisten kohtei-

den pelastussuunnitelmia. Kokoamalla heidän kokemuksensa ja näkemyksensä pystyn kehit-

tämään opinnäytetyön tuotoksia niin, että ne palvelevat paremmin sekä pelastuslaitoksen

asiakkaita, että työntekijöitä.
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Saadakseni myös pelastuslaitoksen ulkopuolista näkemystä aiheeseen haastattelin Suomen

Pelastusalan Keskusliiton yritysturvallisuuden asiantuntijaa. Hänellä on kokemusta palotarkas-

tajan, turvallisuuskouluttajan, konsultin ja asiantuntijan työstä. Nykyisessä työssään hän an-

taa konsulttiapua yrityksille pelastussuunnitelmiin liittyen.

Ryhmähaastattelun järjestämistä pohdin aluksi, koska ryhmähaastattelu on lähellä pelastus-

laitoksen tavallisesti käyttämää tapaa tehdä kehitystyötä työryhmissä. Ryhmähaastattelu so-

pisi hyvin juuri tällaiseen haastateltavien työhön selkeästi liittyvään tutkimushankkeeseen,

jossa kerätään yhteisiä näkemyksiä ja tarkoituksena on kehittää ideoita muutosten aikaan-

saamiseksi (Vilkka 2005, 102). Totesin kuitenkin ryhmähaastattelun järjestämisen hankalaksi

yhteisen, kaikille sopivan ajankohdan löytämisen osalta. Yksilöhaastatteluiden järjestäminen

onnistui paljon helpommin, sillä pystyin sopimaan haastattelun ajankohdan ja paikan jokaisen

haastateltavan kanssa erikseen. Toisaalta yksilöhaastattelu toi uuden tavan kerätä tietoa pe-

lastuslaitoksen kehitystyöhön, joten sen käyttö antoi mahdollisuuden pohtia sen käytettävyyt-

tä myös jatkossa.

2 Työn toteutus

2.1 Opinnäytetyön toteutus ja aikataulu

Opinnäytetyön aihetta etsin Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta työharjoitteluni aikana

keväällä 2012. Harjoitteluni aikana selvisi, että aiheeni tulee käsittelemään pelastussuunnit-

telua, sillä pelastuslaitoksella oli huomattu selkeä tarve ja kysyntä pelastussuunnitelmien

laadintaohjeille. Ensin pohdimme työkalua asuinkiinteistöjen vaarojen tunnistamiseen ja ris-

kienarviointiin pelastussuunnitelmaa varten. Sitten aihetta laajennettiin kokonaiseksi ohjeeksi

asuinkiinteistöjen pelastussuunnitelman laadintaan. 21.03.2012 kävimme Suomen Pelas-

tusalan Keskusjärjestössä keskustelemassa aiheesta, sillä tiesimme SPEK:llä olevan työn alla

asuinkiinteistöjen pelastussuunnitteluun liittyvä julkaisu. Tutkimusetiikkaan vedoten hyl-

käsimme aiheen asuinkiinteistöjen pelastussuunnitelmaoppaasta, koska se olisi ollut sama työ,

mitä SPEK oli jo tekemässä.

Lopullisen aiheen opinnäytetyölleni sain 11.05.2012 sähköpostitse Helsingin pelastuslaitoksen

johtavalta palotarkastajalta Kaci Bourdachelta. Työsuunnitelman laadin seuraavan kolmen

päivän aikana, koska 15.05.2012 oli sovittu työsuunnitelman esitys koululla opinnäytetyösemi-

naarissa. Opinnäytetyöni ohjaaja Laurea-ammattikorkeakoulun puolesta oli Seija Tiainen ja

häneltä sain ohjausta ennen suunnitelman esittämistä 15.05.2012. Esittämisen yhteydessä

seminaarissa sain ohjeita ja neuvoja opinnäytetyöprosessiin toisilta opiskelijoilta.

16.05.2012 suunnittelimme Kaci Bourdachen kanssa opinnäytetyön tuotosten ja pelastussuun-

nitteluprosessin kuvauksen, ohjeen sisällöt ja painopisteet, sekä mallipohjan runkoa. Tuotos-
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ten julkaisumuodoksi päätettiin Microsoft Word- tiedostomuoto Helsingin kaupungin pelastus-

laitoksen nettisivuilla.

Kesän 2012 aikana kävin läpi lähdemateriaalia ja kehitin opinnäytetyön tuotoksia. Kirjalli-

suuskatsauksen yhteydessä käytin benchmarking-menetelmää tuotosten työstämisessä.

Benchmarking- menetelmällä etsin parhaimpia ratkaisuja muiden pelastuslaitosten ja organi-

saatioiden pelastussuunnitelmaohjeista ja mallipohjista. Arvioin erilaisten vaihtoehtojen käy-

tännöllisyyttä ja hyödyllisyyttä. Monissa pelastussuunnitelmapohjissa oli todella paljon sellais-

ta tietoa, jota ei mielestäni välttämättä tarvita. Pelastussuunnitelman kuitenkin pitää olla

tietolähde kohteen käyttäjille ja sen tulee olla helposti omaksuttavissa. Tämän takia pyrin

karsimaan kaiken ns. ylimääräisen pois pelastussuunnitelmapohjasta ja –ohjeesta, jotta sen

käytettävyys paranee.

Syksyllä 2012 sain määräaikaisen viransijaisuuden Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta ris-

kienhallintayksiköstä. Tämä helpotti opinnäytetyön tekemistä, sillä asiantuntija-apu ja työni

ohjaaja oli lähellä ja helposti konsultoitavissa. Työpaikka mahdollisti aktiivisen vuorovaiku-

tuksen opinnäytetyön tilaajan kanssa, mikä on olennaista tutkimuksellisessa kehittämisessä

(Ojasalo ym. 2009, 20).

18.09.2012 kävimme Kaci Bourdachen kanssa läpi pelastussuunnitelman mallipohjaa, sekä oh-

jetta ja pohdimme niiden sisältöä. Helsingin kaupungin pelastuslaitos on julkaisemassa Bour-

dachen tekemän vastaavanlaisen oppaan ja pelastussuunnitelman mallipohjan ryhmäkotien

pelastussuunnitteluprosessiin. Jaoimme ideoita toistemme töitä kehittääksemme.

Työsuunnitelma muuttui ja sitä aktiivisesti muokattiin opinnäytetyön aikana, kuten kvalitatii-

visessa tutkimuksessa on usein tapana (Hirsjärvi ym. 2009, 164). Haastattelun käyttö mene-

telmänä ei ollut alkuvaiheessa suunnitelmissa, vaan se päätettiin ottaa käyttöön prosessin

aikana. Haastatteluista oletettiin saavan pelastussuunnitelmapohjan ja ohjeen kannalta tär-

keää ja tarkkaa tietoa, kehitysideoita ja näkemyksiä. Haastateltavat valittiin riskienhallin-

tayksikön päällikön ja opinnäytetyöni ohjaajan avulla. 25.09.2012 kävin opinnäytetyöni ohjaa-

jan Seija Tiaisen kanssa läpi haastattelusuunnitelman, jonka mukaan suoritin haastatteluni.

 Ensimmäisen haastattelun suoritin 28.09.2012 ja se oli samalla koehaastattelu ja haastatte-

lukysymysten testaus (Vilkka 2005, 109; Hirsjärvi ym. 2009, 211). Haastattelin ohjaajaani pe-

lastuslaitoksella ja haastattelun jälkeen kävimme kysymysten muodon läpi. Loput haastattelut

suoritin seuraavien parin viikon aikana. Litteroinnit suoritin yleensä samana päivänä tai vii-

meistään seuraavana päivänä haastattelusta, jotta sain asiat kirjattua tuoreesta muistista.

Litteroinnin jälkeen kokosin haastatteluiden keskeiset vastaukset. Haastattelun tulosten mu-

kaan muokkasin ja kehitin pelastussuunnitelmapohjaa ja – ohjetta.
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18. ja 23.10.2012 teimme Helsingin pelastuslaitoksen palotarkastajan kanssa opinnäytetyön

tuotosten kuvat ja kaaviot, sekä ulkoasun sellaiseen muotoon, että sen pystyi lähettämään

lausunnolle. Tässä vaiheessa pelastussuunnitelmaohjeen ja mallipohjan sisältö oli siis jo val-

mis lausunnolle.

24.10.2012 lähetin opinnäytetyöni tuotokset lausunnolle Helsingin kaupungin pelastuslaitok-

sen valvontayksikön päällikölle, kaikille haastatelluille, Laurean yritysturvallisuuden lehtorille

Harri Koskenrannalle, sekä parille muulle palotarkastajalle, jotka olivat auttaneet minua

työssäni. Pyysin lausuntoa myös Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen operatiivisen osaston

palomestarilta, selvittääkseni onko pelastussuunnitelmaohjeessa kaikki tarpeellinen tieto

operatiivisen pelastustoiminnan tukemiseksi. Pelastussuunnitelmaohjeen on tarkoitus hyödyt-

tää koko pelastuslaitosta, joten operatiivisen puolen näkemys on todella tärkeää.

Lokakuun ja marraskuun vaihteessa käsittelin saamiani lausuntoja ja muokkasin niiden perus-

teella tuotoksia, sain ohjausta opinnäytetyön ohjaajaltani Laureassa ja kirjoitin opinnäytetyö-

raportin loppuun. Opinnäytetyöni tuotosten lopullinen muoto ja julkaisemisajankohta jätettiin

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen päätettäväksi. 27.11.2012 on valmiin työni esitys Lau-

reassa opinnäytetyöseminaarissa.

2.2 Kirjallisuuskatsauksen tulokset

Opinnäytetyön tärkeimmät lähteet liittyivät viime vuonna muuttuneeseen lainsäädäntöön.

Uuden pelastuslain (379/2011) vertaaminen aikaisempaan (468/2003) ja perustelumuistioon

(HE 257/2012 vp) tutustuminen antoi vahvat pohjatiedot lakimuutoksesta. Valtioneuvoston

asetus pelastustoimesta (407/2011) liittyy olennaisesti pelastussuunnitteluun ja myös se uu-

distui viime vuonna. Lakimuutosten perusteella pelastussuunnitelmaohjeessa keskityttiin ris-

kienarviointiin ja selvitettiin esimerkein muun muassa tilojen poikkeavaa käyttöä ja toimintaa

kohteen ulkopuolella, jotka olivat lain uusia käsitteitä. Esimerkkien avulla ohjeen käyttäjien

on helpompi ymmärtää mitä pelastussuunnitelmaan tarvitsee kirjoittaa ja mitä kaikkea omas-

sa toiminnassa täytyy huomioida.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (2008) ja Tampereen aluepelastuslaitoksen (2012a,

2012b) pelastussuunnitelmapohjia ja oppaita tarkastelin ja arvioin benchmarkingissa. Vaikka

näiden molempien pelastussuunnitelmapohjat olivat kattavia, niissä oli myös paljon sellaista

asiaa, mitä ei pelastussuunnitelmassa välttämättä tarvita. Opinnäytetyöni tuotoksista pyrin

tekemään paljon yksinkertaisemmat ja käyttäjäystävällisemmät jättämällä pois kaiken ns.

turhan asian. Tampereen aluepelastuslaitos (2012a, 2012b) oli laatinut erillisen ohjeen ja
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mallipohjan. Samaan ratkaisuun päädyin itse, mutta pelkistin mallipohjan pelkkiin otsikoihin,

jolloin kaikki tiedot haetaan ohjeesta.

Pelastussuunnitelmaohje antaa enemmän kysymyksiä kuin valmiita vastauksia käyttäjälleen.

Useat pelastussuunnitelmapohjat tarjoavat valmiit vaihtoehdot, jolloin pelastussuunnitelman

laatijan ei tarvitse tehdä muuta kuin täyttää lomakkeisiin muutama kohta. Tekemässäni mal-

lipohjassa on täysin erilainen lähestymistapa. Mallipohjassa on pelkästään otsikkotasolla ai-

heet ja yrityksen on suunniteltava ja kirjattava kaikki omat tietonsa pohjaan. Ohjekaan ei

kerro mitä mallipohjaan tulee kirjoittaa, vaan antaa aiheita, joita käyttäjä voi itse pohtia ja

soveltaa omaan yritykseensä. Käyttäjä siis tekee pelastussuunnitelmasta juuri kohteensa nä-

köisen, mikä on tarkoituskin. En kokenut tarpeelliseksi paisuttaa pelastussuunnitelmaohjetta

sellaisilla tiedoilla, jotka löytyvät valmiina muista luotettavista lähteistä, joten ohje ainoas-

taan opastaa tutustumaan näihin lähteisiin.

Pelastussuunnitelmaohjeessa neuvotaan tutustumaan Finanssialan keskusliiton (2012) suoje-

luohjeisiin ja PK-RH-sivustoon (PK-yritysten riskienhallinta 2009), joista saa vinkkejä ja työka-

luja turvallisuuden parantamiseen. Ohjeessa suositellaan koulutuksia ja annetaan muun muas-

sa vinkki ilmaisesta koulutusmateriaalista, jonka Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (2012)

on laatinut paloturvallisuus.info-sivustolle. Helsingin kaupungin pelastuslaitos (2012) on koon-

nut paljon ohjeita kotisivujensa Ohjeet ja lomakkeet- kohtaan, joten ohjeessa ohjataan käyt-

täjiä myös näiden ohjeiden luo.

Työturvallisuuslakiin (738/2002) viitataan pelastussuunnitelmaohjeessa, sillä työturvallisuus-

laki vaatii myös riskienarviointia. Vaikka työturvallisuuslain näkökulma riskienarvioinnissa on

erilainen kuin pelastuslain, riskienarviointia ei tarvitse tehdä erikseen. Ohjeessa suositellaan,

että molemmat riskienarvioinnit tehdään samalla kertaa ja sisällytetään pelastussuunnitel-

maan. Tästä syystä ohjeessa neuvotaan ottamaan myös työsuojelun edustajia riskienarviointi-

ryhmään. Myös Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista

(577/2003) vaatii työpaikoille mm. paloturvallisuutta edistäviä ja onnettomuuksia ehkäiseviä

järjestelyitä. Tätä asetusta ei kuitenkaan otettu lähteeksi pelastussuunnitelmapohjaan, sillä

pelastuslain (379/2011) ja Valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011) katsottiin

olevan merkittävämmät lähteet ja perusteet pelastussuunnittelulle.

2.3 Haastatteluiden tulokset

Kaikki haastattelut sujuivat hyvin ja sain kaikilta haastatteluista hyviä tuloksia. Kaikki haasta-

teltavat puhuivat kokemuksiensa pohjalta ja vastaukset olivat antoisia. Sen lisäksi, että sain

haastattelun teemoihin uusia näkemyksiä, sain myös paljon vinkkejä ja neuvoja opinnäytetyön
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ja tuotosten laatimiseen. Sain muun muassa lähdemateriaalia ja ideoita tuotosten ulkoasuun

ja sommitteluun.

Haastateltavia oli seitsemän ja heillä oli yllättävän yhteneväiset vastaukset useissa teemoissa.

Vastaukset myös tukivat niitä ratkaisuja, joihin olin työni kanssa tähän mennessä päätynyt.

Esimerkiksi ohjeen ja mallipohjan laatiminen erillisiksi dokumenteiksi oli tarkoitus alusta al-

kaen. Haastatteluissa selvisi, että myös muiden mielestä se oli oikea ratkaisu. Haastattelun

tulokset on kirjattu teemoittain taulukkoon liitteessä 1.

PK-yritysten vaikeudet pelastussuunnittelussa

Haastatteluiden ensimmäinen teema käsitteli PK-yritysten vaikeuksia ja ongelmia pelastus-

suunnitteluprosessissa. Tässä osassa haastattelua saatiin kaikkein eniten samoja vastauksia.

Tämä voi johtua siitä, että kysymys käsitteli suoraan haastateltavien kokemuksia ja haastatel-

tavien kokemukset olivat hyvin samankaltaisia. Haastatteluissa tuli kuitenkin myös eriäviä

vastauksia ja haastatteluiden tuloksien käyttäminen opinnäytetyön tuotosten kehittämisessä

jäi lopulta itseni päätettäväksi. Kriittinen arviointi on siis myös haastatteluissa tarpeellista.

Seitsemästä haastateltavasta kuusi kertoi, että pelastussuunnitelmien laatijat eivät ymmärrä

pelastussuunnittelun ja pelastussuunnitelman tarkoitusta. Pelastussuunnitelmia tehdään edel-

leen viranomaisia varten ja ainoastaan siitä syystä, että laki niin vaatii. Pelastussuunnitelma

tehdään, mutta sitä ei käytetä.

Viisi haastateltavaa seitsemästä kertoi riskienarvioinnin olevan vaikeaa pelastussuunnitelmien

tekijöille. Riskienarviointi koetaan hankalaksi, eikä sitä ymmärretä tai osata tehdä. Usein

tunnistetut riskit käsittävät ainoastaan tulipalon, sairaskohtauksen ja vesivahingon. Toisaalta

joissain tapauksissa pelastussuunnitelmissa mainitaan ydinonnettomuuksia tai terrorismia,

mutta tavanomaisempia riskejä ei ole mietitty. Riskeistä ei pohdita niiden syitä, eikä seurauk-

sia, joten ei osata arvioida mitä ne käytännössä merkitsevät omassa yrityksessä.

Kolmanneksi yleisin vastaus ensimmäiseen kysymykseen oli yksinkertainen ”ei osata tehdä”.

Suuri osa PK-yritysten pelastussuunnitelmien laatijoista on maallikoita ja tekevät pelastus-

suunnitelmaa ensimmäistä kertaa. Pelkästään terminologia voi aiheuttaa ahdistusta, kun ei

ymmärretä mitä omatoiminen varautuminen, riski ja johtopäätelmät tarkoittavat.

Kaksi haastatelluista kertoi, että pelastussuunnittelu koetaan niin vaikeaksi, ettei sitä mielel-

lään ryhdytä tekemään. Yritykset palkkaavat konsultteja, jotka täyttävät kaikkiin kohteisiin

sopivan pelastussuunnitelmapohjan ja antavat valmiin suunnitelman kohteelle. Konsultin te-

kemä pelastussuunnitelma harvoin päätyy loppukäyttäjille, eli kohteen työntekijöille. Kahden
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haastateltavan mielestä pelastussuunnitelman jalkauttaminen ontuu monissa yrityksissä. Tä-

mä ongelma liittyy olennaisesti siihen, ettei pelastussuunnitelman tarkoitusta ole ymmärret-

ty. Kaksi haastatelluista mainitsi, ettei pelastussuunnitelmien lakia osaa tulkita lakia. Pelas-

tuslaki ei anna maallikoille selkeää kuvaa siitä, millainen pelastussuunnitelman täytyy olla.

Pelastussuunnittelun ohjeet

Haastatteluiden toinen teema käsitteli kysymystä siitä, miten PK-yrityksiä voisi ohjeistaa niin,

että ne onnistuisivat pelastussuunnitteluprosessissa. Tämä kysymyksellä haettiin ideoita ja

mielipiteitä siitä millainen on hyvä ohje. Viisi haastateltua seitsemästä oli samaa mieltä siitä,

että ohjeen tulee olla selkeä ja mahdollisimman yksinkertainen. Haastatteluiden perusteella

ohjeen täytyy olla motivoiva ja siinä täytyy olla kuvia. Ohjeessa pitää avata käsitteet ja pyr-

kiä siihen, että pelastussuunnitelman tekeminen olisi mahdollisimman helppoa. Vastuuttami-

sen tärkeyttä korostettiin. Jos esimerkiksi riskienhallinnassa on puutteita, niiden korjaamisen

vastuu tulee jakaa henkilöstölle, jotta korjaaminen tapahtuu.

Yritysturvallisuus

Kolmas teema käsitteli yritysturvallisuutta pelastussuunnittelussa. Teema oli aiempiin verrat-

tuna hankalampi ja haastattelijat joutuivat pohtimaan vastauksiaan enemmän kuin aiemmissa

teemoissa. Asettelin kysymyksen yleensä muotoon ”Miten yritysturvallisuus voitaisiin ottaa

huomioon pelastussuunnittelussa?” Suurin osa haastateltavista on ajatellut pelastussuunnitte-

lun olevan osa yritysturvallisuutta, mutta ei ole aiemmin pohtinut asiaa toisinpäin. Kolme

haastatelluista kertoi pelastussuunnitelman olevan osa yrityksen turvallisuusasiakirjoja tai

laajempaa turvallisuussuunnitelmaa. Kaksi vastaajista suositteli pelastussuunnitelmaan sisäl-

lytettävän kaiken sen, mikä tukee pelastuslain mukaista onnettomuusriskien hallintaa.

2.4 Mallipohjan laatiminen

Pelastussuunnitelman mallipohjan laatimiseen päädyttiin sen takia, että mallipohjalla on pal-

jon kysyntää. Pohdin ensin mahdollisuutta jättää mallipohja pois työstä ja laatia pelkästään

selkeät ohjeet pelastussuunnitelman laadintaan. Keskusteltuani asiasta palotarkastajien kans-

sa, päädyin tekemään mallipohjan ohjeen lisäksi. Mallipohja alentaa kynnystä ryhtyä pelas-

tussuunnitteluprosessiin ja se antaa selkeän rungon pelastussuunnitelmalle. Myös haastatte-

luiden tulokset vahvistivat näkemykseni mallipohjan tarpeesta. Haastatteluissa selvisi, että

lomake-muotoinen mallipohja koetaan yksinkertaiseksi ja helpoksi välineeksi ja asiakkaat

käyttävät sellaista mielellään.
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Pelkän mallipohjan täyttäminen oleellisilla tiedoilla yrityksestä tuottaa jo tyydyttävän pelas-

tussuunnitelman. Ohje tuo lisäarvoa ja auttaa syventämään pohdintaa ja toimenpiteitä pelas-

tussuunnitelman laatimisessa. Ohjetta seuraamalla pelastussuunnitelman laatijoiden on vai-

kea epäonnistua prosessissa.

Kirjoitin ohjetta samanaikaisesti mallipohjan kanssa, jotta ohje etenee mallipohjan mukaises-

ti. Pääpaino oli kuitenkin ohjeella, sillä se sisältää pelastussuunnitteluprosessin kuvauksen.

Mallipohjan ja ohjeen ulkoasun suunnittelussa ja toteutuksessa auttoi Helsingin kaupungin

pelastuslaitoksen riskienhallinnan valvontayksikön suunnittelija ja graafiseen suunnitteluun

erikoistunut palotarkastaja.

2.5 Ohjeistuksen ja pelastussuunnitteluprosessin kuvauksen laatiminen

Pelastussuunnitteluprosessin kuvaamisen toteuttaminen alkoi pelastuslakiin perehtymisellä.

Pelastuslaki uudistui 1.7.2011 ja samalla pelastussuunnitelmalta vaadittava sisältö muuttui.

Tämän vuoksi vanhemmat saatavilla olevat ohjeet pelastussuunnitelman tekemiseen eivät

enää ole toimivia, joten niiden käyttö lähdekirjallisuutena vaati uuden pelastuslain tarkan

tuntemisen. Pelastuslaki määrittelee omatoimisen varautumisen ja pelastussuunnitelman si-

sällön, joten pelastuslaki on toiminut tärkeimpänä lähteenä tässä työssä.

Helsingin pelastuslaitoksen riskienhallintayksikön palotarkastajien työnkuvaan sisältyy asiak-

kaiden neuvonta pelastussuunnittelussa. Sain opinnäytetyössäni hyödyntää Helsingin pelastus-

laitoksen koulutusmateriaaleja, joissa pelastussuunnitelman runkoa oli hahmoteltu. Tutustuin

myös muiden pelastuslaitosten ja muiden organisaatioiden tarjoamiin pelastussuunnitelma-

runkoihin. Vertailemalla erilaisia runkoja ja pohtimalla niiden käytännöllisyyttä, valitsin osat

pelastussuunnitelman mallipohjaan ja ohjeeseen. Konsultoin monissa asioissa myös johtavaa

palotarkastajaa Kaci Bourdachea, joka toimi opinnäytetyöni ohjaajana pelastuslaitoksen puo-

lelta.

Kirjoitin pelastussuunnitelman pohjaa ja ohjetta paljon jo ennen haastatteluiden suorittamis-

ta. Perustin kirjoittamani pelastuslakiin ja aiemmin tehtyjen pelastussuunnitelmien parhaisiin

ratkaisuihin. Haastatteluiden jälkeen muokkasin kirjoittamaani haastatteluiden tulosten pe-

rusteella.

Haastatteluiden tuloksista oli pääteltävissä, että pelastussuunnitelmaohjeen on oltava mah-

dollisimman yksinkertainen, kansantajuinen ja helppokäyttöinen. Ohjetta laatiessani pyrin

kiinnittämään tähän erityistä huomiota. Pohdin muun muassa alan termistöä ja pyrin valitse-

maan vain sellaisia termejä, jotka maallikoidenkin on helppo ymmärtää. Kuten haastatteluis-

takin selvisi, on tärkeää avata ja selvittää termit, sillä laki ja sen ilmaisu ei ole yksiselitteistä
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vaan riippuvaista tulkinnasta. Ohjeen alkuun laitoin pelastuslain vaatimukset pelastussuunni-

telman sisällöstä (379/2011 15§) suorana lainauksena. Tämän jälkeen ohjeessa ei kuitenkaan

keskitytä lain kuvaamiseen, vaan pelastussuunnitelman käytännön sisältöön.

Haastatteluiden ja konsultoinnin jälkeen päätin jättää riskienarvioinnista riskienarviointitau-

lukon ja numeerisen arvioinnin ohjeet kokonaan pois. Opinnäytetyöprosessin alusta alkaen

tarkoituksenani oli soveltaa riskienarviointiasteikkoa ja ohjeita Sisäasiainministeriön (2011)

julkaisusta Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu – opas sosiaali- ja terveydenhuollon joh-

dolle ja turvallisuusasiantuntijoille. Julkaisussa riskien vakavuuden ja toteutumisen todennä-

köisyyden määritteleminen on selkeästi esimerkkien kanssa selitetty. Asteikko päätettiin kui-

tenkin jättää kokonaan pois, sillä sen ei koettu tuovan merkittävää lisäarvoa pelastussuunnit-

teluun. Riskienarviointi koetaan haastatteluiden perusteella hyvin vaikeana ja monimutkaise-

na asiana, joten numeerisen arvioinnin poistamisella pyrittiin helpottamaan pelastussuunnit-

teluprosessia.

Helppolukuisuuden takaamiseksi lähdeviitteet jätettiin pois ohjeistuksen tekstiosuudesta. Oh-

jeessa viitatut lähteet löytyvät ohjeen lopussa olevasta Lisätiedot-kohdasta. Ohjeista ja op-

paasta pyrin tekemään mahdollisimman selkeät ja tiiviit, jotta ne olisi helppo ymmärtää ja

omaksua.

Pelastussuunnitelmaohjeessa ei ole ainoastaan pelastusalainsäädännössä eriteltyjä asioita,

vaan sen sisältö on laajempi (Kuva 1), koska ohjeella pyritään saavuttamaan lain vaatimaa

tasoa korkeampi turvallisuustaso. Helsingin kaupungin pelastuslaitos suorittaa palotarkastuk-

set auditoivan mallin mukaisesti, jolloin kohteen turvallisuustaso ja riskiluku arvioidaan palo-

tarkastuksella. Arvion ja riskiluvun mukaan määräytyy seuraavan palotarkastuksen ajankohta.

Kohteeseen, jonka turvallisuustaso ylittää lakisääteisen tason, suoritetaan seuraava määräai-

kainen palotarkastus harvemmin, kuin sellaiseen kohteeseen, jossa turvallisuustaso alittaa

lain vaatimukset. Palotarkastuksilla kohteille annetaan määräyksiä turvallisuustason kohotta-

miseksi lakisääteiselle taholle. Kun lakisääteinen taso on saavutettu, kohteita motivoidaan ja

neuvotaan nostamaan turvallisuustasoa korkeammalle. (Helsingin kaupungin pelastuslaitos

2011a, 2011b.)   Palotarkastusten muuttuessa maksullisiksi, kohteilla on selkeä syy parantaa

turvallisuustasoaan, jotta palotarkastuksista ei aiheudu kustannuksia joka vuosi. Pelastus-

suunnitelmaohje antaa yritykselle työkalun turvallisuustason parantamiseen.
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Kuva 1: Pelastussuunnitelmaohjeen ja mallipohjan sisällysluettelo

Pelastussuunnitelman mallipohjan ja ohjeen ulkoasun suunnittelussa ja luomisessa sain paljon

apua Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen palotarkastajalta, jolla oli käytössään ammatti-

maiset kuvankäsittelyohjelmat ja tarvittava osaaminen. Hän toteutti mm. suunnittelemani

pelastussuunnitteluprosessin kuvan (Kuva 2) pelastussuunnitteluohjeeseen. Prosessikaavion on

tarkoitus havainnollistaa pelastussuunnittelun etenemistä ja vaiheita. Ympyrän muotoinen

kaavio kuvaa myös sitä, että prosessi ei lopu ikinä vaan alkaa aina uudelleen alusta. Prosessi-

kaavion tarve tuli selvästi esille haastatteluissa, joissa haastateltavat kaipasivat pelastus-

suunnitteluohjeeseen prosessin selkeää kuvaamista ja kuvia yleensäkin.

Opinnäytetyön tuotosten ulkoasun suunnittelussa mukana ollut palotarkastaja tiesi lähivuosina

tapahtuvasta uudistuksesta Helsingin kaupungin visuaalisessa ilmeessä sähköiseen viestintään

liittyen.  Pelastussuunnitelmaohjeen ulkoasussa otettiin nämä muutokset huomioon, koska

ohjeen julkaisu tapahtuu ensisijaisesti internetsivujen kautta. Ulkoasun suunnittelussa pyrit-

tiin huomioimaan myös muut graafiset ohjeet ja pelastuslaitoksen tunnisteet.
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Kuva 2: Pelastussuunnitteluprosessi

2.6 Yritysturvallisuuden näkökulma pelastussuunnittelussa

Pelastussuunnitteluprosessi käsittelee pelastuslain mukaisen sisällön pelastussuunnitelmasta.

Tämän lisäksi haluttiin lisätä ohjeeseen yritysturvallisuuden näkökulmaa, jotta pelastussuun-

nitelmaa laativat yritykset hyötyvät prosessista ja tästä ohjeesta enemmän ja saavat samalla

parannettua yrityksensä ja henkilöstönsä turvallisuutta. Tarkoituksena on antaa mahdollisuus

yrityksen niin halutessaan kehittää turvallisuutta kokonaisvaltaisesti ja luoda kattavampi tur-

vallisuusasiakirja.

Pelastussuunnitelma käsittelee yritysturvallisuudessa yleensä henkilö-, toimitila- ja ympäris-

töturvallisuuden osa-alueita (Elinkeinoelämän keskusliitto 2012), koska siinä keskitytään ih-

misten, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen onnettomuusriskeiltä. Kuitenkin esimerkiksi

rikosturvallisuus liittyy myös olennaisesti henkilö- ja toimitilaturvallisuuteen, joten se voi si-

sällyttää pelastussuunnitelman riskienarviointiin. Työturvallisuus on järkevää käsitellä pelas-

tussuunnitelman riskienarvioinnissa, ettei työturvallisuuslain (738/2002) vaatimaa riskienarvi-

ointia tarvitse tehdä erikseen. Pelastussuunnitelmassa kuvatut onnettomuusriskit uhkaavat

myös tietoturvallisuutta sekä tuotannon ja toiminnan turvallisuutta, joten kaikki yritysturval-

lisuuden osa-alueet linkittyvät pelastussuunnitteluun. Hyvällä pelastussuunnittelulla saavute-

taan korkea turvallisuustaso, joka pitää yllä myös yrityksen tuottavuutta ja mainetta.

Kuten haastatteluissa selvisi, pelastussuunnitelman voi liittää osaksi yrityksen muita turvalli-

suusdokumentteja. Turvallisuusasiakirjojen muodostaessa paksun ja laajan kokonaisuuden,

yksittäinen työntekijä ei sitä jaksa lukea, eikä täten siitä hyödy. Onkin erittäin tärkeää pe-
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rehdyttää pelastussuunnitelman oleelliset tiedot työntekijöille muulla tavoin. Ohjeessa on

annettu esimerkkejä pelastussuunnitelman perehdyttämiseen.

Sisäasiainministeriön (2012, 21) Sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaan yritysten häiriötön

toiminta on myös yhteiskunnan turvallisuuden kannalta tärkeää, joten liiketoiminnan jatku-

vuuden edistäminen on yhteiskunnan etu. Liiketoiminta ja sen häiriötön jatkuminen otetaan

ohjeessa huomioon jo ensimmäisillä sivuilla. Rakennuksen tietoihin kirjataan yrityksen kuvaus

ja erityispiirteet. Riskienarvioinnissa liiketoimintaa uhkaavat tekijät pyritään tunnistamaan ja

edelleen varautumaan niihin. Ohjeessa neuvotaan pohtimaan liiketoiminnan jatkuvuutta sekä

mahdollisia häiriötekijöitä ja keskeytyksen aiheuttajia. Oppaassa ei neuvota tarkemmin jat-

kuvuussuunnitelman laatimista, mutta kerrotaan sen tarkoitus ja merkitys.

Ohjeessa rikosturvallisuuteen liittyvät järjestelmät ovat osana kohteen muita turvallisuusjär-

jestelyitä. Jos yritys toteaa riskienarvioinnissa rikosten olevan uhkana henkilökunnalleen,

omaisuudelleen tai liiketoiminnalleen, täytyy ohjeen mukaan yrityksen myös varautua rikok-

siin antamalla henkilökunnalle ohjeet ja koulutusta rikosten ennaltaehkäisyyn ja toimintaan

rikostilanteessa. Yrityksissä, joissa käy paljon asiakkaita ja ulkopuolisia henkilöitä ja varsinkin

sellaisissa yrityksissä, joissa on anniskeluoikeudet, uhkaavan asiakkaan kohtaaminen on to-

dennäköistä. Ohjeistamalla etukäteen henkilökuntaa siitä, miten uhkaavan asiakkaan kanssa

kannattaa toimia, henkilökunta osaa varautua ja mahdollisesti välttää suurempia konflikteja

asiakkaiden kanssa. Huolellinen varautuminen varmistaa liiketoiminnan häiriöttömän toimin-

nan ja jatkuvuuden.

3 Johtopäätökset

3.1 Työn arviointi

Koko opiskeluajan koin opinnäytetyön vaikeana, lähes ylitsepääsemättömänä pakollisena

haasteena. Koin, etten osaa tehdä opinnäytetyötä. Negatiivinen suhtautuminen viivytti opin-

näytetyön aloittamista. Opinnäytetyön pakollisuus ja tahto valmistua toimivat kuitenkin hyvi-

nä motivaattoreina ja Helsingin kaupungin pelastuslaitos tarjosi loistavat puitteet opinnäyte-

työn tekemiseen. Vasta opinnäytetyöprosessin aikana ymmärsin, ettei opinnäytetyön tekemis-

tä opeteta opintojaksoilla, koska se on opittava itse. Opinnäytetyö ei ole koe, vaan oppimis-

tehtävä. Sen oppii vain tekemällä. Helpotuksekseni ymmärsin, että tämä on minun opinnäyte-

työni ja tehtävä, johon ei ole oikeita ratkaisuja, vaan saan keksiä ne itse.

Haasteina opinnäytetyöprosessissa koin ajanhallinnan. Vuorotyö, sosiaalinen elämä ja harras-

tukset veivät paljon aikaa pois opinnäytetyön tekemiseltä. Kesällä ohjaajani koulusta ja pe-

lastuslaitokselta olivat lomalla, joten vietettiin hiljaiselon aikaa ja tein opinnäytetyötäni yk-
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sin. Syksyllä opinnäytetyön tekeminen pääsi kunnolla vauhtiin, kun pääsin Helsingin kaupungin

pelastuslaitokselle töihin. Onnekseni sain käyttää työaikaani tuotosten kehittämiseen, koska

tuotokset tulevat juuri työnantajan käyttöön. Sain myös tehdä haastattelut työpaikalla ja

työaikana, mikä helpotti stressiäni suunnattomasti.

Haastattelut tein juuri oikeaan aikaan. Olin ehtinyt hyvin perehtyä aiheeseen ja tehdä omia

päätelmiä jo ennen haastatteluiden suorittamista. Tästä syystä minun oli helppo ymmärtää ja

muistaa haastateltavien näkemykset ja kommentit. Haastatteluiden tulokset vahvistivat rat-

kaisujani ja toivat myös paljon kehitettävää ja ideoita. Haastatteluista sain paljon enemmän

tuloksia kuin olin arvannut.

Haastatteluissa oli hankalaa pysyä haastattelijan roolissa, kun haastateltavat olivat suurelta

osin niin tuttuja. Toisaalta haastateltavilla ei ollut vaikeuksia puhua minulle ja vastauksia sain

ehkäpä enemmän niiltä, jotka olivat tutumpia kuin toiset. Haastatteluihin olisi pitänyt varata

enemmän aikaa. Erehdyin päättelemään, että kaikki haastattelut sujuvat nopeasti, alle puo-

lessa tunnissa, sillä ensimmäiset haastattelut oli nopeasti suoritettuja. Tästä syystä varasin

vain puoli tuntia aikaa kahdelle seuraavalle haastattelulle, jotka vielä sovin peräkkäin järjes-

tettäväksi. Ensimmäisen haastattelun venyessä, seuraava haastattelu pääsi alkamaan myöhäs-

sä ja venyi edelleen. Sekä haastateltavien että haastattelijan kannalta on ikävää, kun sovitut

aikataulut eivät pidäkään.

Jos aikaa olisi ollut enemmän, olisi haastatteluita voinut ja kannattanut suorittaa myös Uu-

denmaan pelastuslaitosten palotarkastajille. Helsingin ja Itä-, Keski- ja Länsi-Uudenmaan pe-

lastuslaitosten (HIKLU) välillä tehdään yhteistyötä lähes kaikissa prosesseissa ja ohjeistuksia

yhtenäistetään kaiken aikaa. Muualla Suomessa pelastuslaitokset ottavat mielellään HIKLUn

kehittämiä toimintamalleja ja tuotoksia käyttöön omissa laitoksissaan.

Haastatteluista sain paljon tuloksia, joiden avulla kehitin opinnäytetyöni tuotoksia. Onnistuin

tässä hyvin, sillä haastateltavien ideat ja neuvot olivat hyvin konkreettisia ja ne oli suhteelli-

sen helppo toteuttaa. Arvioin kuitenkin saamiani ideoita ja niiden käytettävyyttä, enkä otta-

nut ideoita määräyksinä vaan ehdotuksina. Valitsin vastausten joukosta ne, joiden arvioin

tuottavan eniten hyötyä ja muokkasin tuotoksia niiden mukaisesti.

Pelastussuunnitelman tarkoitus on selvitetty muutamaan eri kohtaan ohjeessa, jotta käyttäjä

varmasti ymmärtää pelastussuunnitelman olevan kohteen käyttäjiä varten. Tarve pelastus-

suunnitelman tarkoituksen ja pelastussuunnitelmaprosessin selvittämiseen kävi ilmi haastatte-

luista. Pelastussuunnitelmaohjeessa pelastussuunnitteluprosessi on esitetty sekä kaaviona,

että sanallisesti. Ohje etenee vaihe vaiheelta yhtenevästi pelastussuunnitelman mallipohjan
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kanssa, jotta käyttäjän olisi helppo seurata prosessia ja laatia pelastussuunnitelma samanai-

kaisesti. Näin pyrin tekemään ohjeesta helpon ja selkeän, kuten haastattelijat neuvoivat.

Riskienarviointi koettiin haasteellisimmaksi asiaksi pelastussuunnitteluprosessissa. Pelastus-

suunnitelmaohjeessa painotetaan riskienarvioinnin merkitystä ja itse arvioinnin suorittaminen

on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi mm. jättämällä numeerinen arviointi pois. Oh-

jeessa luotetaan pelastussuunnitelman tekijöihin ja heidän tuntemukseensa siitä, mitkä riskit

ovat todennäköisiä kohteessa ja mitkä riskit ovat vähäpätöisiä.

Pelastussuunnitelmaohjeesta haluttiin motivoiva. Ohje pyrkii kannustamaan käyttäjiä teke-

mään pelastussuunnitelman hyvin ja nostamaan yrityksensä turvallisuustasoa mm. koulutta-

malla henkilöstöä. Jos asiaan olisi paneutunut enemmän, olisi ohjeen tekstit voinut muokata

sellaiseen muotoon, joka itsessään motivoi ja kannustaa käyttäjiä.

Konsultoimalla pelastuslaitoksen ohjaajaani, suunnittelijaa ja graafisessa toteutuksessa aut-

tanutta palotarkastajaa sain ideoita, ehdotuksia ja neuvoja koko opinnäytetyöprosessin ajan.

Konsultoimalla myös hyväksytin tekemiäni ratkaisuja pelastuslaitoksen edustajilla. Omia rat-

kaisuja tein kuitenkin koko prosessin ajan, sillä palotarkastajien kaikki näkemykset eivät ol-

leet yhtenäisiä keskenään, eikä omien näkemysteni kanssa. Palotarkastajien ja Suomen Pelas-

tusalan Keskusjärjestön asiantuntijan lausuntojen korjausehdotuksista konsultoin ohjaajaani,

jotta saisin hänen näkemyksensä siitä, mitä korjataan ja mitä ei.

Pelastuslaitoksen edustajien lausunnot

Sain pelastuslaitokselta paljon kannustusta ja hyvää palautetta jo opinnäytetyöprosessin aika-

na. Sain paljon kommentteja siitä, että tekemäni työ on tärkeä ja sille on tarvetta. Kaikki

pelastuslaitoksen edustajat ovat suhtautuneet positiivisesti työhöni koko prosessin ajan. Lau-

suntokierrokselta saatujen arvioiden mukaan opinnäytetyön tuotokset olivat selkeitä, helppo-

käyttöisiä ja kattavia. Korjausehdotuksia tuli muutamia ja ne liittyivät lähinnä käytettyihin

sanamuotoihin. Tuotokset arvioitiin yleisesti hyödyllisiksi ja hyviksi dokumenteiksi.

Johtava palotarkastaja Kaci Bourdache toimi opinnäytetyöni ohjaajana pelastuslaitoksen puo-

lelta. Hän antoi lausunnon opinnäytetyöni tuotoksista (Liite 2). Lausunnon mukaan työni vas-

taa siihen tarpeeseen, jonka perusteella opinnäytetyön aihe minulle annettiin. Tällaista pro-

sessikuvausta ja ohjetta yrityksen pelastussuunnittelusta ei Helsingin kaupungin pelastuslai-

toksella aiemmin ollut ja mahdolliset muut saatavilla olevat ohjeet eivät ole nykyisen lain

vaatimusten mukaisia. Bourdachen mukaan työssäni on erityisesti onnistuttu huomioimaan

pelastuslainsäädännön muutokset ja näin ollen tuotosten mukaan tehdyt pelastussuunnitelmat

ovat lainmukaisia. Hän arvioi työni olevan hyödyllinen niin pelastuslaitoksen työntekijöille,
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kuin asiakkaillekin. Tuotokset tukevat pelastusviranomaisten onnettomuuksien ehkäisy- ja

neuvontatyötä. Helsinkiläiset PK-yritykset pystyvät työni avulla parantamaan omatoimista

varautumista ja turvallisuuskulttuuriaan. Bourdachen lausunnon perusteella olen siis kaiken

kaikkiaan onnistunut todella hyvin opinnäytetyössäni.

Oppimisen arviointi

Opinnäytetyöprosessi opetti minulle paljon enemmän kuin olisin arvannut. Kirjoitus- ja tutki-

mustyö syvensi koulussa opittuja taitoja. Prosessin aikana opin myös paljon työssä tarvittavia

tietoja ja taitoja. Sen lisäksi, että ammattitaito lisääntyi pelastusalaan liittyvän teorian op-

pimisen myötä, myös ajankäyttö, huolellisuus, kriittinen arviointi ja päätöksenteko kehittyi-

vät prosessin aikana. Yksi tärkeimmistä oppimistani asioista on se, ettei kehitystyötä tehdä

yksin. Asiantuntija-apu ja muiden mielipiteet ja ideat toivat niin paljon arvoa työlle, että il-

man niitä työ olisi ollut liian suppea. Ymmärrän nyt kehitystyöryhmien merkityksen työelä-

mässäkin. Vaikka olisi itse ammattilainen ja asiantuntija, muiden aivot keksivät aina paljon

sellaista, mitä itse ei tule ajatelleeksi.

3.2 Jatkokehitysideat

PK-yritysten pelastussuunnitelmapohja ja ohje sen täyttämiseen laadittiin Helsingin kaupun-

gin pelastuslaitokselle tarjottavaksi asiakkailleen laitoksen omilla kotisivuilla. Tästä syystä ne

suunniteltiin helposti muokattavaan Word-muotoon, johon saatiin lisättyä pelastuslaitoksen

omat logot ja tunnukset. Jos lopputulos ei olisi ollut tarkoin määritelty, olisi tuotoksista voi-

nut kehittää toisenlaisia ratkaisuja. Seuraavaksi esittelen muutaman kehitysmahdollisuuden.

Pelastussuunnitelmaohje voidaan taittaa opaskirjaksi, jota voi jakaa asiakkaille tulostettuna.

Opaskirjan voi esimerkiksi antaa yritykselle palotarkastuksella, kun palotarkastaja antaa pe-

lastussuunnitelman laatimiseen tai päivittämiseen liittyvän korjausmääräyksen.

Pohdimme pelastuslaitoksella mahdollisuutta liittää ohje pelastussuunnitelman pohjaan hy-

perlinkkien avulla, jolloin painamalla kohdan X.X otsikkoa, sen kohdan ohje tulee esiin. Jos

tekniikasta saa tarpeeksi luotettavan ja toimivan, sen käyttöönottoa voidaan harkita. Jos tek-

niikka on epävarma, se hankaloittaa ohjeen ja mallipohjan käyttöä. On voitava luottaa, että

ohjeiden päivittämisenkin yhteydessä hyperlinkit saadaan toimimaan niin, että asiakas saa

joka kerta oikean kohdan ohjeesta, kun hän painaa sen kohdan otsikkoa mallipohjassa. Tämän

lisäksi ohje on oltava saatavilla myös kokonaisuudessaan ja tulostettavana versiona.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on tehnyt esimerkillistä työtä kääntäessään turvallisuusop-

paansa monille eri kielille. Helsingissä on myös tarve vähintään englannin ja ruotsinkielisille
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ohjeille, joten tulevaisuudessa toivottavasti myös pelastussuunnitelmapohja ja ohje saadaan

käännettyä eri kielille.

Tällä hetkellä Helsingin kaupungin pelastuslaitos yhteistyössä Uudenmaan pelastuslaitosten

kanssa on kehittämässä yleisötilaisuuksia varten pelastussuunnitelmapohjaa. Myös asuinkiin-

teistön pelastussuunnitelmapohja on työn alla. Valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta

407/2011 mukaisia pelastussuunnitelmavelvollisia kohteita on paljon erilaisia. Pelastussuunni-

telmapohjia voi kohdentaa erilaisille yrityksille niiden erityispiirteet huomioiden.

Pelastuslaitoksen kotisivuille on hyvä saada ohjepankki ja miksei riskipankkikin, josta pelas-

tussuunnitelman laatijat voivat poimia heidän yritykseensä kohdistuvia riskejä ja ohjeita nii-

den varalle. Riskipankki-idea tuli ilmi yhdessä haastattelussa, mutta tähän opinnäytetyöhön

sen kehittäminen ei sisälly.
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Liite 1

Liite 1: Haastatteluiden tulokset

Taulukoissa on kunkin haastatteluteeman yleisimmät vastaukset ja vastaajien määrä seit-

semän haastateltavan joukosta.

1. Mitkä asiat pk-yritysten pelastussuunnitelman laatimisessa tuottavat vaikeuksia
laatijoille?

Riskienarviointi 5

Ei ymmärretä tarkoitusta 6

Ei osata tehdä 3

Koetaan liian vaikeaksi 2

Jalkauttaminen 2

Ei osata tulkita lakia 2

2. Millaisia ohjeita pelastussuunnitelman laatijoille kannattaisi antaa?

Selkeä, yksinkertainen 5

Motivoiva 2

Ohje erikseen mallipohjasta 2

Kuvia 2

Vastuut 2

Avataan käsitteet 2

Tehdään helpoksi 2

3. Miten yritysturvallisuus voidaan ottaa huomioon pelastussuunnitelmassa?

Kaikki mikä tukee yritysturvallisuutta 2

Yksi suunnitelma, jossa kaikki asiakirjat 3
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Liite 2

Liite 2: Kaci Bourdachen lausunto



Liite 3: PK-yrityksen pelastussuunnitelman mallipohja

(Yrityksen nimi tähän)
pelastussuunnitelma

Tarkastettu ja päivitetty:
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Suunnittelu Perustiedot Vastuutahot Vaarat ja riskit Turvallisuusjärjestelyt Ohjeet Viestintä ja koulutus

1 Pelastussuunnittelu
Pelastussuunnitelman tarkoitus

1.1 Pelastussuunnitelman tiedot
Pelastussuunnitelman laatijat

Pelastussuunnitelman päivittäminen

Pelastussuunnitelmasta tiedottaminen käyttäjille
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Suunnittelu Perustiedot Vastuutahot Vaarat ja riskit Turvallisuusjärjestelyt Ohjeet Viestintä ja koulutus

2 Kohteen perustiedot
2.1 Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi

Toiminnan kuvaus

Henkilökuntaa päivällä ja yöllä

Asiakaspaikat

Toimipaikan yhteystiedot

Toimipaikan yhteyshenkilöt

2.2 Rakennuksen perustiedot

Valmistumisvuosi

Pinta-ala ja kerrokset

Missä kerroksessa toimitaan

Lämmitysjärjestelmä

Veden pääsulku

Sähköpääkeskus

Ilmanvaihdon sulku tai järjestelyt

ilmanvaihdon pysäyttämiseksi

Kaasun pääsulku

Hissin tiedot

Rakennuksen erityispiirteet
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Suunnittelu Perustiedot Vastuutahot Vaarat ja riskit Turvallisuusjärjestelyt Ohjeet Viestintä ja koulutus

2.3 Tärkeät yhteystiedot

Kohteen osoite

Yleinen hätänumero (poliisi,

ambulanssi, pelastuslaitos)

112

Terveysneuvonta 09 - 10023

Myrkytystietokeskus 09 - 0471977

Lähin terveysasema

Yrityksen johto

Rakennuksen omistaja

Työsuojelu

Huoltoyhtiö

Energiayhtiö

Kaasuyhtiö

Hissin huoltoyhtiö

Vesilaitos

Vartioimisliike

Muut tärkeät yhteystiedot
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Suunnittelu Perustiedot Vastuutahot Vaarat ja riskit Turvallisuusjärjestelyt Ohjeet Viestintä ja koulutus

3 Turvallisuusorganisaatio ja vastuunjako
Kuvaa tässä turvallisuudesta vastaava henkilöstö sekä keskinäinen vastuunjako.
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Suunnittelu Perustiedot Vastuutahot Vaarat ja riskit Turvallisuusjärjestelyt Ohjeet Viestintä ja koulutus

4 Vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmät
Kopioi taulukko ja kuvaa kukin riski omana taulukkonaan

Riski

Syy

Seuraus

Ennaltaehkäisy

Varautuminen

Ohjeet
toteutuessa
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Suunnittelu Perustiedot Vastuutahot Vaarat ja riskit Turvallisuusjärjestelyt Ohjeet Viestintä ja koulutus

5 Kohteen turvallisuusjärjestelyt
Kuvaa miten kukin kohta on järjestetty yrityksessäsi. Poista ne kohdat, jotka eivät koske yritystäsi.

5.1 Ensiapuvalmius
Tarvikkeet

Henkilökunta

5.2 Järjestelyt poistumisen turvaamiseksi
Poistumisreittien esteettömyys ja kunnossapito

Kuulutusjärjestelmä

Poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen

Pelastusteiden esteettömyys ja kunnossapito

Kokoontumispaikka

5.3 Paloturvallisuusjärjestelmät
Palo-osastointi

Paloilmaisimet
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1 Pelastussuunnittelu

Pelastuslaki (379/2011) velvoittaa laatimaan pelastussuunnitelman sellaisiin kohteisiin, jotka ovat tavallis-

ta vaativampia poistumisturvallisuuden tai pelastustoimenpiteiden kannalta, tai joissa mahdollisen onnet-

tomuuden aiheuttamat vahingot olisivat vakavat. Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011)

antaa tarkemman listauksen kohteista, joilta vaaditaan pelastussuunnitelma. Niilläkin kohteilla, joilla ei ole

lakisääteistä velvollisuutta pelastussuunnitelman laatimiseen, on kuitenkin velvollisuus varautua vaarati-

lanteisiin ja kannattaa laatia pelastussuunnitelma omaa turvallisuuttaan parantaakseen.

Pelastussuunnittelun tarkoitus on onnettomuuksien ehkäiseminen ja onnettomuuksista aiheutuvien vahin-

kojen vähentäminen. Pelastussuunnitteluprosessissa pohditaan vaaroja ja onnettomuuksia, jotka voivat

uhata omaa kohdetta, ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä. Näiden pohdintojen perusteella laaditaan pelas-

tussuunnitelma, jossa kuvataan ne toimenpiteet, joilla vaaratilanteita pyritään ehkäisemään sekä ne toi-

menpiteet, joiden mukaan vaaratilanteissa toimitaan. Edellä mainitut toimenpiteet tarkoittavat sitä oma-

toimista varautumista, johon pelastuslain mukaan rakennuksen omistaja, haltija ja toiminnanharjoittaja

ovat velvoitettuja.

Pelastuslain (379/2011) mukaan pelastussuunnitelman laadinnasta vastaa rakennuksen tai kohteen

haltija. Jos rakennuksessa on useita eri toiminnanharjoittajia, pelastussuunnitelma laaditaan yhteistyössä

toiminnanharjoittajien kanssa. Yhdessä laadittu pelastussuunnitelma takaa yhtenäiset toimintatavat

vaaratilanteissa ja turvallisuuden ylläpitämisen koko kohteen alueella.

Pelastussuunnitelma on aina kohdekohtainen ja sen laatimiseen kannattaa osallistua kohteen parhaiten

tuntevat henkilöt ja yrityksen turvallisuudesta vastaavat tahot, kuten yrityksen johto,

turvallisuusorganisaatio ja työntekijät. Pelastussuunnitelma ei ole pelastusviranomaisia varten tehtävä

dokumentti, vaan se on tarkoitettu kohdeen edustajille esimerkiksi yrityksen työntekijöille ohjeeksi ja

tiedoksi kohteen järjestelyistä turvallisuuden ylläpitämiseksi. Jos pelastussuunnitelman tiedot eivät ole

kohteen käyttäjien tiedossa, pelastussuunnitelma ei ole täyttänyt tehtäväänsä. Tämän takia

pelastussuunnitelmasta tiedottaminen on yhtä tärkeää kuin suunnitelman laatiminen.
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Tämä ohje ohjaa pelastussuunnitelmanlaadintaa koko pelastussuunnitteluprosessin läpi. Ohje etenee

pelastussuunnitelman mallipohjan mukaisesti, joten ohjetta on helppo käyttää mallipohjaa täyttäessä.

Tämän ohjeen mukaisesti laadittu pelastussuunnitelma sisältää pelastuslain (379/2011) vaatimat tiedot

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.

Näiden lisäksi pelastussuunnitelmaan voi sisällyttää työturvallisuuslain (738/2002) vaatimat selvitykset

työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen liittyvistä riskeistä. Tämä on otettu huomioon riskienarvioinnin

ohjeiden yhteydessä.

Ohje on suunnattu pienille ja keskisuurille yrityksille ja siinä pohditaan turvallisuutta myös liiketoiminnan

kannalta. Liiketoiminnan prosessien riskienarviointi ja riskeihin varatuminen on tärkeää liiketoiminnan

jatkuvuuden kannalta. Ohje neuvoo myös jatkuvuussuunnitelman tekemisessä.

Tämä ohje auttaa yritystä laatimaan oman pelastussuunnitelmansa. Yritys voi käyttää

pelastussuunnitelman mallipohjaa, johon kirjaa oman yrityksensä tiedot. Ohjeessa on annettu paljon

esimerkkejä ja valmiita otsikoita, joiden avulla yritys voi kuvata oman yrityksensä turvallisuusjärjestelyt.

Ne esimerkit ja otsikot, jotka ei koske yritystä, täytyy poistaa mallipohjasta. Tärkeintä on, että

pelastussuunnitelmassa on ajantasaiset ja todelliset tiedot juuri siitä kohteesta, jolle pelastussuunnitelma

on tehty.

1.1 Pelastussuunnitelman tiedot

Pelastussuunnitelman laadinta ei ole kertaluontoinen työ, vaan se on osa pelastussuunnitteluprosessia.

Prosessissa riskienarviointi ja turvallisuusjärjestelyiden tarkastaminen tulee olla jatkuvaa. Pelastussuunni-

telma elää prosessin mukana ja sen päivittäminen täytyy olla säännöllistä. Pelastussuunnitelman päivit-

tämisestä tulee sopia etukäteen ja pelastussuunnitelmaan kuvataan menettelytavat pelastussuunnitelman

päivittämisessä, eli kuka tarkastaa ja päivittää pelastussuunnitelman, miten ja milloin.
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Pelastussuunnitelman tarkoitus on saattaa kohteen turvallisuusjärjestelyiden kuvaukset ja ohjeet kohteen

edustajien tietoon. Toisin sanoen pelastussuunnitelman oleelliset osat, kuten ohjeet tulee tiedottaa henki-

lökunnalle. Tiedottamisen menetelmät tulee sopia ja kirjata suunnitelmaan. Pelastussuunnitelmaa laadit-

taessa tulee pohtia, miten kirjatut toimenpiteet onnettomuuksien ennaltaehkäisyksi ja ohjeet vaaratilantei-

siin saadaan koko henkilöstön tietoon niin, että kaikki osaavat toimia oikein ja turvallisesti. Järjestetäänkö

kohteessa koulutuksia, perehdytetäänkö uudet työntekijät pelastussuunnitelmaan, jaetaanko ohjeet kaikil-

le kirjallisesti, pidetäänkö pelastussuunnitelma henkilökunnan tiloissa aina saatavilla? Kaikki nämä keinot

kannattaa ottaa käyttöön.

Seuraava kuva näyttää pelastussuunnitteluprosessin vaiheet

2 Kohteen perustiedot

Pelastussuunnitelmassa lähdetään liikkeelle kohteen tiedoilla. Samalla yrityksellä voi olla useampi toimi-

paikka, joihin käytetään samaa pelastussuunnitelman mallipohjaa. Jokaisen toimipisteen pelastussuunni-

telmat tulee kuitenkin täyttää juuri sen toimipaikan tiedoilla, jossa se on käytössä. Pelastussuunnitelma on

aina kohdekohtainen ja siitä tulee käydä ilmi kohteen erityispiirteet.

Yrityksen tiedot helpottavat kokonaiskuvan saamista ja osaltaan helpottavat pelastustoimenpiteitä. On

tärkeää, että tiedot päivitetään suunnitelmaan heti niiden muuttuessa.
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Pelastussuunnitelmaan kannattaa liittää kuvia omasta kohteestaan. Kuvat auttavat lukijoita tunnistamaan

ja muistamaan esimerkiksi kaasun ja veden pääsulkujen sijainnit. Esimerkkikuvassa opastetaan käyttäjille

sähkön pääkatkaisijan sijainti.

2.1 Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi: yrityksen virallinen nimi, toimipaikan nimi, jos toimipaikkoja on useita

Toiminnan kuvaus: mitä yrityksessä tehdään

Henkilökuntaa päivällä ja yöllä: Kuinka paljon henkilökuntaa on töissä päivällä/yöllä?

Asiakaspaikat: Kuinka monta asiakaspaikkaa/ kuinka paljon asiakkaita tiloihin mahtuu?

Toimipaikan yhteystiedot: toimipaikan osoite ja puhelinnumero

Toimipaikan yhteyshenkilöt: esim. yrityksen johto ja huoltomies 24h

2.2 Rakennuksen perustiedot

Valmistumisvuosi: yrityksen toimipaikan rakennuksen rakentamisvuosi

Pinta-ala ja kerrokset: Mikä on rakennuksen pinta-ala ja kuinka monta kerrosta siinä on?

Missä kerroksessa toimitaan: kohteen tilat sijaitsevat kerroksissa xx

Lämmitys: Millainen lämmitysjärjestelmä kohteessa on, esim. sähkö, kaukolämpö, öljy?

Veden pääsulku: Missä sijaitsee vedentulon pääsulku?

Sähköpääkeskus ja pääsulku: mistä sähköt saa tarvittaessa katkaistua?
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Ilmanvaihdon sulku tai järjestelyt sen pysäyttämiseksi: Missä sijaitsevat ilmanvaihdon pääsulku ja

hätäpysäytyspainikkeet? Jos niitä ei ole, millä toimenpiteillä ilmanvaihto saadaan esim. tulipalotilan-

teessa pysäytettyä?

Kaasun pääsulku: Missä sijaitsee kaasun pääsulku, jos rakennuksessa on kaasulinjat?

Hissin tiedot: Jos rakennuksessa on hissi, missä sijaitsee hissin konehuone? Hissin huoltoliikkeen

yhteystiedot

Rakennuksen erityispiirteet: Onko rakennuksessa tai yrityksessä jotain erityispiirteitä, esimerkiksi

vaarallisia kemikaaleja?

2.3 Tärkeät yhteystiedot

Pelastussuunnitelmaan on hyvä koota tärkeimmät yhteystiedot, joita vaaratilanteessa tai sen välttä-

miseksi voi tarvita. Listaan kannattaa laittaa ainakin päivystysnumerot, jotka toimivat kaikkina aikoi-

na.. Kohteen osoite on tärkeä olla toimitiloissa näkyvillä, jotta hätänumeroon soittava osaa kertoa

missä apua tarvitaan. Pelastussuunnitelman sivu, johon tärkeät yhteystiedot on koottu, kannattaa

laittaa seinälle tai muuhun paikkaan, josta se on nopeasti saatavissa. Listasta poistetaan ne kohdat,

jotka eivät koske kohdetta

Yleinen hätänumero 112 toimii kaikkialla Euroopassa. Hätänumeroon soitetaan ilman suuntanume-

roa ja puhelu yhdistyy lähimpään hätäkeskukseen. Siellä puheluun vastaa hätäkeskuspäivystäjä ja

hälyttää paikalle tarvittaessa pelastuslaitoksen, poliisin tai muuta tarvittavaa apua.

Terveysneuvonta 09 10023 toimii kaikkina vuorokaudenaikoina ja neuvoo terveyteen liittyvissä ky-

symyksissä. Terveysneuvonnasta voi kysyä lääkitykseen, rokotuksiin, sairauksiin ja hoitoon hakeu-

tumiseen liittyvistä asioista.

Myrkytystietokeskus 09 471977 auttaa äkillisten myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon liittyvissä asiois-

sa kaikkina vuorokaudenaikoina.

Lähin terveysasema: lähimmät terveyspalvelut, joita työntekijät voivat käyttää esim. työtapaturman

sattuessa

Yrityksen johto: yrityksen johdon yhteyshenkilö turvallisuusasioissa, hänen yhteystiedot

Rakennuksen omistaja: rakennuksen omistajan yhteystiedot

Työsuojelu: työsuojelupäällikön ja/tai työsuojeluvaltuutetun yhteystiedot

Huoltoyhtiö: kiinteistön huollosta ja kunnossapidosta vastaavan henkilön tai yrityksen yhteystiedot:

kiireellisissä ja kiireettömissä tapauksissa tarvittavat numerot

Energiayhtiö: energiayhtiön yhteystiedot

Kaasuyhtiö: jos kohteessa on kaasulinjat, tähän laitetaan kaasuyhtiön päivystysnumero

Hissin huoltoyhtiö: hissin huoltoyhtiön päivystysnumero
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Vesilaitos: vesilaitoksen yhteystiedot

Vartioimisliike: jos kohteella on sopimus vartioimisliikkeen kanssa, liikkeen yhteystiedot tähän

Muut tärkeät yhteystiedot: muut yhteystiedot, jotka ovat yrityksen toiminnalle tärkeitä esimerkiksi

jälkivahingontorjuntaa suorittavan yrityksen yhteystiedot

3 Turvallisuusorganisaatio ja vastuunjako

Millainen turvallisuusorganisaatio yrityksessä on? Kohteen turvallisuudesta vastaavat henkilöt tulee nime-

tä ja perehdyttää tehtäviinsä. Jos nimettyä turvallisuusorganisaatiota ei ole eikä sellaista halua erikseen

muodostaa, pelastussuunnitelman kirjataan ne henkilöt, joihin otetaan yhteyttä turvallisuusasioissa.

Ketkä yrityksen johdosta ovat vastuussa yrityksen turvallisuudessa? Onko yrityksessä turvallisuus- tai

riskienhallintapäällikkö? Kuka on yrityksen työsuojeluvaltuutettu? Mitä muita turvallisuudesta vastaavia

henkilöitä on? Esimerkiksi osasto- tai kerrosvastaava, joka vastaa oman alueensa turvallisuusasioista.

Ensiaputaitoiset voivat muodostaa EA- ryhmän, jonka voi pienissä ensiaputilanteissa kutsua paikalle. Yh-

teyshenkilöiden yhteystiedot tulee pitää aina ajan tasalla. Miten vastuunjako toteutetaan turvallisuushen-

kilöstön kesken?

Johdon sitoutuminen turvallisuusasioihin ja turvallisuuden kehittämiseen on tärkeää. Mitä pienempi yritys

on, sitä merkittävämpi rooli yrityksen johdolla on asenteiden ja turvallisuuskulttuurin ohjaamisessa. Pie-

nessä yrityksessä työntekijät tuntevat johtajansa ja tiedostavat tämän suhtautumisen turvallisuusasioihin.

Kun johtaja toimii esimerkkinä ja panostaa yrityksen turvallisuuteen, on henkilökunnan helpompi noudat-

taa pelastussuunnitelmassakin annettuja ohjeita.
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4 Vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmät

Pelastuslain mukaan pelastussuunnitelmassa tulee olla selvitys vaarojen ja riskien arvioinnin johtopää-

telmistä. Vaarojen ja riskien tunnistaminen ja arviointi on pelastussuunnitelman oleellisin osa ja kaikki pe-

lastussuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet pohjautuvat kohteen tunnistettuihin riskeihin ja vaa-

roihin.

Vaaralla tarkoitetaan tekijää tai olosuhdetta, joka aiheuttaa haitallisen tapahtuman.

Riskillä tarkoitetaan haitallisen tapahtuman todennäköisyyttä ja vakavuutta.

Ilman vaarojen ja riskien tunnistamista, niiden toteutumiseen on vaikea vaikuttaa. Tunnistettaessa riskit,

pystytään pohtimaan niiden syitä ja seurauksia omassa yrityksessä. Riskienarviointi siis helpottaa riskei-

hin varautumista, eli toimenpiteiden suunnittelua riskien ehkäisemiseksi ja vahinkojen vähentämiseksi.

Pelastuslain ohella myös työturvallisuuslaki (738/2002) velvoittaa riskienarviointiin. Työturvallisuuslain

(738/2002 10§) mukaan työnantajalla on velvollisuus selvittää ja tunnistaa haitta- ja vaaratekijät, jotka

uhkaavat työntekijän terveyttä ja turvallisuutta. Pelastuslaissa riskienarviointi kattaa kaikkiin ihmisiin (työn-

tekijät, asiakkaat, asukkaat), omaisuuteen ja ympäristöön liittyvät onnettomuusvaarat. Liiketoiminnan

kannalta keskeistä on huomioida myös liiketoiminnan erityispiirteisiin ja toimintoihin liittyvät riskit.

Yrityksen pelastussuunnitelmaan voi koota pelastuslain vaatimien selvitysten lisäksi myös työturvallisuus-

lain vaatiman riskienarvioinnin ja liiketoimintaan liittyvät riskit, jolloin pelastussuunnitelmasta tulee katta-

vampi ja hyödyllisempi turvallisuuden käsikirja. Pelastussuunnitelman laadintaprosessiin kannattaa siis

ottaa mukaan sellaiset henkilöt, jotka ovat yrityksen parhaita asiantuntijoita.
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Miten riskienarviointi tehdään

A. Arviointiryhmä

Riskienarviointi kannattaa tehdä ryhmässä, jossa on mukana yrityksen johtoa, työntekijöitä, työsuojelun

edustaja ja turvallisuudesta vastaavia henkilöitä. Ryhmässä riskejä saadaan tunnistettua enemmän ja

samalla niiden varautumisesta voidaan sopia vastuun jakamista myöten. Työntekijät ovat parhaita arvioi-

maan oman työnsä riskejä, joten ryhmää ei kannata muodostaa pelkästään yrityksen johdon edustajista.

Kokoontuminen kannattaa tehdä yrityksen tiloissa ja mukaan on hyvä varata kyniä, paperia, aiemmat ris-

kienarvioinnit ja turvallisuusasiakirjat sekä aikaa keskusteluun ja kierrokseen yrityksen tiloissa. Kameran

voi ottaa mukaan, sillä kohteesta otettuja kuvia voi liittää pelastussuunnitelmaan ja käyttää esimerkiksi

koulutuksissa ja tiedottamisessa.

B. Keskustelu

Ryhmä voi aloittaa riskienarviointiprosessinsa määrittelemällä suojattavat arvot. Niillä tarkoitetaan sellai-

sia yrityksen toiminnalle tärkeitä asioita ja toimia, joita yritys haluaa suojata. Pelastuslain mukaan ihmiset,

omaisuus ja ympäristö ovat suojeltavia kohteita. Työturvallisuuslaki keskittyy työntekijän terveyteen ja

turvallisuuteen suojeltavina kohteina. Näiden lisäksi yrityksen kannattaa määrittää ne avainhenkilöt ja

prosessit, jotka ovat tärkeitä yrityksen liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta.
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Kun tärkeimmät suojattavat kohteet ovat tiedossa, voidaan pohtia mitkä asiat uhkaavat juuri näitä kohtei-

ta. Mitkä asiat vaarantavat työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuuden? Mitkä tapahtumat voisivat kes-

keyttää yrityksen toiminnan? Minkälaisia onnettomuuksia tai vaaratilanteita on ollut aiemmin yrityksen

historiassa? Mitä sellaisia vaaroja muut vastaavanlaiset yritykset ovat kohdanneet, jotka olisivat mahdolli-

sia myös omassa yrityksessä? Millaisia riskejä on eri vuorokauden- tai vuodenaikoina? Jos yksi riski to-

teutuu, miten se vaikuttaa muihin riskeihin? Millaisia vaaroja yksittäinen työntekijä kohtaa työvuoronsa

aikana? Mitä fysikaalisia, biologisia ja kemiallisia vaaratekijöitä työpaikalta löytyy? Miten ergonomia ja

henkinen kuormittuminen otetaan huomioon? Pelastussuunnitelmaa tekevä ryhmä kirjaa paperille riskejä

ja kierrättää paperia ryhmässä, niin kauan että riskejä ei tule esiin enempää.

C. Kierros

Ryhmän kannattaa tehdä kierros kohteensa tiloissa ja samalla tunnistaa eri tiloissa ja prosesseissa mah-

dollisia vaaroja. Kaikki yrityksen tilat kierretään läpi ja tarkastetaan myös rakennus ulkopuolelta. Samalla

tulee kiinnittää huomiota siihen, mitä järjestelyitä vaarojen välttämiseksi on jo olemassa. Kierrokselle voi

ottaa kameran mukaan ja ottaa kuvia löytyneistä riskeistä ja turvallisuusjärjestelyistä. Sisäisten riskien

lisäksi ryhmän täytyy miettiä ulkopuolelta tulevia riskejä. Onko yrityksen lähellä riskialttiita kohteita, kuten

tehtaita, joissa on vaarallisia kemikaaleja?

D. Vaarojen ja riskien kirjaaminen

Kierroksen jälkeen voidaan taas istua alas ja pohtia riskejä yhdessä. Monenlaisia vaaroja on helppo löy-

tää omassa ympäristössään, mutta monet saattavat silti jäädä huomaamatta. PK- yritysten riskienhallinta-

sivusto tarjoaa monenlaisia työkaluja riskien tunnistamiseen ja niiden arviointiin. Työturvallisuuslain mu-

kaisten riskien arvioinnissa auttaa Työturvallisuuskeskuksen nettisivuilta löytyvät vaarojen tunnistamisen

ja riskienarviointi- ohjeet. Tällaisia työkaluja kannattaa hyödyntää pelastussuunnittelussa, jotta mahdolli-

simman monet riskit saadaan tunnistettua.

Riskeistä valitaan tarkempaan käsittelyyn kaikki ne, joihin yritys haluaa varautua. Kannattaa aloittaa niistä

riskeistä, joita ryhmä pitää todennäköisempinä ja vakavampina. Myös sellaiset riskit, joihin ei ole aiemmin

yrityksessä varauduttu, kannattaa käsitellä ensitilassa. Yritys voi jättää käsittelemättä ne riskit, joita ryhmä

pitää todella epätodennäköisinä ja joiden seuraukset eivät ole vakavia.
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E ja F. Syiden ja seurausten sekä ennaltaehkäisytoimenpiteiden ja ohjeiden kirjaaminen

Kun käsiteltävät riskit on päätetty, ne käydään läpi yksi kerrallaan. Jokaisen riskin mahdolliset syyt ja seu-

raukset omassa yrityksessä kirjataan ylös. Ne kannattaa kirjata taulukkoon, johon jokaiselle riskille saa

kirjattua syyt, seuraukset, ennaltaehkäisykeinot, varautumisen ja toimenpiteet riskin toteutuessa. Riskien

syiden pohtiminen auttaa ennaltaehkäisyn suunnittelemisessa. Riskien seurausten kirjaaminen taas aut-

taa riskiin varautumisen ja jälkitoimenpiteiden suunnittelussa. Kaikki toimenpiteet, joilla vaikutetaan riskin

syihin ennaltaehkäisevästi tai riskin seurauksia pienentävästi, ovat riskienhallintaa ja tulee kirjoittaa pelas-

tussuunnitelmaan. Kun kaikki toimenpiteet on suunniteltu yhden riskin kohdalta ja kaikki taulukon kohdat

on täytetty, voidaan siirtyä seuraavaan riskiin. Näin varmistetaan, että kaikki riskit tulee käsitellyksi perus-

teellisesti.

Riskienhallinnasta ja puutteiden korjaamisesta vastaavat henkilöt voidaan kirjata kunkin riskin kohdalle

pelastussuunnitelmaan. Toinen vaihtoehto on kirjata vastuut pelastussuunnitelman Turvallisuusorgani-

saatio ja vastuunjako – otsikon alle. Tärkeintä on, että vastuut ovat selvillä niin vastuullisilla henkilöillä

kuin muillakin yrityksen työntekijöillä. Vastuussa olevan henkilön ei tarvitse itse osata korjata puutetta,

mutta hänen on huolehdittava, että puute korjataan esimerkiksi ammattilaisen toimesta. Jos puutteiden

korjaamiseen ei nimetä ketään tai vastuuta ei anneta kenellekään, on hyvin todennäköistä, että puute ei

tule korjatuksi. Vastuuhenkilön lisäksi voidaan kirjata määräaika, johon mennessä puutteet on korjattava.

Prosessi seuraa yllä kuvattua kaavaa. Seuraavalla sivulla on esimerkki taulukosta, johon riskit voi kirjata.

Mallipohjaan lisätään taulukko jokaista tunnistettua riskiä kohden.
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Riski Tulipalo

Syy
vialliset sähkölaitteet, tuhopoltto, kynttilän kaatuminen, tupakanpolt-

to väärässä paikassa, huolimattomuus tulitöissä, liedelle jätetty pa-

lava esine, pyykkien kuivatus saunassa

Seuraus
vakavat omaisuusvahingot, vakavat henkilövahingot, toiminnan

keskeytys, sairauspoissaolojen aiheuttamat kulut, vahinkojen korja-

usten aiheuttamat kulut, imagon menetys

Ennaltaehkäisy
turvalliset työtavat, alkusammutuskoulutus, sähkölaitteiden kunnos-

sapito, nuohous, jätteiden ja tavaroiden turvallinen säilytys, tuho-

polttojen ehkäisy: valaistus, lukitus

Varautuminen palovaroittimet, palo-ovet, alkusammutuskalusto, palo-osastointi,

palo-ovet, palosuojatut sisusteet

Ohjeet toteutuessa

pelastaminen, sammuttaminen, varoittaminen, avun hälyttäminen,

palon rajoittaminen, palokunnan opastaminen, lisävahinkojen eh-

käiseminen, ensiapu, tiedottaminen

5 Kohteen turvallisuusjärjestelyt

Yrityksen riskienhallintaan liittyy monenlaisia järjestelyitä ja erilaisia teknisiä järjestelmiä. Yrityksen toimiti-

loihin on yleensä hankittu esimerkiksi ensiapu- ja alkusammutuskalustoa. Erilaisia teknisiä ratkaisuja on

asennettu esimerkiksi tulipalojen ilmaisuun, palojen sammuttamiseen ja turvallisen poistumisen varmis-

tamiseen. Nämä laitteet ja tekniikat tulee olla kohteen käyttäjien tiedossa ja ne tulee testata ja huoltaa

säännöllisesti. Kuvaile pelastussuunnitelmaan kaikki yrityksen turvallisuusjärjestelyt, joilla varaudutaan

tunnistettuihin riskeihin.
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Pelastussuunnitelmaan kannattaa liittää kohteen pohjakuva, johon on merkitty esimerkiksi poistumisreitit,

ensiaputarvikkeet, käsisammuttimet, paloteknisten laitteiden keskusten sijainnit, pelastustiet ja palo-

osastojen rajat. Samanlaiset pohjakuvat on hyvä olla kohteen tiloissa seinällä, jotta työntekijöiden on

helppo hahmottaa palo-osastot ja löytää esimerkiksi sammuttimien sijainnit. Asiakastiloissa pohjakuva

auttaa asiakkaita löytämään poistumisreitit. Sisääntulon läheisyydessä pohjakuvat auttavat esimerkiksi

pelastuslaitosta suunnistamaan rakennuksen tiloissa, jos henkilökuntaa ei ole paikalla opastamassa.

5.1 Ensiapuvalmius

Ensiaputarvikkeet: Missä sijaitsevat kohteen ensiaputarvikkeet? Kuka niistä vastaa?

Ensiaputaitoinen henkilökunta: Ketkä henkilökunnasta ovat koulutettuja ja ensiaputaitoisia? Mi-

ten heidät saa paikalle ensiaputilanteessa? Järjestetäänkö yrityksessä työvuorot niin, että jokai-

sessa vuorossa on joku ensiaputaitoinen?



HELSINGIN PELASTUSLAITOS
RISKIENHALLINNAN OSASTO
Valvontayksikkö

15

5.2 Järjestelyt poistumisen turvaamiseksi

Poistumisreittien esteettömyys ja kunnossapito: Miten henkilökuntaa ohjeistetaan pitämään

poistumisreitit esteettöminä? Kuka tarkastaa poistumisreittien esteettömyyden? Poistumisreiteillä ei

saa säilyttää tavaraa, joka estää tehokkaan ja turvallisen poistumisen. Porraskäytävissä ei saa säi-

lyttää mitään tavaraa. Poistumisreiteillä olevat ovet on pystyttävä avaamaan sisäpuolelta ilman

avainta ja ulko-ovista on päästävä kulkemaan myös lumisena aikana, joten talvikunnossapito on tär-

keää. Poistumisreittien kunnossapito on osittain jokaisen tilan käyttäjän vastuulla. Jos kohteessa on

varatieksi tarkoitettu ikkuna tai parveke, tulee myös tämä pitää kunnossa niin, että pelastautuminen

hätätilanteessa on palokunnan avulla mahdollista.

Kuulutusjärjestelmä: Onko kohteessa kuulutusjärjestelmä tai jokin muu keino, jonka avulla voidaan

varoittaa ja antaa ohjeita henkilökunnalle ja asiakkaille? Miten järjestelmä toimii ja kuka sitä käyttää?

Kuka tarkastaa ja huolehtii, että järjestelmä toimii? Onko testattu, että kuulutus- tai muu varoitusjär-

jestelmä kuuluu kaikkialla rakennuksessa?

Poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen: Onko kohteessa järjestelmä, joka varmistaa

poistumisteiden merkinnän ja valaistuksen myös sähkökatkoksen aikana? Kuka testauksesta ja

huollosta vastaa? Kenelle rikkinäisistä valoista ja opasteista ilmoitetaan?  Järjestelmä tulee testata ja

huoltaa valmistajan ohjeiden ja kunnossapito-ohjelman mukaan.

Pelastusteiden esteettömyys ja kunnossapito: Miten kohteessa hoidetaan pelastusteiden kun-

nossapito? Rakennuksen viralliset pelastustiet tulee merkata kyltein ja pitää esteettöminä. Pelastus-

teiden auraaminen ja lumenluonti talvisin on tärkeää, jotta pelastajat pääsevät nopeasti kohteeseen,

eikä aikaa kulu turhaan tien raivaamiseen. Ohje pelastusteistä löytyy Helsingin kaupungin pelastus-

laitoksen kotisivuilta osoitteesta www.hel.fi/pel.

Kokoontumispaikka: Missä kokoontumispaikka sijaitsee? Miten sinne siirrytään, kun rakennus

evakuoidaan? Mihin kokoontumispaikalta siirrytään? Onko vaihtoehtoista kokoontumispaikkaa, jos

nimetylle kokoontumispaikalle ei voida mennä tai siellä ei esimerkiksi kovan pakkasen takia voida ol-

la? Kuka varmistaa, että kaikki ovat kokoontumispaikalla?

5.3 Paloturvallisuusjärjestelmät

Palo-osastointi: Millaisiin palo-osastoihin kohde on jaettu? Miten huolehditaan, että palo-osastointi

pysyy kunnossa? Kohde on jaettu palo-osastoihin, joiden tarkoitus on estää palon leviäminen. Palo-

ovet usein erottavat eri palo-osastot toisistaan, minkä takia palo-ovien kiinnipitäminen on todella tär-

keää. Palo-ovien on oltava itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia. Palo-osastojen välissä ei saa olla tii-

vistämättömiä läpivientejä, joista savu pääsee siirtymään toiseen palo-osastoon.
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Automaattiset palo-ovet on kytketty palonilmaisimiin ja ne sulkeutuvat automaattisesti kun ilmaisin

tunnistaa palon. Automaattisten palo-ovien tarkoitus on estää palon leviäminen. Automaattisten palo-

ovien väliin ei saa asettaa tavaraa, koska se estää palo-ovien sulkeutumisen palotilanteessa.

Palonilmaisimet: Millaiset palonilmaisimet kohteessa on? Mihin palonilmaisimet reagoivat, esim.

lämpö, savu. Palonilmaisimen tyyppi lukee käyttöohjeessa ja tiedon saa tarvittaessa valmistajalta.

Palovaroitinjärjestelmä: Millainen palovaroitinjärjestelmä kohteessa on? Kuka vastaa palovaroitin-

järjestelmän testauksesta ja huollosta?

Tavalliset paristokäyttöiset palovaroittimet hälyttävät paikallisesti.

Automaattinen paloilmoitinlaitteisto hälyttää paikallisesti ja välittää automaattisesti tiedon hälytykses-

tä suoraan hätäkeskukseen, joka hälyttää pelastuslaitoksen paikalle. Automaattisella paloilmoittimel-

la on oltava kunnossapito-ohjelma sekä päiväkirja.

Sähköverkkoon liitetty palovaroitinjärjestelmä välittää tiedon hälytyksestä esimerkiksi vartioimisliik-

keeseen ja/tai kohteen edustajalle, mutta ei hätäkeskukseen.

Palopainikkeet antavat palohälytyksen, kun painiketta painetaan. Hälytysääni alkaa soida ja hälytys

välittyy hätäkeskukseen ja/tai kohteen edustajalle tai muuhun paikkaan. Jos palopainike ei välitä tie-

toa hälytyksestä hätäkeskukseen, se tulee lukea painikkeen välittömässä läheisyydessä, jotta häly-

tyksen tekijä tietää, että hänen täytyy itse soittaa hätänumeroon.

Automaattinen sammutuslaitteisto: Millainen sammutuslaitteisto kohteessa on ja mitä se kattaa?

Missä laitteiston keskus sijaitsee? Kuka vastaa sammutuslaitteiston huollosta ja määräaikaistarkas-

tuksista? Automaattiselle sammutuslaitteistolle on oltava kunnossapito-ohjelma ja –päiväkirja. Auto-

maattinen sammutuslaitteisto voi toimia esimerkiksi vedellä (sprinkleri) tai kaasulla (tiloissa, joissa

vettä ei voi käyttää).

Alkusammutuskalusto Onko kohteessa käsisammuttimia, sammutuspeitteitä, pikapaloposteja tai

muita sammutusvälineitä? Missä ne sijaitsevat? Onko henkilökunta koulutettu niiden käyttöön? Kuka

vastaa alkusammutuskaluston kunnosta? Käsisammuttimet on tarkastettava sammutinhuoltoliikkeen

toimesta vähintään kahden vuoden välein.

Savunpoistojärjestelmä: Onko kohteessa automaattinen savunpoistolaitteisto tai muu savunpois-

toon tarkoitettu järjestelmä? Miten se toimii? Missä sen keskus sijaitsee? Kuka laitteiston kunnossa-

pidon ja testauksen hoitaa? Automaattisella savunpoistolaitteistolla on oltava kunnossapito-ohjelma.

Tuhopolttojen ehkäisy: Miten kohteessa ehkäistään tuhopolton riskiä? Yleinen siisteys ja järjestys,

jätteiden, palavien nesteiden ja tavaroiden säilyttäminen lukituissa tiloissa, sekä lukitus ja valaistus

yleisesti ehkäisevät tuhopolttoja.
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Omatoiminen paloturvallisuustarkastus: Miten kohteessa varmistetaan, että turvallisuusmääräyk-

siä noudatetaan ja paloturvallisuudesta huolehditaan? Tehdäänkö omatoimisia tarkastuksia? Kuka

niitä tekee ja milloin? Omatoimisia palotarkastuksia kannattaa suorittaa vähintään silloin, kun pelas-

tussuunnitelmaa päivitetään. Tarkastuksella käydään kohteen tilat läpi ja katsotaan, että paloturvalli-

suudessa ja muissa turvallisuusjärjestelmissä ei ole vikoja tai puutteita. Esimerkiksi PK-RH- sivustol-

ta löytyy tarkastuslista omatoimista palotarkastusta varten.

Kohdekortin päivittäminen pelastuslaitokselle: Jos kohteessa on aluehälytyskeskukseen yhdis-

tetty paloilmoitin tai sammutuslaitteisto, tulee pelastuslaitoksella ja hätäkeskuksella olla tästä ajan-

tasainen tieto. Tätä varten pelastuslaitokselle tulee toimittaa kohdekortti. Kohdekortti-lomake löytyy

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen kotisivuilta osoitteesta hel.fi/pel kohdasta Ohjeet ja lomak-

keet. Jos kohteen paloilmoitinlaitteen tiedot ovat jo pelastuslaitoksella, mutta niihin on tullut muutok-

sia, voi muutokset lähettää samaan sähköpostiosoitteeseen Muutostietolomakkeella, joka löytyy

myös Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen kotisivuilta. Paloilmoittimen tietojen päivittäminen on

tärkeää, jotta pelastuslaitoksella ja hätäkeskuksella on aina ajantasaiset tiedot laitteen sijainnista ja

yhteyshenkilöistä. Nämä tiedot nopeuttavat ja helpottavat pelastustoimenpiteitä hälytystilanteessa.

Hälytyksen tullessa hätäkeskus soittaa yhteyshenkilölle, joten nimetyn henkilön tulee aina olla tavoi-

tettavissa. Yhteyshenkilöitä voi olla useita, kunhan kaikki yhteystiedot löytyvät kohdekortista. Kohde-

korttiin merkitään myös tiedot vaarallisista aineista, jos niitä on kohteessa.

Jos kohteessa on avainsäilö, ns. putkilukko, jossa pelastuslaitokselle tarkoitettuja kohteen avaimia

säilytetään, myös tästä tulee olla tieto pelastuslaitoksella. Avainsäilöön liittyvät lomakkeet ja ohjeet

löytyvät myös Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen kotisivuilta.

5.4 Rikosturvallisuusjärjestelmät

Jos kohteessa on rikosturvallisuuden parantamiseen tarkoitettuja järjestelmiä, ne voi kuvata tähän.

Järjestelmistä kuvataan, millaisia ne ovat, mitä niillä valvotaan ja mikä niiden tarkoitus on. Kuvaukset

kirjataan vain sillä tarkkuudella, millä ne voidaan kohteen käyttäjille tiedottaa vaarantamatta järjes-

telmien tarkoitusta.  Jos tällaisia järjestelmiä ei kohteessa ole, ne voi poistaa mallipohjasta.

Rikosilmoitinjärjestelmä Onko kohteessa rikosilmoitinjärjestelmä? Miten se toimii ja kuka sitä käyt-

tää?

Kulunvalvontajärjestelmä Onko kohteessa kulunvalvontajärjestelmä? Miten se toimii ja kuka sitä

käyttää?

Kameravalvontajärjestelmä Onko kohteessa kameravalvontajärjestelmä? Mitä sillä valvotaan ja kuka

sitä käyttää?
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Henkilöturvallisuusjärjestelmä Onko kohteessa uhkatilanteita varten hälytys- ja avunpyyntöpainikkei-

ta? Missä ne sijaitsevat ja miten ne toimivat? Kuka niitä käyttää? Kenet niillä saadaan hälytettyä pai-

kalle ja kauan avun saapuminen kestää? Miten ja kuinka usein järjestelmän toiminta testataan?

5.5 Muut turvallisuusjärjestelyt

Varavoima: Onko kohteessa varavoimajärjestelmä, joka takaa sähkön saannin sähkökatkoksen yh-

teydessä? Missä varavoimakone sijaitsee ja millä polttoaineella se toimii? Mitkä järjestelmät vara-

voima kattaa? Kuka konetta hoitaa ja huoltaa?

Väestönsuoja: Onko rakennuksessa väestönsuoja? Missä se sijaitsee? Kuka väestönsuojaa hoi-

taa? Väestönsuoja tarkoittaa rakennettua tilaa, joka kuntoon laitettuna suojaa ihmisiä asevaikutuksil-

ta, sortumilta, myrkkylaskeumilta ja säteilyltä. Väestönsuojat on tarkoitettu pääasiassa poikkeusoloja

varten ja normaalioloissa niitä voi käyttää muuhun tarkoitukseen. Jos rakennuksessa on väestön-

suoja, se tulee pitää kunnossa siten, että tarpeen vaatiessa se saadaan käyttökuntoon 72 tunnissa.

Väestönsuojan kuntoon laittamisesta on oltava ohjeet ja suunnitelma. Väestönsuojan laitteistoista on

oltava kunnossapitosuunnitelma.

Vaaralliset kemikaalit: Onko kohteessa käytössä vaarallisia kemikaaleja? Millaisia turvallisuusjär-

jestelyitä niitä varten on? Esimerkiksi nestekaasun, polttoöljyn ja monien muiden yleisesti käytössä

olevien kemikaalien määrän kasvaessa tulee niistä tehdä ilmoitus pelastuslaitokselle. Lisätietoja ke-

mikaalien ilmoitusrajoista sekä kemikaaliturvallisuudesta saat pelastuslaitoksen kotisivuilta osoittees-

ta www.hel.fi/pel.

Hiilimonoksidivaroitin: Onko kohteessa hiilimonoksidia eli häkää tuottavia laitteita tai tulisijoja?

Häkä on hajuton ja väritön vaarallinen kaasu, joka syttyy helposti ja on myrkyllinen. Häkävaroitin ha-

vaitsee häkäpitoisuudet ja varoittaa äänimerkillä. Häkävaroitin kannattaa hankkia kaikkiin tiloihin,

joissa häkää saattaa muodostua.

Onko kohteessa muita turvallisuusjärjestelyitä? Kuvaile millaisia ne ovat ja miten niitä hoidetaan.

6 Ohjeet toimenpiteistä

Pelastussuunnitelmaan kirjataan tunnistettujen riskien perusteella laaditut ohjeet toimenpiteistä riski-

en ennaltaehkäisyyn ja niihin varautumiseen liittyen, sekä riskin toteutumisen varalle. Ohjeita luon-

nosteltiin jo riskienarvioinnin yhteydessä taulukkoon. Tässä osassa pelastussuunnitelmaa ohjeet kir-

joitetaan siihen muotoon, missä ne annetaan henkilöstölle.
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Henkilöstölle tarkoitetut ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja vaaratilanteita varten tulee olla

aina saatavilla. Ohjeet täytyy myös perehdyttää kaikille työntekijöille ja niiden noudattamista kannat-

taa harjoitella. Esimies voi omalla esimerkillään kannustaa työntekijöitä noudattamaan turvallisuus-

ohjeita ja näin parantaa turvallisuuskulttuuria. Asiakkaille tarkoitetut turvallisuusohjeet tulee näkyä

selvästi asiakastiloissa. Henkilökunnan on osattava ohjeistaa myös asiakkaita onnettomuustilan-

teessa.

6.1 Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

Onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ennaltaehkäisyyn kuuluu työntekijöiden osalta turvalliset työ-

tavat. Esimiesten velvollisuus on varmistaa, että työt voi suorittaa turvallisesti ja työntekijöiden vel-

vollisuus on noudattaa annettuja turvallisuusohjeita. Päivittäiseen työhön ja jokaisen vastuulle kuu-

luu esimerkiksi palo-ovien sulkeminen ja poistumisreittien pitäminen esteettöminä. Myös kiinteis-

tönhuoltoon ja kunnossapitoon liittyvät seikat, kuten siivous, hiekoitus ja lumienpudotus vaikuttavat

työpaikan turvallisuuteen.

Ohjeistaminen, perehdyttäminen ohjeisiin ja kouluttaminen antavat henkilökunnalle valmiudet toi-

mia oikein erilaisissa tilanteissa, niin normaalissa työssä, kuin vaaratilanteiden yllättäessäkin. Hen-

kilökunnan on hyvä kerrata ja harjoitella opittuja taitoja säännöllisesti, jotta taidot säilyvät.

Pelastussuunnitelmaan kirjataan kaikki ne ohjeet, joiden mukaan henkilökunnan on tarkoitus toi-

mia, jotta vaaratilanteet ja onnettomuudet vältettäisiin. Täytyy myös ohjeistaa työntekijät siitä, miten

toimitaan, jos teknisiin turvallisuusjärjestelmiin tulee vikaa. Turvallisuus saavutetaan työpaikalla ai-

noastaan kaikkien yhteisellä panostuksella. Hyvä turvallisuuskulttuuri edistää liiketoimintaa, kun

keskeytyksiä ei onnettomuuksien takia tule ja yrityksen imago paranee.

Finanssialan keskusliitto on koonnut suojeluohjeita erilaisten riskien ennaltaehkäisyyn. Ohjeiden

avulla voi parantaa esimerkiksi murtosuojausta, avainhallintaa ja tuhopolttojen ehkäisyä. Palotur-

vallisuus on otettu huomioon myös erilaisten paloteknisten laitteiden omien ohjeistusten kautta.

Myös pienet yritykset voivat käyttää ohjeita oman turvallisuutensa parantamiseen. On kuitenkin

huomioitava, että oman vakuutusyhtiön antamia ohjeita on ensisijaisesti noudatettava. Suojeluoh-

jeiden noudattaminen on vakuutuksen ottajan velvollisuus.

6.2 Vaaratilanteissa

Jos ennaltaehkäisemisestä ja varautumisesta huolimatta riski toteutuu ja vaaratilanne syntyy, työn-

tekijöiden tulee tietää miten tilanteessa toimitaan. Ohjeita laatiessa tulee huomioida kohteen eri-

tyispiirteet ja asiakkaat. Sekä henkilöstön, että asiakkaiden turvallisuus on varmistettava kaikissa ti-

lanteissa. Lisävahinkojen estäminen on tärkeää vaaratilanteissa, joten se tulee ottaa huomioon oh-

jeita laadittaessa.
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Henkilökunnalle annetaan ohjeet turvalliseen poistumiseen rakennuksesta, avun hälyttämiseen, tu-

lipalojen sammuttamiseen ja rajaamiseen, sisälle suojautumiseen ja ensiaputilanteisiin. Lisäksi

kaikkiin muihinkin riskienarvioinnissa käsiteltyjen riskien toteutumista varten on oltava ohjeet.

Turvallisuuteen liittyviä ohjeita löytyy Sisäasiainministeriön pelastustoimen, Helsingin kaupungin

pelastuslaitoksen ja Suomen pelastusalan keskusjärjestön kotisivuilta. Helsingin pelastusliitto Hel-

pe Oy järjestää alkusammutus- ja turvallisuuskoulutusta yrityksille.

6.3 Muissa tilanteissa

Pelastussuunnitelmaan kirjataan ohjeet myös muita tilanteita varten. Tässä ohjeessa on muutama

esimerkki siitä, mitä muita tilanteita voi olla ja miten yritys voi niihin varautua.

Työhön liittyvät toimet kohteen ulkopuolella

Tapahtuuko työhön liittyvää toimintaa muuallakin kuin rakennuksen tiloissa? Miten turvallisuus

varmistetaan esimerkiksi työmatkoilla? Pelastussuunnitelman tulee kattaa myös toiminta raken-

nuksen ulkopuolella.

Tavanomaisesta poikkeava käyttö tai tilapäinen käyttötavan muutos kohteessa

Käytetäänkö rakennuksen tiloja myös muuhun käyttöön? Pelastussuunnitelmassa tulee huomioida

kohteen tilojen muu käyttö ja tilapäisiä käyttötavan muutoksia varten tulee pelastussuunnitelma

päivittää.

Remontti- ja saneeraustyö on tyypillistä tilojen tavanomaisesta poikkeavaa käyttöä. Pelastussuun-

nitelmaa tulee päivittää remontin tiimoilta, sillä turvallisuusjärjestelyt on varmistettava myös remon-

tin aikana. Jos remontti esimerkiksi tukkii yhden poistumisreitin, on järjestettävä korvaava poistu-

misreitti ja tämä on kirjattava pelastussuunnitelmaan ja tiedotettava henkilökunnalle. Jos remontti

aiheuttaa erityisen tulipaloriskin, täytyy siihen varautua ja toimenpiteet ja järjestelyt tulee nekin kir-

jata pelastussuunnitelmaan. Kohteissa, joissa on automaattinen paloilmoitin, tulee erityisesti huo-

mioida erheellisten hälytysten ehkäiseminen remontin alueella.

Jos tiloissa järjestetään tilapäistä majoitusta, tulee pelastussuunnitelmaan kirjata tilapäisen majoit-

tumisen riskit ja niihin varautuminen. Tilapäisestä majoittumisesta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle

ja majoittumista voi järjestää vain sellaisissa tiloissa, jotka pelastusviranomainen on hyväksynyt.

Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle tehtävä ilmoitus tilapäisestä majoittumisesta tehdään lo-

makkeella, joka löytyy Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen kotisivuilta osoitteesta www.hel.fi/pel

kohdasta Ohjeet ja lomakkeet.
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Jos tiloissa järjestetään yleisötapahtumia, tulee niitä varten tehdä oma pelastussuunnitelma. Ylei-

sötapahtumista tulee myös ilmoittaa pelastuslaitokselle 14 vuorokautta ennemmin. Jos kyseessä

on tuliesitys, tulee kiinnittää erityistä huomiota paloturvallisuuteen.

Toiminnan jatkuminen onnettomuuden jälkeen – Jatkuvuussuunnittelu

Pelastussuunnitelma antaa ohjeet toimenpiteistä onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja onnettomuus-

tilanteisiin. Siitä mihin pelastussuunnittelu usein loppuu, jatkuvuussuunnittelu alkaa. Jatkuvuus-

suunnittelulla pyritään varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuus onnettomuuksienkin jälkeen. Jatku-

vuussuunnitelmaan kirjataan sellaiset toimenpiteet, joiden avulla liiketoiminnan jatkaminen on

mahdollista onnettomuudesta huolimatta tai keskeytyksen jälkeen. Jatkuvuussuunnitelman voi si-

sällyttää pelastussuunnitelmaan.

Mitkä tekijät voivat aiheuttaa keskeytyksen yrityksen toimintaan? Esimerkiksi luonnonilmiöiden ai-

heuttamat sähkökatkokset tai toimitilojen vaurioituminen puiden kaatumisen takia voivat aiheuttaa

eri kestoisia keskeytyksiä toimintaan. Kuinka nopeasti toimintaa pystytään jatkamaan keskeytyksen

jälkeen? Mitkä toimenpiteet nopeuttavat toiminnan jatkamista? Mitä paremmin keskeytyksen jälkei-

set toimenpiteet on suunniteltu, sitä helpommin ja nopeammin liiketoiminta saadaan jatkumaan.

Onko yrityksellä toisia toimitiloja, joihin tärkeimmät prosessit voidaan siirtää? Onko kaikki yrityksen

toiminnan kannalta välttämättömät tiedot varmuuskopioitu?

Toiminta poikkeusoloissa

Poikkeusolot määritellään valmiuslain 1552/2011 3§:ssä. Poikkeusoloissa on noudatettava toimi-

valtaisen viranomaisen antamia ohjeita ja määräyksiä. Pelastusviranomainen tiedottaa ja ohjeistaa

tilanteissa, jos tarvitsee suojautua sisätiloihin tai väestönsuojaan. Jos rakennuksessa ei ole väes-

tönsuojaan, suojaudutaan yleisiin ja yhteisiin väestönsuojiin.

Ennen kuin viranomainen antaa ohjeita, yritys toimii yrityksen johdon antamien ohjeiden mukaan.

Kuka yrityksessä päättää, jatketaanko toimintaa poikkeusoloissa vai ei?

Lisätietoa varautumisesta ja erilaisista uhkista: yhteiskunnanturvallisuus.fi

7 Turvallisuusviestintä ja kouluttaminen

Turvallisuusviestintä käsittää kaiken ohjeistamisen, kouluttamisen ja tiedottamisen liittyen turvallisuusasi-

oihin. Yksi tärkeimmistä asioista on pelastussuunnitelman tietojen saattaminen työntekijöiden tietoon ja

käyttöön. Turvallisuusviestinnän on katettava ainakin pelastussuunnitelman riskienarvioinnissa tunnistetut

riskit, eli ennaltaehkäisyn ja vaaratilanteet. Tähän kohtaan voi kuvata tarkemmin sen, miten pelastus-

suunnitelman tiedottaminen tapahtuu yrityksessä.
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Kaikille uusille työntekijöille, sijaisille ja alihankkijoille täytyy kertoa heidän työnsä kannalta oleellisista tur-

vallisuusjärjestelyistä ja turvallisuusohjeista. Turvalliset työtavat täytyy opettaa jokaiselle. Miten nämä on

yrityksessä järjestetty?

Alkusammutus- ja ensiapukoulutuksen järjestäminen työntekijöille on todella hyödyllinen keino ennaltaeh-

käistä ja varautua vaaratilanteisiin. Suomen pelastusalan keskusjärjestö tarjoaa koulutusmateriaalia

www.paloturvallisuus.info – sivustolla. Esimerkiksi sivustolta löytyvän paloturvallisuuden perehdytysai-

neiston avulla työpaikalla voidaan pitää ilmaista koulutusta powerpoint- esityksen ja videoiden muodossa.

Yritys voi myös lähettää yhden tai muutaman työntekijän ulkopuolisen tahon järjestämään koulutukseen

oppimaan turvallisuusasioita. Koulutuksen jälkeen nämä työntekijät tuovat tiedon yritykseen ja opastavat

muita työntekijöitä, esimerkiksi järjestämällä koulutus- ja harjoitustilaisuuksia.

Poistumisharjoitusten pitäminen helpottaa toimintaa tositilanteessa ja antaa mahdollisuuden huomata

turvallisuusjärjestelyiden puutteet. Poistumisharjoituksen yhteydessä voi testata kuulutus- ja varoitusjär-

jestelmän toimivuutta, poistumisreittien ja kokoontumispaikan toimivuutta, sekä varmistaa, että henkilö-

kunta osaa oikeat toimintatavat evakuointitilanteessa.

Sisälle suojautumista voi myös harjoitella. Samalla henkilökunnan mieleen palautetaan tilanteet, jolloin

sisälle suojautuminen on tarpeellista, esimerkiksi kun ulkona tai porraskäytävässä on savua, yleisen vaa-

ramerkin soidessa tai kun pelastusviranomainen neuvoo välttämään ulkona liikkumista.

Turvallisuuskävely on hyvä tapa opettaa ja muistuttaa työntekijöille työpaikan turvallisuusjärjestelyistä ja

vaaratilanteiden ennaltaehkäisystä. Kävelyllä voi katsoa esimerkiksi sammuttimet ja poistumisreitit, sekä

tunnistaa työympäristön riskejä. Sammuttimeen voi tutustua myös ottamalla sen irti telineestä ja tutkimalla

sen käyttöohjeita. Niin kauan, kuin sokka on paikallaan, sammutin ei laukea.

Pelastussuunnitelmaan kuvataan se, miten kohteessa toteutetaan turvallisuusviestintää. Miten turvalli-

suushenkilöstö on koulutettu ja miten heidän osaamistaan pidetään yllä? Miten työntekijät on perehdytetty

kohteen turvallisuusasioihin? Järjestetäänkö paloturvallisuus- ja ensiapukoulutuksia? Kenelle ja kuinka

usein koulutuksia järjestetään? Millaista rekisteriä koulutuksista ja koulutettavista pidetään? Järjestetään-

kö kohteessa poistumis- ja sisällesuojautumisharjoituksia? Miten ja kuinka usein? Kuka järjestää ja ketkä

osallistuvat? Onko kohteessa suunniteltu, miten tiedottaminen työntekijöille, asiakkaille, yhteistyökump-

paneille ja medialle tapahtuu esimerkiksi kriisitilanteessa (kriisiviestintäsuunnitelma)?

Kun pelastussuunnitelma on tehty ja tiedotettu tarvittaville tahoille, varmistetaan, että sitä myös noudate-

taan. Pelastussuunnitelma päivitetään aina tietojen muuttuessa ja tietojen muutoksista myös tiedotetaan

henkilökuntaa. Vähintään kerran vuodessa pelastussuunnitelma tarkastetaan kokonaisuudessaan ja ris-

kienarviointi suoritetaan uudelleen. Ohjeet ja järjestelyt muutetaan uusien riskienarvioinnissa tunnistettu-

jen riskien mukaisiksi. Tärkeintä on, että pelastussuunnitelma on aina ajantasainen ja toimiva turvalli-

suusopas kohteen käyttäjille.
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Lisätietoa

Helsingin kaupungin pelastuslaitos www.hel.fi/pel

Sisäasiainministeriön pelastustoimi www.pelastustoimi.fi

Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEK www.spek.fi -> paloturvallisuus

Helsingin pelastusliitto HELPE Oy www.helpe.fi

PK-RH- sivusto www.pk-rh.fi

Finanssialan keskusliitto FK www.fkl.fi -> teemasivut -> vahingontorjunta

Hätäkeskuslaitos www.112.fi

Myrkytystietokeskus www.hus.fi -> Myrkytystietokeskus

Yhteiskunnan turvallisuus www.yhteiskunnanturvallisuus.fi

Pelastuslaki 379/2011

Työturvallisuuslaki 738/2002

Valmiuslaki 1552/2011

Laki pelastustoimen laitteista 10/2007

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011

Valtioneuvoston asetus väestönsuojista 408/2011


