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Kommunalin maaraportti 

KPY:n palontorjuntahenkilöstön ammattikonferenssi 13.–15. 
syyskuuta 2016 
 
Turvallisempi työympäristö pelastuspalvelu ja 
ambulanssihenkilöstölle 

Uhka ja väkivalta 
Pelastushenkilöstö ei saisi joutua tekemään työtään henkensä kaupalla. Puutteellinen koulutus 
ja uhkaavat tilanteet saattavat tehdä palomiesten ja ambulanssihenkilöstön työympäristöstä 
hengenvaarallisen. Sisäministeri Anders Ygeman järjesti helmikuussa kokouksen, jossa 
keskusteltiin konkreettisista toimenpiteistä ambulanssi- ja pelastushenkilöstöön kohdistuvien 
uhka- ja väkivaltatilanteiden vähentämiseksi. Hallitus lupasi kokouksessa konkreettisia 
toimenpiteitä, joita ovat ennaltaehkäisevä työ, poliisin lisääntynyt läsnäolo, koulutus sekä 
ambulanssi- ja pelastuspalveluhenkilöstön oikeusturvan tarkistaminen.  
 
Kommunalin mielestä on täysin tuomittavaa, että Kommunalin jäsenet kokevat väkivaltaa ja 
uhkailua työpaikoillaan. Työympäristöä pyritään jatkuvasti parantamaan monin eri tavoin. 
Osan me voimme tehdä itse, kun taas joihinkin asioihin tarvitaan viranomaisia. Suhteet 
yhteiskunnan kansalaisiin ovat tärkeässä asemassa. Voimme itse vaalia suhteitamme kaikkiin 
niihin ihmisiin, jotka itse asiassa tukevat meitä työssämme. Yhdessä heidän kanssaan pystymme 
vakuuttamaan ne, jotka eivät vielä ole ottaneet kantaa. 
 
Voimme myös koota hyviä esimerkkejä tehokkaista työskentelytavoista ja levittää niitä 
eteenpäin. Yksi tällainen on alueellinen pelastuspalvelu Räddningstjänsten Syd, joka on 
pystynyt vähentämään hälytysten määrää, työskentelemällä ennaltaehkäisevästi erilaisissa 
hankkeissa. Asuntopalot ovat vähentyneet noin 30 prosenttia ja tulipaloissa kuolleiden määrä 
on puolet koko Ruotsin keskiarvosta. 

 

http://www.rsyd.se/om‐oss/press/pressmeddelanden/2016/bostadsbranderna‐minskar‐i‐

raddningstjansten‐syds‐omrade/  

 

http://www.rsyd.se/nyheter/2015/raddningstjansten‐syds‐forebyggande‐arbete‐pa‐skolor/ 

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=6376053  

 

http://www.svd.se/4300793  
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Toinen keino on tehdä yhteistyötä tutkijoiden kanssa. Yksi esimerkki tästä on Ruotsin 
ympäristönsuojelun tutkimuslaitoksen IVL:n työympäristötutkijan Johan Sannen tekemä 
yhteistyö eri pelastustointen kanssa työympäristötyön integroimiseksi jokapäiväisiin 
työtehtäviin toiminnan laatua parantamalla. 

 

http://www.ivl.se/sidor/aktuell‐forskning/forskningsprojekt/arbetsmiljo/arbetsmiljon‐for‐

raddningstjansten‐granskas.html  

 

Sulkujen käyttö 
Onnettomuuspaikoilla liikenneturmissa tänä keväänä kuolleiden palomiesten suuri määrä on 
saanut Kommunalin tekemään hälytyksen – jotain on tehtävä pelastushenkilöstön 
työympäristön turvaamiseksi. Ihmishenkiä pelastavat työntekijät eivät saisi työssään joutua 
hengenvaaraan.  
Yhteiskuntasuojelu- ja valmiusviranomainen (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
MSB) kokosi 9. toukokuuta hälytystoimintojen edustajat keskustelemaan siitä, miten 
pelastushenkilöstön turvallisuutta voitaisiin parantaa.  
 
Kommunal on tehnyt ehdotuksen pelastushenkilöstön työympäristön turvallisuuden 
parantamiseksi. Kommunal haluaa lisätä pelastuspalvelun ja poliisin resursseja 
onnettomuuspaikkojen turvaamiseksi. Mieluiten me näkisimme poliisin osallistuvan 
pelastuspalvelun hälytystoimiin ja vastaavan onnettomuusalueen sulkemisesta ja liikenteen 
ohjaamisesta. Lisäksi me peräänkuulutamme selkeämpiä huomioasuja ja varoituslaitteistoa, 
yhteisharjoituksia ja samantyyppisiä vaimentimia kuin mitä TMA-hinausautoissa käytetään. 
   
Lisäksi Kommunal haluaa selvittää mahdollisuutta kieltää yleisöltä valokuvaamisen 
onnettomuuspaikoilla. Kommunalin mielestä ei myöskään ole sopivaa, että pelastushenkilö 
saapuu paikalle yksin.  
 
Kommunal tekee kartoitusta kuljettajakoulutuksista	
Pelastusajoneuvon kuljettamiseen oikeuttavan ajoluvan luulisi olevan samanlainen koko 
Ruotsissa – mutta näin ei ole. Joissakin kunnissa järjestetään toistuvasti kattavia harjoituksia, 
toisissa ei lainkaan. Joissakin kunnissa palomiehet saavat harjoitella jäällä ajoa joka vuosi, 
toisissa ei lainkaan. Mitä paloauton kuljettajalta vaaditaan? Vaatimukset vaihtelevat kunnasta 
toiseen, mikä lisää uusien kuljettajien epävarmuutta ja lisää onnettomuusvaaraa. Kommunal 
pyrkii tunnetusti standardoimaan pelastusajoneuvojen kuljettajakoulutuksen ja kartoittaa sen 
vuoksi parhaillaan maassa järjestettäviä koulutuksia saadakseen käsityksen koulutusten 
sisällöstä ja siitä, miten koulutus saataisiin osaksi palomiesten peruskoulutusta, joka on 
nimeltään suojautuminen onnettomuuksilta, (skydd mot olyckor, SMO). 
 
Yksi ehdotus pelastusajoneuvojen onnettomuusvaaran vähentämiseksi on pelastusajoneuvojen 
valtakunnallisen ajokortin käyttöönotto. Tämä on tärkeä kysymys, jonka parissa Kommunal on 
työskennellyt jo pitkään. Olemme jättäneet aineistoa valtiopäiväaloitteita varten ja koostamme 
myös ehdotusta siitä, miten pelastusajoneuvon ajokortti voidaan yhdistää SMO-koulutukseen.  
 
Syöpäriskien ennaltaehkäisy töissä 
Ruotsissa ammattiliitto tekee yhteystyötä työnantajien, viranomaisten ja poliitikoiden kanssa 
hankkeessa Friska brandmän (Terveet palomiehet) ja Skellefteåmodellen (Skellefteån malli), 
joissa vaarallisten hiukkasten pääsy palomiesten mukana paloasemalle estetään uudenlaisen 
työskentelytavan avulla. Lainsäädännössä on tällä alueella vielä paljon tehtävää, samoin kuin 
syövän luokittelussa työperäiseksi sairaudeksi. Voimme kuitenkin jo nyt minimoida 
altistumisemme vaarallisille aineille.  
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Kommunal on tehnyt näissä asioissa vuoden aikana kansainvälistä yhteistyötä. Viimeksi 
osallistuimme Madridissa 9.–11. toukokuuta pidettyyn kokoukseen, jossa tapasimme 
kollegoitamme muista eurooppalaisista ammattiliitoista. Syöpäkysymys on ylimpänä 
asialistalla.  
 
Olemme saaneet myös jäseniltämme aloitteita syövän luokittelemiseksi työperäiseksi 
sairaudeksi. Ruotsissa ei pystytä tällä hetkellä yksinkertaisesti luokittelemaan syöpää 
työperäiseksi sairaudeksi. Kommunal tutkii edelleen, miten me voimme parantaa järjestelmien 
saatavuutta ja sisältöä syöpään sairastuneille. 
 
Naiset pelastuspalvelun työntekijöinä 
Ruotsissa olemme työskennelleet ahkerasti pelastuspalvelussa työskenteleviä naisia koskevien 
kysymysten parissa. Kommunal on käsitellyt mm. työtiloihin, työvaatteisiin, asenteisiin ja 
raskauteen liittyviä seikkoja. Asenteisiin liittyvissä kysymyksissä on havaittavissa muutosta. 
Aikaisemmin asenteet kohdistuivat ennakkoluuloihin ja fyysiseen suoritukseen, nykyään 
havaitsemme muutoksen, jossa asenteet syntyvät jo koulussa. 
 
Ruotsin pelastuspalvelussa toimivien naisten asema kehittyy kuitenkin parempaan suuntaan. 
Tällä hetkellä 
kokoaikaisesti työskenteleviä naispuolisia palomiehiä on 3,1 prosenttia, ja valmiustilassa 
olevasta pelastushenkilöstöstä (räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB) 4,6 prosenttia on 
naisia.  
 
Naispuolisten palomiesten rekrytointi on kuitenkin edelleenkin vaikeaa. Koemme 
ongelmallisena myös sen, että jotkut alalle koulutetut naiset eivät hakeudu alan töihin 
koulutuksen jälkeen ja että jotkut vaihtavat ennen pitkää alaa. Tähän on monia eri syitä. Yksi 
ovat asenteet, jotka ovat olleet keskustelunaiheena aina siitä saakka kun naiset aloittivat 
palomiesten työt 18 vuotta sitten. Kommunal on työstänyt kysymystä koko ajan luennoimalla ja 
osallistumalla erilaisiin tasa-arvohankkeisiin työnantajien kanssa. Olemme nähneet asenteiden 
muuttuneen. Alussa oli kysymys ennakkoluuloista naisten fyysisiä voimia ja mahdollisia 
raskauksia kohtaan. Tänään havaitsemme naisiin kohdistuvien asenteiden muuttuneen. Osa 
saattaa johtua MSB:n vuosina 2009–2015 käyttöön ottamasta toimintasuunnitelmasta, jonka 
mukaan rekrytoitavasta työvoimasta 40–60 prosenttia tulisi olla naisia. Sen vuoksi useimmat 
naiset kutsuttiin työhönottohaastatteluun mutta ei kaikkia miehiä, mikä aiheutti keskustelua.  
 
Yksin työskentely, ensihoitohenkilöstö 
Kommunal tuo esille pelastuspalvelussa ajankohtaisen kysymyksen palvelun miehityksestä. 
Pelastuspalvelun ongelmana ovat usein liian pienet ensihoitoryhmät. Vähäisen harjoitteluajan ja 
puutteellisen koulutuksen vuoksi liian pieni ryhmä tai yksi henkilö ei pysty toimimaan kunnolla 
varsinaisissa onnettomuustilanteissa. Resurssien vähäisyys ja yksin työskentely aiheuttavat 
usein fyysistä ja henkistä rasitusta sekä pelastushenkilöstölle että yleisölle Kommunal haluaa 
poistaa yksin työskentelyn pelastuspalvelusta ja keskustella miehityksestä. Pelastuspalvelun on 
aina asetettava hälytystilanteet etusijalle. Kommunal halusi viestiä näistä ongelmista ja niiden 
ratkaisuehdotuksista poliitikoille ja pelastuspalvelun virkamiehille alan yhteisessä Brand 2016 -
konferenssissa 24.–26. toukokuuta Karlstadissa.  

Mona Hjortzberg 
Luottamusmies  
Työpaikka- ja sopimusyksikkö 
 
 
  
 


