Helsingin kaupunki
Pelastuslautakunta

Pöytäkirja

5/2015

1 (2)

PEK/9
5.5.2015

§ 67
Pelastuslautakunnan lausunto tarkastuslautakunnan vuoden 2014
arviointikertomuksesta
HEL 2015-003750 T 00 03 00

Lausunto
Tarkastuslautakunta on pyytänyt 13.5.2015 mennessä
pelastuslautakunnan lausuntoa tarkastuskertomuksen kohdista 1.5,
1.6, 2.2 ja 2.3. Pelastuslautakunta antoi asiassa seuraavan lausunnon:
Tarkastuskertomuksen kohdan 2.2 mukaan pelastuslaitos ei ole
saavuttanut sitovia tavoitteita seuraavin osin: I-riskialueella
pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen
ensimmäisellä 1+3 -vahvuisella yksiköllä on enintään kuusi minuuttia
60 prosentissa tehtävistä ja ensihoidon tavoittamisviive on enintään
kahdeksan minuuttia 70 prosentissa kiireellisyysluokkien A ja B
tehtävistä.
Pelastustoiminnan lähtö- ja ajoaikaa ei nykyisin resurssein ja
hajautuksella ole mahdollista saavuttaa. Ensihoitopalvelun osalta
tavoite on palvelun tilaajan eli Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirin asettama ja perustuu ensihoidon
palvelutasopäätökseen. Pelastuslaitos on useaan otteeseen
huomauttanut, että tavoitetason saavuttaminen ensihoitopalveluin
nykyisin resurssein on erittäin haasteellista. Tilanteen korjaamiseksi on
tehty kaikki pelastuslaitoksen toimivallassa olevat toimenpiteet.
Tarkastuskertomuksen kohdan 2.3 mukaan pelastuslaitoksen tulee
huolehtia siitä, että sitovien toiminnallisten tavoitteiden dokumentointi
toteutetaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Pelastuslautakunta
kehottaa pelastuslaitosta huolehtimaan dokumentoinnista
asianmukaisesti. Tarkastuskertomuksen osalta ei ole muuta
lausuttavaa.
Esittelijä
vs. pelastuskomentaja
Jorma Lilja
Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010
henri.nordenswan(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Postiosoite
PL 112
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinginpelastuslaitos@hel.fi

Käyntiosoite
Agricolankatu 15 A
Helsinki 53
http://www.hel.fi/pel

Puhelin
+358 9 310 1651
Faksi
+358 9 310 30029

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Pelastuslautakunta

Pöytäkirja

5/2015

2 (2)

PEK/9
5.5.2015

Lausuntoehdotus
Tarkastuslautakunta on pyytänyt 13.5.2015 mennessä
pelastuslautakunnan lausuntoa tarkastuskertomuksen kohdista 1.5,
1.6, 2.2 ja 2.3. Pelastuslautakunta antaa asiassa seuraavan lausunnon:
Tarkastuskertomuksen kohdan 2.2 mukaan pelastuslaitos ei ole
saavuttanut sitovia tavoitteita seuraavin osin: I-riskialueella
pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen
ensimmäisellä 1+3 -vahvuisella yksiköllä on enintään kuusi minuuttia
60 prosentissa tehtävistä ja ensihoidon tavoittamisviive on enintään
kahdeksan minuuttia 70 prosentissa kiireellisyysluokkien A ja B
tehtävistä.
Pelastustoiminnan lähtö- ja ajoaikaa ei nykyisin resurssein ja
hajautuksella ole mahdollista saavuttaa. Tavoitteen saavuttamatta
jättämisellä ei ole merkitystä kaupunkilaisten turvallisuuteen.
Ensihoitopalvelun osalta tavoite on palvelun tilaajan eli Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiirin asettama ja perustuu ensihoidon
palvelutasopäätökseen. Pelastuslaitos on useaan otteeseen
huomauttanut, että tavoitetason saavuttaminen ensihoitopalveluin
nykyisin resurssein on erittäin haasteellista. Tilanteen korjaamiseksi on
tehty kaikki pelastuslaitoksen toimivallassa olevat toimenpiteet.
Tarkastuskertomuksen kohdan 2.3 mukaan pelastuslaitoksen tulee
huolehtia siitä, että sitovien toiminnallisten tavoitteiden dokumentointi
toteutetaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Pelastuslautakunta
kehottaa pelastuslaitosta huolehtimaan dokumentoinnista
asianmukaisesti. Tarkastuskertomuksen osalta ei ole muuta
lausuttavaa.
Esittelijä
vs. pelastuskomentaja
Jorma Lilja
Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010
henri.nordenswan(a)hel.fi
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