
 

Toimintaohje 13 1 (2) 
  

14.2.2022 
 
 
 

Satavarmaa turvallisuutta – lähellä sinua 

Satakunnan pelastuslaitos | Satakunnankatu 3 | 28100 PORI 
Puh. vaihde 02 621 1500 | etunimi.sukunimi@satapelastus.fi | www.satapelastus.fi 

 
SOPIMUSPALOKUNNAN TOIMINTA KORONAVIRUSEPIDEMIAN AIKANA (14.2.2022) 

 
Satakunnan pelastuslaitoksen koronajohtoryhmä kokoontui maanan-
taina 14.2.2022. Palaverissa käytiin läpi Satakunnan alueen koronatilan-
netta sekä keskusteltiin tilanteen mahdollisista vaikutuksista Satakun-
nan pelastuslaitoksen toimintaan.  

Koronatilanne 

Koronatilanne on Satakunnassa edelleen leviämisvaiheessa. Pelastus-
laitos pyrkii aktiivisesti estämään tilanteen, jossa suuri osa pelastustoi-
mintaan osallistuvasta henkilöstöstä olisi yhdenaikaisesti sairastumisen 
vuoksi pois työtehtävistä.  

Koronajohtoryhmän päätös sopimuspalokunnille asetettujen rajoitusten purkamisesta 

Koronajohtoryhmä purkaa alueen sopimuspalokuntien toiminnalle aiem-
min asettamansa rajoitukset.  

Voimaan jäävät rajoitukset 

Sopimuspalokuntien on yhä noudatettava muiden toimijoiden asettamia 
rajoituksia ja ehtoja.  
 
Sopimuskuntien toimintaohjeessa 12 (1.2.2022) mainittu väliaikaisesti 
muutetun tartuntatautilain 48 a §:n nojalla ensivastetehtäville osallistu-
valla henkilöstöllä on edelleen oltava mainitun säännöksen mukainen 
riittävä suoja.  
 
Riittävä suoja voidaan saavuttaa seuraavilla tavoilla: 
1) Kaksi covid-19-rokotetta  
2) Yksi covid-19-rokote ja enemmän kuin kuusi kuukautta aikaisemmin 
sairastettu covid-19-tauti  
3) Enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastettu covid-19-tauti 
 
Lisäksi sopimuspalokuntien on toiminnassaan huomioitava, mitä Lou-
nais-Suomen aluehallintovirasto on 14.2.2022 antamassaan päätök-
sessä (Dnro LSAVI/1991/2022) määrännyt. Määräyksessä muun mu-
assa velvoitetaan yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt eh-
käisemään tartuntariskiä.  
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Riskiä voidaan sopimuspalokunnissa ehkäistä esimerkiksi seuraavilla 
toimenpiteillä: 

• Toimintaan osallistutaan vain terveenä ja oireettomana.  
• Toimintaan ei osallistuta, jos henkilö on altistunut tai karanteenissa.  
• Käytetään kasvomaskia, mikäli turvavälien pitäminen ei ole mahdol-

lista. 
• Huolehditaan käsihygieniasta 
• Harjoitukset järjestetään tarvittaessa pienryhmissä tai rastikoulutuk-

sena 
• Kuntosalien ja muiden tilojen käyttöä koordinoidaan käytäjien kes-

ken 

LSAVI:n päätös on saatavissa internet-osoitteesta 
avi.fi/yleistiedoksiannot-lounais-suomi. 

Yhteenvetona 

Satakunnan pelastuslaitos jättää harkinnan koronatilanteen edellyttä-
mistä toimenpiteistä sopimuspalokunnille itselleen. Mikäli palokunnan 
tartuntatilanne kehittyy sellaiseksi, ettei palokunta kykene täyttämään 
sopimusvelvoitteitaan, on asiasta ilmoitettava palokunnan vastuumes-
tarille.  

 
 

Voimaantulo 

Tämä ohje astuu voimaan välittömästi ja on voimassa kunnes toisin il-
moitetaan. 
 
 
 
Satakunnan pelastuslaitoksen koronajohtoryhmän puolesta 
 

 
                                    Ville Koitto 
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