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Tiedotusvälineet 

Vapaasti julkaistavissa 

 

LAPIN PELASTUSLAITOKSEN HÄLYTYSTEHTÄVÄMÄÄRÄN KASVU JATKUI 

 - joulukuu oli jälleen vuoden vilkkain kuukausi 

 

Lapin pelastuslaitoksen hälytystehtävämäärä kasvoi vuonna 2022 edellisvuodesta 163 tehtävällä. Vuonna 2022 Lapin pelastuslaitoksella oli yhteensä 4318 hälytystehtävää, 

mikä oli noin 4 % enemmän kuin vuonna 2021. Vuosittain tehtävämäärien muutoksiin vaikuttavat erityisesti matkailu sekä sääolosuhteisiin liittyvät vaihtelut maastopalo- ja 

vahingontorjuntatehtävissä.  

Onnettomuuksien aiheuttamissa henkilövahingoissa pitkän ajan kehitys pääosin myönteistä 

Kaikkiaan erilaisissa onnettomuuksissa vuonna 2022 kuoli pelastuslaitoksen ensitietojen mukaan 12 henkilöä, joka on 8 vähemmän kuin vuonna 2021. Myös vakavasti louk-

kaantuneiden määrä laski vuoteen 2021 verrattuna 57%. Vuonna 2022 tulipaloissa kuoli ensitiedon mukaan yksi henkilö.  

Liikenneonnettomuudet edelleen suurin tehtäväryhmä 

Onnettomuustyypeittäin määrältään suurin tehtävätyyppi oli liikenneonnettomuustehtävät.  Tehtäviä oli yhteensä 835 kpl, joka on kuitenkin 21 tehtävää vähemmän kuin 

vuonna 2021.  Pelastuslaitoksen tilastoihin tulevat vain ne liikenneonnettomuudet, joissa pelastuslaitoksen yksikkö on käynyt kohteessa. Liikenneonnettomuuksiin laske-

taan myös maastoliikenneonnettomuudet, joita oli n. 5 % kokonaismäärästä.  

Paloilmoittimien erheellisten ilmoitusten määrä edelleen huomattava 

Onnettomuustyypeittäin toiseksi suurimpana tehtävätyyppinä oli hätäkeskukseen liitettyjen automaattisten paloilmoittimien tarkastustehtävät 735 kpl, joka on 44 tehtävää 

enemmän kuin vuonna 2021. Automaattisten paloilmoittimien hälytystehtävistä yli 92% on erheellisiä.  

Ensivastetehtävien määrä kääntyi nousuun 

Onnettomuustyypeittäin kolmanneksi suurin tehtävätyyppi oli ensivastetehtävät. Tehtäviä oli yhteensä 536kpl, joka on 85 tehtävää enemmän kuin vuonna 2021. Päätöksen 

ensivasteyksikön hälyttämisestä tekee ensihoidon kenttäjohtaja riskiarvion ja tarve- ja tarkoituksenmukaisuusperusteella. Lapin jokaisessa kunnassa tapahtuvan ensivaste-

toiminnan avulla pyritään tavoittamaan äkillisesti ja vakavasti sairastunut tai loukkaantunut henkilö mahdollisimman nopeasti ja aloittamaan hänen hoitamisensa jo ennen 

ambulanssin saapumista. Tehtävään koulutettu ensivastehenkilöstö voi myös avustaa sairaankuljetushenkilöstöä potilaan ensihoidossa.  

Maastopelastustehtävissä kasvua 

Erilaisia ihmisten pelastustehtäviä oli yhteensä 257 kpl, joka on 54kpl enemmän kuin vuonna 2021. Suurimpana ryhmänä näistä oli maastopelastustehtävät, joita oli 151kpl, 

joista maalis-huhtikuun aikana suoritettiin 59 kpl. Tehtävien määrän lisääntyminen selittynee osaltaan Lapin matkailun ja maastossa liikkumisen merkittävällä lisääntymisel-

lä. Maastopelastustehtäviksi luetaan esim. ihmisen pelastaminen luonnossa tapahtuneen tapaturman, uupumuksen tms. johdosta.  
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