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KOKOUSTIEDOT 

 Aika ke 27.02.2019 klo 13:00 – 14:24    
 Paikka Paavolan pelastusasema, Ilola 
_________________________________________________________________________________ 
 

OSALLISTUJAT  Varsinaiset jäsenet   
 pj  Jarkko Niemi   
  Soile Laakso  
  Risto Turunen  
  Heikki Toivonen  
  Marja-Kaarina Koskinen 
  Juha Hämäläinen  
  Paavo Rautkoski  
  Tiina Jokinen  
      
   
Muut osallistujat Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 
 Hallintopäällikkö Merja Saasmo (§6 poissa) 
  Hallintosihteeri vs.  Riina Voutilainen 
    

Poissa Mikko Saukko    Varsinainen jäsen  
 Jyrki Tarhonen Varsinainen jäsen  

 Jari Paakkunainen Hallintojohtaja  
 Jouni Kokki Henkilökunnan edustaja 
  
_________________________________________________________________________________ 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri 
 
 
 

   
 Jarkko Niemi Riina Voutilainen  
_________________________________________________________________________________ 
 
KÄSITELLYT ASIAT § 1 - 13 
_________________________________________________________________________________ 
 
PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU 
 
Aika ja paikka Lahti        /     2019 
 
 
 
Allekirjoitukset     
_________________________________________________________________________________ 
 
PÖYTÄKIRJA  Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toimistossa 13.03.2019 klo 9.00 - 15.00 
NÄHTÄVÄNÄ Mannerheiminkatu 24 
 
 
Todistaa Pöytäkirjanpitäjä  Riina Voutilainen 
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1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Päijät-Hämeen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, että pe-
lastustointa hoidetaan liikelaitoksena Päijät-Hämeen liiton hyväksymän 
johtosäännön sekä muiden liiton säännösten mukaisesti. 
Yhteistoimintasopimuksessa ovat mukana Heinolan, Lahden ja Orimattilan 
kaupungit sekä Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Kärkölän, Padasjoen ja Sysmän 
kunnat sekä Päijät-Hämeen maakuntaliitto. 
 
 
Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 4 §:n mukaan kokouskutsun antaa 
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 
Kokouskutsu on lähetettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt 
ole esteenä. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun 
yhteydessä. Johtokunnan kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille sekä 
muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus johtokunnan kokouksissa, 
toimielimen päättämällä tavalla. 
 
Kokouskutsu on lähetetty Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenille 
ja varajäsenille ja maakuntajohtajalle sekä kunnanjohtajille.  
 
Kuntalain 58 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun 
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 
 
Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 10 §:n mukaan muiden, kuin pykälässä 
mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen 
toimielin. 
 
Puheenjohtaja: 
 
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 
Päätös: 

 

 Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

 

Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 15 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan 
toimielimen päättämällä tavalla. 
 
Johtokunnan päätöksen mukaisesti johtokunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi 
kullakin kerralla tähän tehtävään valittua johtokunnan jäsentä tai läsnä olevaa 
varajäsentä, jollei johtokunta jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjat 
tarkastetaan pääsääntöisesti seuraavassa kokouksessa tai tarpeen vaatiessa 
muulla tavoin. 
 
Puheenjohtaja: 
 
Johtokunta valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Juha 
Hämäläisen ja Tiina Jokisen.  
 

Päätös:  

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Juha Hämäläinen ja Tiina Jokinen. 
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3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 
Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 7 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan 
mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 
 
Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu 
kokouskutsussa. 
 
Puheenjohtaja: 
 
Johtokunta hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös:  
 
Esitys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
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4 PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN  

 

Kuntayhtymän tilinpäätöksestä säädetään kirjanpitolain lisäksi kuntalaissa. 
Tilinpäätöksen käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain säännöksiin sekä 
Lahden kaupungin konsernitilinpäätöksen aikatauluun. Tilinpäätös on lain 
mukaan laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, 
minkä jälkeen tilinpäätös on luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi. 
Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös viimeistään toukokuun loppuun 
mennessä. Maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi tilinpäätös ja 
tilintarkastuskertomus on saatettava kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 
67 § mukaisesti liikelaitoksen johtokunta laatii liikelaitoksen tilinpäätöksen. 
Kuntalain 60 § mukaisesti maakuntavaltuusto päättää tilinpäätöksen 
hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta osana Päijät-Hämeen liiton tilinpäätöstä.  
 
Johtosäännön 3 § mukaisesti johtokunta allekirjoittaa liikelaitoksen 
tilinpäätöksen (liite 1). Johtokunta antaa tilintarkastajille 
vahvistusilmoituskirjeen tilinpäätöstä koskien (liite 2). Laskelma 
kuntakohtaisista maksuosuuksista sisältyy tilinpäätökseen. Tilinpäätökseen 
liittyvien henkilöstöraportin (liite 3) ja vuosikertomuksen (liite 4) tarkoituksena 
on antaa tietoa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toiminnasta, voimavaroista ja 
–kustannuksista seurannan, suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. 
 
Tilinpäätöstietojen mukaan käyttötalouden toteutuma on: 
 

         tulot  menot                     yli- / alijäämä 
 Pelastustoimi    19.311.856                   18.649.339  662.517
 (Ilman poistoja   
 ja rahoituseriä   19.266.719                    17.841.023) 
 
 Ensihoito              4.899.776                    4.899.776                               0
  

Pelastustoimen ylijäämä koostuu ennakoitua suuremmista tuotoista sekä 
alituksista palkkakuluissa, palvelujen ostoryhmässä ict-kuluissa sekä 
vuokrakuluissa. 
 
Ensihoidossa ei ole poistoja, sillä kalusto on hankittu leasing-rahoituksella. 
Ensihoidon tulos on nolla, sillä kirjanpidollinen ylijäämä (autojen myyntitulot, 
säästöt leasing-vuokrissa) on tilinpäätöksessä kirjattu palautettavaksi PHHYKY:n 
ensihoitokeskukselle. 
 
Investointien toteutuma on: 
Hankinnat tilikauden aikana  1.740.911 
avustukset       245.020 
nettoinvestoinnit   1.495.891 
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Investointien määrää kasvattaa kahdelle vuodelle jaksotettu nostolava-auton 
hankinta, yhteensä n. 600.000 euroa. 
 
Ensihoidossa ei investointeja ole tehty vuonna 2018. 
 
Tilikauden tuloksen käsittely: 
Pelastustoimen kirjanpidollinen ylijäämä 662.517,88 euroa kirjataan voitto- ja 
tappiotilille. 
 
 
Esittelijä: 
 
Johtokunta allekirjoittaa tilinpäätöksen. Tilinpäätös toimitetaan edelleen tilin-
tarkastajille tarkastettavaksi sekä maakuntahallitukselle ja 
maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi. 
 

 

Päätös:  
 
Korjataan henkilöstöraportin kohdan 5.2 Osaamisen kehittäminen -tekstissä 
mainittu terveydenhuoltoalan ammattitutkinto sosiaali- ja terveysalan 
ammatilliseksi perustutkinnoksi. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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5 PELASTUSLAITOKSEN HINNASTOON ESITETTÄVÄT MUUTOKSET 

 

Pelastuslaitoksella on käytössä pelastuslaitoksen johtokunnan kokouksessaan 
16.11.2017 § 35 päivitetty hinnasto. Riskienhallintapäällikkö on esittänyt 
tehtäväksi hinnastoon muutoksia 1.3.2019 alkaen. 
 
Muutosten tarkoituksena on päivittää hinnat vastaamaan todellisia tehtävistä 
aiheutuvia kuluja.  
 
Esitettävät muutokset: 
 
Erityinen palotarkastus ja rakennuksen ennakkokatselmus 110 euroa/55 euroa/h. 
- perusmaksu yksi tunti, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus 
 
Kemikaalien vähäisestä käsittelystä tai varastoinnista saapuneen ilmoituksen 
johdosta tehty viranomaisen päätös 165 euroa. 
 
Nestekaasun varastoinnista pullokaapeissa tehty päätös 110 euroa.   
 
Kemikaalien vähäisestä käsittelystä tai varastoinnista saapuneen ilmoituksen 
johdosta tehty viranomaisen tarkastus 110 euroa/55 euroa/h. 
- perusmaksu kaksi tuntia, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus 
 
Öljylämmityslaitteiston käyttöönottotarkastus, alle 10 m3 säiliöt 55 euroa. 
 
Esittelijä:  
 
Hyväksytään pelastuslaitoksen hinnastoon esitetyt muutokset 1.3.2019.   
 
Päätös:  
 
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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6 OSASTOPÄÄLLIKÖIDEN PALKKAUKSEN TARKISTAMINEN 

 
Pelastuslaitoksen johtosäännön 3 § mukaan johtokunta päättää 
osastopäälliköiden palkkaukseen tehtävistä tarkistuksista. 
 
Osastopäälliköiden palkkauksessa on pyritty siihen, että osastopäälliköiden 
tehtäväkohtaiset palkat ovat linjassa muun henkilöstön palkkauksen sekä 
tehtävien vaativuuden mukaisesti. Osastopäälliköiden palkkauksessa tulee myös 
huomioida toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen, 
yhteiskunnallisten muutosten aiheuttamat muutokset toimenkuvissa sekä 
lainsäädännön ja muiden muutosten myötä kasvanut vastuu oman osaston 
toimintojen toteuttamisesta.      
 
Osastopäälliköiden tehtäväkohtainen palkka on kaikilla saman suuruinen pl. 
hallintopäällikkö, jonka palkkauksessa on huomioitu pelastusjohtajan sijaisuus 
niin, että sijaisuudesta maksettava korvaus on sisällytetty tehtäväkohtaiseen 
palkkaan. Osastopäälliköiden palkkauksen kokonaistarkistus toteutettiin 2012. 
(19.12.2012 § 82).  
 
Sekä KVTES, että TS puolella on 1.1.2019 ollut käytettävissä 1,2 % suuruinen 
järjestelyerä, josta 0,3 % on sovittu käytettäväksi henkilökohtaisiin palkanlisiin ja 
loppu 0,9 % tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin. Järjestelyerää (0,9%) ei 
kohdenneta osastopäälliköiden palkkauksen tarkistamiseen, vaan nyt esitettyjen 
korotusten kustannus toteutetaan työnantajan ylimääräisellä kohdentamisella. 
 
Pelastusjohtaja esittää osastopäälliköiden tehtäväkohtaiseen palkkaukseen 300 
euroa/kk korotusta 1.1.2019 alkaen. 
 
 
Esittelijä:  
 
Johtokunta hyväksyy kokouksessa esitetyt osastopäälliköiden tehtäväkohtaisten 
palkkojen tarkistukset takautuvasti 1.1.2019 alkaen.   
 
Päätös:  
 
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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7 VIESTINTÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄN PERUSTAMINEN 

 

Pelastuslaitoksen toiminnassa erilainen viestinnän tarve kasvaa jatkuvasti. 
Sosiaalinen media, sisäinen- ja ulkoinen viestintä, onnettomuustiedottaminen 
jne. ovat asioita, joihin jokaisen nykyaikaisen organisaation tulee keskittää 
entistä enemmän voimavaroja. 
 
Sisäministeriön nimeämän pelastustoimen uudistushankkeen viestintätyöryhmän 
raportti ”Suositukset viestinnän kehittämiseksi pelastuslaitoksissa” valmistui 
2018 (SM julkaisu 22/2018). Raportissa esitettiin kaksitoista suositusta pelastus-
laitosten viestinnän kehittämiseksi.  
 
Suosituksen mukaan; jokaisella pelastuslaitoksella on oma viestintä ja riittävä 
määrä päätoimisia viestinnän ammattilaisia. Viestinnän ammattilaiset 
suunnittelevat, toteuttavat, koordinoivat, kehittävät ja arvioivat 
pelastuslaitoksen viestintää. He myös tukevat laitoksen muuta henkilöstöä 
viestinnässä.  
 
Viestintä huomioidaan kaikessa pelastuslaitoksen päätöksenteossa. Viestintä 
suunnitellaan osaksi pelastuslaitoksen jokapäiväistä työtä. Viestinnän ammattilaiset 
ovat esimerkiksi pelastustoiminnan johtajan tukena ja helpottavat näin tilanteen 
johtamista sekä vähentävät median suunnasta tulevaa painetta. Pelastuslaitoksilla 
tulee olla ajantasaiset viestintäsuunnitelmat ja vuosisuunnitelma. 
 
Tällä hetkellä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen viestinnän toteuttaminen perustuu 
täysin oman toimen ohella tapahtuvaan toimintaan. Toiminta on hajanaista, eikä 
sitä pystytä koordinoimaan nykyisellä henkilöstöllä.  
 
Useat pelastuslaitokset ovat viime vuosien aikana keskittäneet viestintää aiempaa 
enemmän yhdelle henkilölle, joka vastaa viestinnän kokonaisuudesta. Käytännössä 
tämä tarkoittaa uuden tehtävän perustamista pelastuslaitoksen organisaatioon. 
Tehtävässä ei käytetä viranomaisvaltuuksia, jolloin tehtävän ei tarvitse olla virka.  
 
Osastopäälliköt ovat kokouksessaan päätyneet esittämään pelastuslaitoksen 
johtokunnalle viestintähenkilön tehtävän perustamista. Tehtävä tulisi olemaan 
asiantuntijatehtävä ja sijoittuisi samalle tasolle kuin ICT – asiantuntijan tehtävä. 
 
Tarkempaa toimenkuvaa sekä esitys nimikkeestä esitellään kokouksessa.    
 
Esittelijä: Johtokunta hyväksyy esityksen viestintähenkilön tehtävän perustamisesta 
1.4.2019 alkaen.   
 
Päätös: Muutetaan pykälän otsikko ja esitys yhdenmukaiseksi, kyseessä 

 viestintäsuunnittelijan tehtävä. Hyväksyttiin esitys viestintäsuunnittelijan 
 tehtävän perustamisesta 1.4.2019 alkaen. 
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8 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO 26.11.2018 – 18.02.2019  

Pelastusjohtajan päätösluettelo on liitteenä (liite 5) ajalta 26.11.2018 – 
18.02.2019.   
 
Esittelijä: 
Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee pelastusjohtajan päätökset tiedoksi.  
 
Päätös:    

 Merkittiin tiedoksi. 

9 TIEDOKSISAANTIASIAT 

Tiedoksisaantiasioista yhteenveto liitteenä (liite 6). 
 
Esittelijä: 
Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi tiedoksisaantiasiat. 

Päätös:  
Merkittiin tiedoksi. 

10 AJANKOHTAISASIAT 

                     Ajankohtaisasioista yhteenveto liitteenä (liite 7). 
  
Esittelijä: 
Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavat 
ajankohtaiskatsaukset. 
 
Päätös:  
Merkittiin tiedoksi. 

11 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 Ei muita asioita. 

12 SEURAAVAT KOKOUKSET 

      
Esittelijä: 
Sovitaan seuraavien kokousten ajankohdat ja paikat. 
 
SEURAAVAT KOKOUKSET: ke 27.03.2019 klo 13:00, Paavolan pelastusasemalla 

                     - toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2020 
                     - johtokunnan seminaaripäivä 2019  

13  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:24 

    



PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä                                Sivu  12 (13) 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos 27.02.2019   
Johtokunta 
__________________________________________________________________________
  

 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa 
 
Pykälät § 1 - 4,  8 - 13 
 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät § 5-7 
 
 
 

 

Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 

 

 

 

 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 
 

 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
Johtokunta 
Mannerheiminkatu 24 
15110 LAHTI 
 
Pykälät 
§ 5-7 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 

 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava 
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Valitusviranomainen ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin 
myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 
 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Raatihuoneenkatu 1 
13100 Hämeenlinna 
 

Kunnallisvalitus 
 

Pykälät 
 Valitusaika 

30 päivää 

Hallintovalitus 
 

Pykälät 
 

Valitusaika  
    päivää 

Muu valitusviranomainen, osoite ja 
postiosoite 
 
 
 

Pykälät Valitusaika  
    päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valituskirjelmä 

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 
 

 valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 

 päätös, johon haetaan muutosta 

 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

 muutosvaatimuksen perusteet 
Valituskirjelmä on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on 
allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna  
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HHL 21 §). 

Valitusasiakirjojen toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, 
että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 
 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite 
 
 
 

Pykälät 
 
 
 

Valitusasiakirjat on toimitettava ¹: nimi, osoite ja postiosoite 
 
 
 

Pykälät 
 
 
 

 
Lisätietoja 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista lain (701/93) nojalla 
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 
¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle  Liitetään pöytäkirjaan 
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PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO     1
  
PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS  
 
TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2018 
 
 
Pelastusjohtajan katsaus 
 
Pelastuslaitoksen toiminnallinen ja taloudellinen tulos tilikaudelta 2018 oli jälleen erinomainen. Lähes 
kaikki asetetut tavoitteet saavutettiin. 
 
Pelastustoimen tulos vuodelta 2018 muodostui 662 518 euroa voitolliseksi. Tulokseen vaikuttivat 
ennakoitua suuremmat avustukset (PSR, ÖT) sekä suunniteltua alhaisemmat palkka- ja vuokrakulut.  
   
Ensihoidon tulos oli muutaman vuoden alijäämän jälkeen ylijäämäinen 115 129 euroa. Tulokseen 
vaikuttivat ajoneuvoista saadut myyntitulot sekä suunnitelmallinen säästö ajoneuvojen leasing- 
maksuissa.  
 

Toiminnallisesti vuoden 2018 kokonaishälytysmäärät jatkoivat edelleen kasvua edellisvuoden 
tavoin. Tehtävämäärien nousu vuoteen 2017 verrattuna oli 293 tehtävää (4416 -> 4709). 
Hälytystehtävien määrät lisääntyivät eniten tarkastus-/varmistustehtävien kokonaisuudessa, 
pitäen sisällään automaattisten paloilmoittimien tarkastus- ja varmistustehtävät, 
palovaroittimien tarkastus- ja varmistustehtävät sekä muut tarkastus- ja varmistustehtävät 
(+205 kpl). Rakennuspalojen määrä pysyi noin edellisten vuosien tasolla (-3 kpl), 
liikenneonnettomuudet vähenivät (-32 kpl).   
 
Suhteutettuna viiden vuoren tehtävämäärien keskiarvoon (2014 – 2018) on suurin muutos 
ensivastetehtävissä, joiden määrä vuonna 2018 oli 1119 kpl, joka on 153 kpl yli viiden vuoden 
tehtävämääräkeskiarvon 967 kpl. 
 
Suuronnettomuuksia, (joissa taloudelliset menetykset ovat olleet yli 500 000 euroa, tai joissa 
kuolleiden / loukkaantuneiden määrä on enemmän kuin viisi), oli Päijät-Hämeessä vuonna 
2018 kaksi kappaletta; rivitalopalo sekä ostoskeskuksen tulipalo.  Kummassakaan ei kuollut tai 
loukkaantunut ihmisiä, mutta aineelliset vahingot ylittivät suuronnettomuuden kriteerit. 
 
Palokuolemia alueellamme sattui vuonna 2018 kolme (3), eli sama määrä kuin edellisvuonna.  
 
Ensihoidon palvelutuotanto toteutettiin yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Tehtäviä 
yksiköillämme oli yhteensä 13 875 tehtävää.  
 
Turvallisuusviestinnällä tavoitettiin 22 % alueen asukkaista yhteensä 397 tilaisuudessa (tavoite 20 %). 
 
Yritysten ja laitosten (erityiskohteet) tarkastuksen toteutettiin suunnitellusti.   

 
Pientalojen omavalvontalomakkeita lähetettiin omakotitaloihin 3 701 kpl sekä vapaa-ajan asuntoihin 
1 956 kpl, palautusprosentti pientalojen osalta oli 87,4% ja vapaa-ajan asuntojen osalta 50,0 %.  
Toimintaa pyritään tehostamaan ja omavalvontatoiminta onkin otettu mukaan myös palomiehen 
työtehtäviin. 
 



  

    

Pelastuslaitoksen hallinto     2 
 

Pelastuslaitoksen johtokunnan varsinaiset jäsenet ovat: 
Jarkko Niemi (pj), Juha Hämäläinen, Tiina Jokinen, Marja-Kaarina Koskinen, Soile Laakso, 
Paavo Rautakoski, Mikko Saukko, Jyrki Tarhonen (varapj), Heikki Toivonen ja Risto Turunen. 
Varajäsenet ovat Ari Anttila, Seija Kasurinen, Tarja Kirvesmies, Sanna Nevalainen, Harry 
Nordström, Arja Rantala, Aarre Salmenoja, Aake Tenttula, Pasi Uurasmaa ja Toni Vehmola. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Talousarvion toteutuma, pelastustoimi 
 
   TA 2018 toteutuma 2018 erotus 
Toimintatuotot: 
Myyntituotot       124.500         167.920     43.420 
Korvaukset kunnilta  18.419.109  18.457.158     38.049 
Muut suoritt. myyntituotot      110.600       134.566     23.966 
Tuet ja avustukset       212.000       331.143   119.143 
Muut toimintatuotot: 
Pysyvien vastaavien myyntituotot                   0       168.727   168.727 
Muut tuotot         129.000            7.205  -121.795 
Toimintatuotot yhteensä  18.995.209  19.266.720   271.510 
 
Toimintakulut: 
Henkilöstökulut  11.353.759 11.154.551   199.208 
Palvelujen ostot     1.940.760   1.885.365      85.395 
Aineet ja tarvikkeet        754.700         858.523  - 103.823 
Avustukset           50.000            42.500         7.500 
Muut toimintakulut     4.015.990    3.930.085       85.905 
(josta vuokrat     3.995.041    3.911.378       83.663) 
Toimintakulut yhteensä   18.115.209  17.481.024     274.185 
Rahoitustuotot ja –kulut           10.000          44.410       34.410 
Suunnitelman mukaiset poistot        890.000        807.588       82.412 
Tilikauden tulos                     0        662.518     662.518 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

    

Talousarvion toteutuma, ensihoito    3 
  
   TA 2018 toteutuma 2018 erotus 
Toimintatuotot 
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 4.939.886   4.827.097   112.789 
Maksutuotot                   0                 0                 0 
Tuet ja avustukset        16.000         22.114      6.114 
Pysyvien vastaavien myyntituotot                 0              50.565    50.565 
Toimintatuotot yhteensä   4.955.886   4.899.776   - 56.109 
      
  
Toimintakulut 
Henkilöstökulut   3.699.933       3.757.770  - 57.837 
Palvelujen ostot      190.436      199.857            9.421 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat     225.517      229.027  -    3.510 
Muut toimintakulut       840.000      713.081   126.919 
(josta autojen leasing-vuokrat     840.000      712.767   127.233) 
Toimintakulut yhteensä   4.955.886   4.899.735  -  56.151 
Rahoituskulut                   0                41  -          41 
Tilikauden tulos                  0                  0              0
     
Talousarvion toteutuma, koko laitos 
   TA 2018 toteutuma 2018 erotus 
 
Toimintatuotot   
Myyntituotot       124.500       167.920       43.420 
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 23.358.995  23.284.257    -  74.739 
Muut myyntituotot       110.600       134.566       23.966 
Tuet ja avustukset       228.000       353.258     125.258 
Pysyvien vastaavien myyntituotot                  0           219.292     219.292 
Muut toimintatuotot       129.000               7.205  -  121.795 
Toimintatuotot yhteensä  23.951.095   24.166.496     215.401 
 
Toimintakulut 
Henkilöstökulut  15.053.692   14.912.321     141.371 
Palvelujen ostot    2.131.196     2.055.222       75.975 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat      980.217     1.087.551  -  107.334 
Avustukset          50.000              42.500         7.500 
Muut toimintakulut    4.855.990        4.643.165     212.825 
Toimintakulut yhteensä  23.071.095    22.740.759         330.336 
Rahoitustuotot ja kulut          10.000            44.369        34.369 
Suunnitelman mukaiset poistot       890.000          807.588         82.412 
Tilikauden tulos                    0          662.518      662.518 
 
Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä  
Kirjanpidollinen ylijäämä 662.518,88 euroa kirjataan voitto- ja tappiotilille.  
  



  

    

 
Henkilöstö      4 
 
Henkilöstön määrä tilikaudella on pysynyt melko vakaana. 
 
Maksetut palkat suoriteperusteisesti  12.469.500 
Sairausvakuutuskorvaukset   -    165.939 
Eläkekulut      2.215.716 
Muut henkilösivukulut        393.045 
 
Yhteensä    14.912.321 
 
Henkilöstöstä on tehty erillinen henkilöstökertomus. 
 
Ympäristöasiat 
 
Pelastuslaitos pyrkii enenevässä määrin ottamaan huomioon ympäristöasiat mm. ajoneuvo- ym. 
kaluston kilpailutuksessa ja hankinnassa sekä soveltuvin osin muissa hankinnoissa. 
 
 
 
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 
 
Pelastuslaitos on osallistunut meneillään olevaan maakunta- ja sotevalmisteluun. Työtä on tehty oman 
toimen ohella, lisäksi yksi palomestari työskentelee maakuntavalmistelun projektitoimistossa 
varautumisen vastuuvalmistelijana. 

 
Rahoitusriskit liittyvät edelleen kuntien talouteen.  Yhteistoimintasopimuksen ja vuokraperusteiden 
muutokset odottavat maakuntauudistuksen myötä syntyviä tarpeita. 
 
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen 
vaikuttavista seikoista 
 
Henkilöstön ikääntyminen tuo haasteita henkilöstön fyysisen kunnon ylläpidon tukemiseen. Laitoksella 
on liikunnanohjaaja, jonka tuella henkilöstöä pyritään auttamaan ongelmatilanteissa.  
 
Talouteen lähitulevaisuudessa vaikuttavia tekijöitä ovat mm. ict-kustannukset, joiden arvioidaan 
kasvavan huomattavasti valtakunnallisten uusien järjestelmien (KEJO-kenttäjohtamisjärjestelmä, 
Erica-hätäkeskusjärjestelmä, riskienhallinnan valvontasovellus) käyttöönoton myötä. 
 
Sisäinen valvonta ja riskien hallinta 
 
Laitoksen talouden sisäinen valvonta on hoidettu mm. töiden järjestelyllä. Riskialttiita 
tehtäväyhdistelmiä on vältetty toimenkuvilla.  
 
Pelastusjohtaja ja osastopäälliköt seuraavat talouden toteutumia osastoillaan kuukausittain. 
Säännöllinen kuntaraportointi toimitetaan johtokunnalle ja ensihoitokeskukselle neljännesvuosittain. 
Toiminnallinen tulos raportoidaan johtokunnalle neljännesvuosittain sovittujen mittareiden 
mukaisesti (lähtöajat, toteutuneet palotarkastukset jne) kuten aiemminkin. 
       
Toimintasäännössä ja asemapalvelusohjeessa on määritelty henkilöstön vastuut ja velvollisuudet.  



  

    

     5 
 

Taloudelliset toteutumat esitetään tilinpäätöksessä johtokunnalle, maakuntahallitukselle sekä 
maakuntavaltuustolle. 
 
Laitoksen sijoitukset ovat kaikki pääomaturvattuja sijoituksia. 
 
Toiminnan osalta on otettu käyttöön Pera-ohjelmaa (Pelastustoimen ja ensihoidon riskinarvio), jonka 
avulla hallinnoidaan riskejä käytännön toiminnassa. 

 
Pelastuslaitoksen kalusto on vakuutettu pääsääntöisesti pakollisilla vakuutuksilla. Uusimmissa 
ajoneuvoissa on kasko-vakuutus.  
Henkilöstö on vakuutettu lakisääteisesti. 
Johdon toiminnalla on vastuuvakuutus. 
Oikeudenkäyntejä tai vastaavia toimenpiteitä ei ole vireillä. 

 



PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 6

Päijät-Hämeen pelastuslaitos

TASE 

VASTAAVAA 31.12.2018 31.12.2017

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto

Kuljetusvälineet, kevyt kalusto 604 136,29 436 355,60

Kuljetusvälineet, raskas kalusto 2 683 592,83 1 891 899,87

ATK-kalusteet 0,00 0,00

Muut koneet ja kalusto 250 400,66 3 538 129,78 169 316,73 2 497 572,20

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Keskeneräiset hankinnat 0,00 0,00 352 255,47 352 255,47

Pysyvät vastaavat yhteensä 3 538 129,78 2 849 827,67

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 39 466,12 88 927,16

Muut saamiset 329 196,93 361 938,39

Siirtosaamiset 0,00 368 663,05 275 291,50 726 157,05

Rahoitusarvopaperit

Sijoitukset 818 000,00 980 000,00

Rahat ja pankkisaamiset 1 547 352,40 2 365 352,40 1 267 640,07 2 247 640,07

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 2 734 015,45 2 973 797,12

VASTAAVAA YHTEENSÄ 6 272 145,23 5 823 624,79

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 2 549 043,18 2 235 282,92

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 662 517,88 3 211 561,06 313 760,26 2 549 043,18

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Ostovelat 449 602,57 743 113,68

Muut velat 596 393,75 703 894,65

Siirtovelat 2 014 587,85 3 060 584,17 1 827 573,28 3 274 581,61

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 6 272 145,23 5 823 624,79

0,00 0,00

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste 51,20 43,77

Suhteellinen velkaantuneisuus 12,66 180 426 326,69

Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 € 4 454 4 454



PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 7

Päijät-Hämeen pelastuslaitos

LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2017 / 2018

2018 2017

Liikevaihto 23 939 998,80 -58,12

Liiketoiminnan muut tuotot 226 496,95 49,43

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -1 087 550,56 -18,21

Palvelujen ostot -2 055 221,50 7,15

Henkilöstökulut -14 912 321,02 -66,38

Palkat ja palkkiot -12 303 560,77 -4,16

Henkilösivukulut -2 608 760,25 -62,22

Eläkekulut -2 215 715,67 -4,69

Muut henkilösivukulut -393 044,58 -57,53

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -807 588,26 -8,73

Liiketoiminnan muut kulut -4 685 665,45 3 771,13

Liikeylijäämä/ alijjäämä 618 148,96 3 676,27

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 24 864,28 10 665,62

Muut rahoitustuotot 20 273,77 -45,55

Korkokulut -768,99 7,84

Muut rahoituskulut -0,14 -100,00

Ylijäämä/ alijäämä ennen satunnaisia eriä 662 517,88 14 204,18

Ylijäämä/ alijäämä ennen varauksia 662 517,88 14 204,18

Tilikauden tulos 662 517,88 14 204,18

LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Voitto, % 2,77 1,33
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Päijät-Hämeen pelastuslaitos

RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2018 / 2017

2018 2017

TOIMINNAN RAHAVIRTA

Liikeylijäämä (-alijäämä) 618 148,96 270 797,93

Poistot 807 588,26 843 480,43

Rahoitustuotot ja kulut 44 368,92 42 962,33

Tulorahoituksen korjauserät -219 291,95 1 250 814,19 -136 379,39 1 020 861,30

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investointimenot -1 740 910,86 -526 979,08

Rahoitusosuudet investointimenoihin 245 020,48 126 354,39

Käyttöomaisuuden myyntitulot 219 291,95 -1 276 598,43 150 358,69 -250 266,00

Toiminnan ja investointien rahavirta -25 784,24 770 595,30

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Lyhytaikaisten saamisten muutos 357 494,00 35 193,73

Korottomien velkojen muutos -213 997,43 -138 130,71

Oman pääoman muutokset 0,00 -2 218 646,82

Rahoituksen rahavirta 143 496,57 -2 321 637,80

RAHAVAROJEN MUUTOS 117 712,33 -1 551 042,50

Rahavarat 1.1. 2 247 640,07 3 798 682,57

Rahavarat 31.12. 2 365 352,40 117 712,33 2 247 640,07 -1 551 042,50

tarkistus 0,00 0,00

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus, % 98,28 151,34

Kassan riittävyys pv 44 69
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Päijät-Hämeen pelastuslaitos

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2018

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen tilinpäätös on laadittu kirjanpitoa koskevaan lainsäädäntöön

perustuvia periaatteita noudattaen.

Käyttöomaisuus on arvostettu poistosuunnitelman mukaisilla arvoilla vähennettynä.

Pääomaturvatut sijoitukset on arvioitu nimellisarvoonsa.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

TULOJEN JAKAUTUMINEN

ensihoito pelastustoimi yhteensä

Liikevaihto 4 899 776,18 19 091 594,74 23 991 370,92

Liiketoiminnan muut tuotot 0,00 175 124,83 175 124,83

4 899 776,18 19 266 719,57 24 166 495,75

SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET

Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty johtokunnan kokouksessaan

1.12.2004 hyväksymää poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomai-

suuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Poistoajat, niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:

Muut pitkävaikutteiset menot 3 vuotta tasapoisto 33,30 %

Koneet ja kalusto 3 - 10 vuotta tasapoisto 33,3 - 10,0 %

KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTITUOTOT

ensihoito pelastustoimi yhteensä

Käyttöomaisuuden myyntituotot 50 564,52 168 727,43 219 291,95

TASEEN LIITETIEDOT

KÄYTTÖOMAISUUS

Aineelliset 

hyödykkeet

Kuljetusvälineet, 

kevyt kalusto

Kuljetusvälineet, 

raskas kalusto Atk-kalusteet

Muut koneet ja 

kalusto

Keskeneräiset  

hankinnat Yhteensä

Poistamaton 

hankintameno 1.1. 436 355,60 1 891 899,87 0,00 169 316,73 352 255,47 2 849 827,67

Lisäykset tilikauden 

aikana 404 249,08 1 128 286,89 0,00 100 534,00 107 840,89 1 740 910,86

Avustukset -53 020,48 -192 000,00 0,00 0,00 -245 020,48

Siirrot erien välillä 0,00 344 712,92 0,00 115 383,44 -460 096,36 0,00

Myynnit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tilikauden poisto -183 447,91 -489 306,84 0,00 -134 833,51 0,00 -807 588,26

Poistamaton 

hankintameno 31.12. 604 136,29 2 683 592,84 0,00 250 400,66 0,00 3 538 129,79
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RAHOITUSARVOPAPEREIDEN JÄLLEENHANKINTAHINTOJEN JA AKTIVOITUJEN HANKINTAMENOJEN EROTUS

RAHOITUSOMAISUUDEN ARVOSTUSPERUSTEET

Sijoitusarvopaperit on arvostettu hankintahintaan

Sijoitukset: aktivoitu hankintameno markkina-arvo         erotus

Nordea A322 45 000,00 61 096,50 16 096,50

Nordea A551 195 000,00 208 786,50 13 786,50

Nordea A699 95 000,00 98 990,00 3 990,00

Nordea A701 95 000,00 97 707,50 2 707,50

Nordea A845 161 000,00 164 236,10 3 236,10

Nordea A891 115 000,00 114 586,00 -414,00

Nordea A953 62 000,00 61 590,80 -409,20

Nordea B245 50 000,00 56 220,00 6 220,00

818 000,00 863 213,40 45 213,40

TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN PELASTUSTOIMI/ ENSIHOITO

Pelastustoimi Ensihoito Yhteensä

Edellisten tilikausien tulos 2 706 256,29 2 706 256,29

Edellisten tilikausien tulos 2 706 256,29 0,00 2 706 256,29

Tilikauden tulos 662 517,88 0,00 662 517,88

Yhteensä 3 368 774,17 0,00 3 368 774,17

SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT

Palkkajaksotukset 1 888 679,91

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

LEASING-VASTUUT

kokonaisvastuu

Sop.nro 2019 1-5 V

7 sopimusta Handelsbanken 317 079,84 811 340,06 1 128 419,90

1 sopimus Danske Bank 32 894,72 14 604,72 47 499,44

5 sopimusta ALD Automotive 150 171,52 54 921,60 205 093,12

11 sopimusta Suomen Kalustoratkaisut Oy 340 261,56 871 972,88 1 212 234,44

840 407,64 1 752 839,26 2 593 246,90

MUUT VASTUUT

Nordea Rahoitus Suomi Oy, yrityskortit 5 328,83

Toimitilojen vuokrasopimukset toistaiseksi voimassa

Vuokrat yhteensä 2019 3.804.887,64

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 

31.12.2018 31.12.2017 keskimäärin

Vakinainen henkilöstö 236 238 237

Sijaiset 31 25 28

Sivutoimiset (puolivakinaiset) 61 70 66

Sivutoimiset (vpk:t) 398 389 394

Yhteensä 726 722 724

TILIKAUDEN PALKAT 1.1. - 31.12.2018

Rahapalkat (suoriteperusteisesti) 12 303 560,77

Eläkekulut 2 215 715,67

Muut henkilösivukulut 393 044,58

Yhteensä 14 912 321,02
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2018

Hämeen kokoomus ry 300,00

Hämeen sosiaalidemokraatit ry 100,00

Perussuomalaiset 50,00

Päijät-Hämeen Vihreät 60,00

Keskustan Päijät-Hämeen piiri 100,00

610,00

TILINTARKASTAJAN PALKKIOT 2018 2017

BDO Audiator Tilintarkastuspalkkiot 2 301,80 2 242,54
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU 31.12.2018

Ensihoito Pelastustoimi Yhteensä

tot ta ero tot ta ero tot ta ero %

Myyntituotot 4 827 097,34 4 939 886 112 788,66 18 759 643,74 18 654 209 -105 434,74 23 586 741,08 23 594 095 7 353,92 99,97

Liiketoiminnan myyntituotot 0,00 0 0,00 167 919,83 124 500 -43 419,83 167 919,83 124 500 -43 419,83 134,88

Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 4 827 097,34 4 939 886 112 788,66 18 457 158,35 18 419 109 -38 049,35 23 284 255,69 23 358 995 74 739,31 99,68

Muut suoritteiden myyntituotot 0,00 0 0,00 134 565,56 110 600 -23 965,56 134 565,56 110 600 -23 965,56 121,67

Maksutuotot 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

Tuet ja avustukset 22 114,32 16 000 -6 114,32 331 143,40 212 000 -119 143,40 353 257,72 228 000 -125 257,72 154,94

Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut toimintatuotot 50 564,52 0,00 -50 564,52 175 932,43 129 000,00 -46 932,43 226 496,95 129 000 -97 496,95 175,58

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 4 899 776,18 4 955 886 56 109,82 19 266 719,57 18 995 209 -271 510,57 24 166 495,75 23 951 095 -215 400,75 100,90

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut -3 757 770,18 -3 699 933,00 57 837,18 -11 154 550,84 -11 353 759,00 -199 208,16 -14 912 321,02 -15 053 692,00 -141 370,98 99,06

Palkat ja palkkiot -3 127 401,12 -3 048 725,00 78 676,12 -9 176 159,65 -9 212 224,00 -36 064,35 -12 303 560,77 -12 260 949,00 42 611,77 100,35

Henkilösivukulut -630 369,06 -651 208,00 -20 838,94 -1 978 391,19 -2 141 535,00 -163 143,81 -2 608 760,25 -2 792 743,00 -183 982,75 93,41

Eläkekulut -531 577,09 -510 661 20 916,09 -1 684 138,58 -1 716 851 -32 712,42 -2 215 715,67 -2 227 512 -11 796,33 99,47

Muut henkilösivukulut -98 791,97 -140 547,00 -41 755,03 -294 252,61 -424 684 -130 431,39 -393 044,58 -565 231 -172 186,42 69,54

Palvelujen ostot -199 856,95 -190 436,00 9 420,95 -1 855 364,55 -1 940 760,00 -85 395,45 -2 055 221,50 -2 131 196,00 -75 974,50 96,44

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -229 027,11 -225 517 3 510,11 -858 523,45 -754 700 103 823,45 -1 087 550,56 -980 217 107 333,56 110,95

Ostot tilikauden aikana -229 027,11 -225 517 3 510,11 -858 523,45 -754 700 103 823,45 -1 087 550,56 -980 217 107 333,56 110,95

Avustukset 0,00 0 0,00 -42 500,00 -50 000 -7 500,00 -42 500,00 -50 000 -7 500,00 85,00

Muut toimintakulut -713 080,77 -840 000 -126 919,23 -3 930 084,68 -4 015 990 -85 905,32 -4 643 165,45 -4 855 990 -212 824,55 95,62

Vuokrat -712 767,21 -840 000 -127 232,79 -3 911 377,90 -3 995 041 -83 663,10 -4 624 145,11 -4 835 041 -210 895,89 95,64

Muut toimintakulut -314 0 313,56 -18 706,78 -20 949,00 -2 242,22 -19 020,34 -20 949 -1 928,66 90,79

Toimintakulut yhteensä -4 899 735,01 -4 955 886 -56 150,99 -17 841 023,52 -18 115 209,00 -274 185,48 -22 740 758,53 -23 071 095 -330 336,47 98,57

TOIMINTAKATE 41,17 0,00 -41,17 1 425 696,05 880 000 -545 696,05 1 425 737,22 880 000 -545 737,22 162,02

Rahoitustuotot ja kulut

Korkotuotot 0,00 0 0,00 24 864,28 0 -24 864,28 24 864,28 0 -24 864,28

Muut rahoitustuotot 0,00 0 0,00 20 273,77 10 000 -10 273,77 20 273,77 10 000 -10 273,77 202,74

Korkokulut -41,16 0 41,16 -727,83 0 727,83 -768,99 0 768,99

Muut rahoituskulut -0,01 0 0,01 -0,13 0 0,13 -0,14 0 0,14

VUOSIKATE 0,00 0 0,00 1 470 106,14 890 000 -569 832,37 1 470 106,14 890 000 -580 106,14 165,18

Suunnitelman mukaiset poistot 0,00 0 0,00 -807 588,26 -890 000 -82 411,74 -807 588,26 -890 000 -82 411,74 90,74

Satunnaiset kulut 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

TILIKAUDEN TULOS 0,00 0 0,00 662 517,88 0 -662 517,88 662 517,88 0 -662 517,88

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0,00 0 0,00 662 517,88 0 -662 517,88 662 517,88 0 -662 517,88
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

INVESTOINTIEN TOTEUTUMA 31.12.2018

Pelastustoimi

tot ta erotus

2018 toteutuneet 1 740 910,86 1 242 500,00 -498 410,86

Yhteensä 1 740 910,86 1 242 500,00 -498 410,86

Investointien rahoitus

Avustukset -245 020,48 -97 000,00 148 020,48

Myyntituotot, myyntivoitot -168 727,43 -275 500,00 -106 772,57

Yhteensä -413 747,91 -372 500,00 41 247,91

Nettoinvestoinnit ennen poistoja 1 327 162,95 870 000,00 -457 162,95

Poistot -807 588,26 -890 000,00 -82 411,74

Investointien yli/alijäämä 519 574,69 -20 000,00 -539 574,69
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2016 - 2018

2018

muutos ed. 

vuoteen % 2017

muutos ed. 

vuoteen % 2016

TOIMINTATUOTOT 

Myyntituotot 23 586 741,08 -2,93 24 298 797,64 2,02 23 817 657,93

Liiketoiminnan myyntituotot 167 919,83 5,38 159 342,52 -11,83 180 717,43

Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 23 284 255,69 -2,85 23 967 175,00 1,82 23 537 872,00

Muut suoritteiden myyntituotot 134 565,56 -21,89 172 280,12 75,67 98 068,50

Maksutuotot 0,00 -100,00 1,75 -99,11 195,80

Tuet ja avustukset 353 257,72 61,24 219 089,29 -18,20 267 834,09

Vuokratuotot 0,00 -100,00 88,70 -78,53 413,04

Muut toimintatuotot 226 496,95 149,43 90 807,09 8,08 84 016,90

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 24 166 495,75 -1,80 24 608 784,47 1,81 24 170 117,76

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut -14 912 321,02 -7,31 -16 088 140,79 2,89 -15 636 722,95

Palkat ja palkkiot -12 303 560,77 -4,16 -12 838 006,97 2,05 -12 580 352,68

Henkilösivukulut -2 608 760,25 -19,73 -3 250 133,82 6,34 -3 056 370,27

Eläkekulut -2 215 715,67 -4,69 -2 324 756,09 1,73 -2 285 195,15

Muut henkilösivukulut -393 044,58 -57,53 -925 377,73 20,00 -771 175,12

Palvelujen ostot -2 055 221,50 7,15 -1 918 024,56 2,43 -1 872 494,98

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 087 550,56 -18,21 -1 329 708,27 27,74 -1 040 962,85

Ostot tilikauden aikana -1 087 550,56 -18,21 -1 329 708,27 27,74 -1 040 962,85

Avustukset -42 500,00 3 763,64 -1 100,00 2 660,94 -1 000,00

Muut toimintakulut -4 643 165,45 7,49 -4 319 487,15 4,16 -4 146 784,04

Vuokrat -4 624 145,11 7,17 -4 314 583,66 4,55 -4 126 776,13

Muut toimintakulut -19 020,34 287,89 -4 903,49 -75,49 -20 007,91

Toimintakulut yhteensä -22 740 758,53 -3,87 -23 656 460,77 4,22 -22 697 964,82

TOIMINTAKATE 1 425 737,22 49,71 952 323,70 -35,31 1 472 152,94

Rahoitustuotot ja kulut

Korkotuotot 24 864,28 10 665,62 230,96 -98,57 16 140,11

Muut rahoitustuotot 20 273,77 -45,55 37 232,40 -55,54 83 743,92

Korkokulut -768,99 7,84 -713,07 #JAKO/0! 0,00

Muut rahoituskulut -0,14 -100,00 -25 577,09 -58,42 -61 517,38

VUOSIKATE 1 470 106,14 52,58 963 496,90 -36,21 1 510 519,59

Suunnitelman mukaiset poistot -807 588,26 -8,73 -884 860,56 -0,63 -890 496,89

TILIKAUDEN TULOS 662 517,88 742,51 78 636,34 -87,32 620 022,70

Varausten muutos

Varausten lisäys/ vähennys 0,00 0,00 0,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 662 517,88 742,51 78 636,34 -87,32 620 022,70

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot / toimintakulut % 106,27 104,03 106,49

Vuosikate / poistot % 182,04 108,89 169,63
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos 

Maksuosuusjako yhteistoimintasopimuksen 9/2006 mukaisesti

Harmaisiin ruutuihin syötetään asukasluvut ja jaettavien kustannusten yhteissumma

Asukasluku Asukasluku Kohtuullistamiset/ 

31.12.2016 * 0,80 kaikki

Artjärvi 0 0

kuntakoht. ka/ asukas #JAKO/0!

Hämeenkoski 2107 1686 180 604

kuntakoht. ka/ asukas 85,72

Padasjoki 3143 2514 269 406

kuntakoht. ka/ asukas 85,72

Hartola 2982 2386 255 606

kuntakoht. ka/ asukas 85,72

Sysmä (*0,8) 4040 3232 277 035

kuntakoht. ka/ asukas 2586 68,57

Kärkölä 4604 3683 394 638

kuntakoht. ka/ asukas 85,72

Asikkala 8287 6629,6 710 331

kuntakoht. ka/ asukas 85,72

Asukasluku yhteensä 25163 19484

ka/asukas 82,96 107,15

2 087 620

Vuorovahvuus 1 + 3

Kunta, kerroin 1,0

Orimattila 16326 16326 1 749 255

kuntakoht. ka/ asukas 107,15

Nastola 14835 14835 1 589 501

kuntakoht. ka/ asukas 107,15

Hollola (*0,8) 21808 17446 1 869 300

kuntakoht. ka/ asukas 85,72

Heinola 19575 19575 2 097 370

kuntakoht. ka/ asukas 107,15

Asukasluku yhteensä 72544 68182

Ka/asukas 100,70 107,15 72,22

YHTEENSÄ 7 305 426

Kunta, kerroin 0,75

Lahti 8 349 943

Asukasluku / ka asukasta kohti 103908 77931 80,36

Yhteensä 201615 165597 8 349 943

Ka/ asukas 88,00 107,15

Menot                                                                                                                                               1000017 742 989

Jaettavat kustannukset yhteensä 17 742 989

Keskimäärin/ painotettu as.luku 107,15

Kunta, kerroin 0,8
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Luettelo kirjanpidosta ja aineistoista 2018

Kirjanpidon 

osa

Tositelaji Numero-

sarja alk.

Kirjanpitojärjestelmien 

keskinäiset yhteydet

Miten ja missä säilytetään

Tilinpäätös

Tasekirja

Pelastuslaitoksen tasekirjassa on 

esitetty

Pelastuslaitoksella 

Tase-erittelyjen saldoselvitykset kirjanpitolain edellyttämä paperilla

Liitetietotositteet

tilinpäätös, toimintakertomus 

sekä

Tilikartta luettelo kirjanpidoista ja 

aineistosta

Pääkirjanpito

Pää- ja Päiväkirjat

Pääkirjanpitoon kootaan 

yhteenveto esijärjestelmien 

tapahtumista

Tapahtumat säilytetään sähköisessä 

arkistossa

Pääkirjatilitosite

MUIST1 10001 Muistiotositteet Rondo Pääkirjanpitoon manuaalisesti Kuntamalli Raindance

MUIST2 13001 Kassatositteet
pääkirjanpitoon manuaalisesti

kirjanpitojärjestelmässä ja 

paperitulosteina

Liittymät MATKAT 103001 TEM matkalaskujärjestelmä

Tapahtumat siirretään liittymän 

kautta pääkirjanpitoon 

yhdistelmänä

Matkalaskut ja siihen liittyvät erittelyt 

ja laskelmat säilytetään sähköisenä 

TEM-matkalaskujärjestelmässä.

Liittymät

PALKAT 100001 FK palkkaliittymä, palkkatositteet

Tapahtumat siirretään liittymän 

kautta pääkirjanpitoon 

yhdistelmänä

Palkkakirjanpito ja siihen liittyvät 

erittelyt ja laskelmat säilytetään 

sähköisenä FK- palkanlaskentajärjestel-

mässä

Myyntireskontra

YMR10 10000001 Yleislaskut

Tositteet siirtyvät ProE-

laskutuksesta 
Tapahtumat säilytetään 

myyntireskontraan

YMR30 30000001 Palotarkastuslaskut

Tositteet siirtyvät Merlot-

palotarkastusohjelmasts 

YMRMAN 5110001 MR Manuaalisuoritukset  on integroitu suoraan pääkirjanpitoon

YMRVII 5210001 MR Viitesuoritukset

Ostoreskontra

OSTOT 8000001 Ostolaskut

Tositteet siirtyvät Rondosta 

Kuntamalli Raindance 

järjestelmään

Tapahtumat säilytetään sähköisenä 

Rondossa

OMAKSU 8990001 Ostoreskontra maksut

Ostoreskontran tapahtumat 

ovat osa Kuntamalli Raindance 

järjestelmää, joka on integroitu 

suoraan pääkirjanpitoon

Tiliotteet

PANKKI 101001 Pankkien tiliotteet

Basware 

maksuliikenneohjelmasta 

liittymien kautta Kuntamalli 

Raindance 

kirjanpitojärjestelmään

Tapahtumat säilytetään sähköisenä 

Baswaren InvoiceReady-arkistossa

Avaava tase

ALKUSA 1001 Alkusaldot Siirretään ALKUSA -raportilla

Kuntamalli Raindance 

kirjanpitojärjestelmässä 

Talousarvio

BUD 2001 Talousarvio

Budjetti laaditaan Excelissä ja 

tallennetaan erikseen  

Kuntamalli Raindance 

järjestelmään

Kuntamalli Raindance 

kirjanpitojärjestelmässä 

Lisätalousarvio

BUDL 3001 Lisätalousarvio Viedään manuaalisesti

Kuntamalli Raindance 

kirjanpitojärjestelmässä 

sähköisenä ProE-laskutuksessa
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JOHTOKUNNAN JA PELASTUSJOHTAJAN ALLEKIRJOITUKSET

Lahti   27. päivänä helmikuuta 2019

TILINTARKASTUSMERKINTÄ:

Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen.

Lahdessa 2019

BDO Audiator Oy

JHTT-yhteisö

Jorma Kesä



      Johtokunta 
      27.02.2019 § 4 
      Liite 2 

 
 

BDO Audiator Oy      
 
VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen tilikauden 01.01. – 31.12.2018 tilintarkastukseen liittyen vahvistamme parhaan 
tietomme ja käsityksemme mukaisesti seuraavaa: 

 

 Olemme täyttäneet tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeessä tarkoitetut velvollisuutemme, jotka 
koskevat tietojen antamista tilintarkastajalle sekä tilinpäätöksen laatimista kuntalain mukaisesti, erityisesti 
siten, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot. 
 

 Liiketapahtumat on kirjattu kirjanpitoon, ja ne sisältyvät tilinpäätökseen. 
 

 Merkittävät oletukset, joita olemme käyttäneet kirjanpidollisia arvioita tehdessämme, ovat kohtuullisia.  
 

 Korjaamattomia virheellisyyksiä emme ole havainneet. 
 

 Pelastuslaitosta koskevia väärinkäytöksiä tai epäiltyjä väärinkäytöksiä tai säädösten tai määräysten 
noudattamatta jättämisiä tai epäilyjä noudattamatta jättämisistä ei ole tiedossamme. 
 

 Tiedossamme ei ole esteellisyyssäännösten vastaisia päätöksiä, menettelyjä tai liiketapahtumia.  
 

 Valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeita. 
 

 Olemme antaneet toimintakertomuksessa selonteot sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä annettu muut 
toimintakertomuksen laadintaa koskevien ohjeiden mukaiset tiedot. 
 

Vahvistusilmoituskirjeellä ei muuteta laitoksen johtokunnan, tilivelvollisten, viranhaltijoiden, työntekijöiden eikä 
tilintarkastajan lainsäädännön mukaisia velvoitteita eikä vastuita. Tähän kirjeeseen sovelletaan tilintarkastajan 
salassapitovelvollisuutta. 
 
Sitoudumme ilmoittamaan tilintarkastajalle, mikäli ennen tilintarkastuskertomuksen antamista tietoomme tulee 
muutoksia tässä vahvistusilmoituskirjeessä kuvatuissa seikoissa. 
 
Tämä kirje annetaan tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle. 
 
 
Lahdessa 27. helmikuuta 2019 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan puolesta 
 
 
Jarkko Niemi    Jari Hyvärinen 
johtokunnan puheenjohtaja   pelastusjohtaja 
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1 Johdanto 
 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen strategia 2013 – 2018 määrittelee pelastuslaitoksen tärkeimmät 
strategiset tavoitteet sekä menetelmät, joiden avulla asetetut tavoitteet pyritään saavuttamaan. 
Strategia hyväksyttiin käyttöönotettavaksi pelastuslaitoksen johtokunnan kokouksessa 1.11.2012  
(§ 66). 

Strategiassa on neljä (4) eri näkökulmaa, joissa kussakin on määritelty ”kriittiset menestystekijät”; 
asiat, joissa tulee ehdottomasti onnistua, kun halutaan päästä asetettuun tavoitteeseen. Yksi 
näkökulmista on ”uudistuminen ja henkilöstön työkyky”, jolle on asetettu useita kriittisiä menestys-
tekijöitä. Näitä ovat hyvä kilpailukyky työnantajana ja vapaaehtoistoimijana, osaava, motivoitunut, 
kehittymishaluinen ja työkyvyltään tehtäviä vastaava henkilöstö sekä korkeatasoinen 
työhyvinvointi. Asioita mitataan eri mittareilla ja tarkoitus on käyttää samoja mittareita koko jakson 
ajan. Mittareista saadun informaation perusteella mietitään yhteistyössä henkilöstön kanssa 
mahdollisia toimenpiteitä ongelmien poistamiseksi. Esimerkkinä mainittakoon 
työtyytyväisyyskyselyt ja kehityskeskustelut, joista saatujen palautteiden mukaisesti esille nousseita 
ongelmia pyritään poistamaan tai ainakin vähentämään.  

Henkilöstöraportin tarkoituksena on antaa tietoa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen 
henkilöstövoimavaroista ja -kustannuksista seurannan, suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Mikäli 
jossakin muuttujassa tapahtuu huomattavia muutoksia, pyritään niihin puuttumaan heti ja 
selvittämään poikkeamien syyt; esim. lyhyiden sairaspoissaolojen lisääntyminen. Käytössä olevista 
palkkahallinto- sekä henkilöstöhallinto-ohjelmistosta saatavien raporttien avulla saamme melko 
kattavaa tietoa henkilöstöön liittyvistä asioista.  

Henkilöstöraportti sisältää perinteisesti henkilöstöä kuvaavia lukumääräisiä ja euromääräisiä tietoja 
ja joitakin tunnuslukuja sekä sanallista selostusta vuoden 2018 toiminnasta. Raporttia laadittaessa 
on pyritty huomioimaan raportin informatiivinen anti sekä helppolukuisuus.  

Henkilöstön määrässä, eläköityneiden määrässä, keski-iässä sekä kokonaispoissaolojen määrässä ei 
ole havaittavissa suuria muutoksia. Sairaspoissaolojen määrä on kasvanut jonkin verran, jota on 
analysoitu jonkin verran. Yksittäisinä huomioina sairaspoissaolojen määrässä näkyvät kevään 
influenssat, jotka ovat aiheuttaneet lyhyitä poissaoloja ja toisaalta erilaiset lähinnä vapaa-ajan 
tapaturmat, joissa paljon pitkiä sairaspoissaoloja. Positiivista on myös työtapaturmien määrän lasku 
sekä määrissä, että kokonaiskestossa.  

Eri mittareiden ja toisaalta myös oman tuntuman perustella voidaan olettaa henkilöstön viihtyvän 
hyvin Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palveluksessa, mikä omalta osaltaan osoittanee työnantajan 
onnistuneen ainakin osittain hyvän työilmapiirin luomisessa.  Tästä on hyvä jatkaa positiivisen 
työilmapiiriin kehittämistä. 

Lahdessa 14.02.2019    

 

Jari Hyvärinen 

Pelastusjohtaja 



3 
 

  

2 Henkilöstön määrä ja palvelussuhteet 
 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen vakinaisen henkilöstön kokonaismäärä 31.12.2018 oli 236 (-2) 
henkilöä. Palvelussuhteisia määräaikaisia tai sijaisia oli 31 (+5) henkilöä.  

Sivutoimista (sopimuspalokunnat sekä puolivakinainen) henkilöstöä, jonka palkan maksun hoitaa 
pelastuslaitos oli 31.12.2018 yhteensä 248 (+23) henkilöä. 

Vakinaisesta ja määräaikaisesta henkilökunnasta kuuluu kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen 
piiriin 53 (-1) henkilöä ja teknisten sopimuksen piiriin 214 (+5) henkilöä.  

 

Osasto  Vakinainen Määräaikainen Yhteensä Muutos 2017 - 18 

Hallinto 6 2 8 + 1 

Pelastustoiminta 178 20 198 + 7 

Riskienhallinta 7 4 11 - 2 

Ensihoito 36 5 41 - 1 

Tekninen 9 
 

9 - 1 

Yhteensä 236 31 267 + 4 

Taulukko 1. Henkilöstön määrä osastoittain 31.12.2018. 
 

 

Osasto  Ylempi johto Päällystö Alipäällystö/esimies Miehistö 

Hallinto  2 
  

4 

Pelastustoiminta  5 14 24 135 

Riskienhallinta  3 4 
  

Ensihoito  1 
 

5 30 

Tekninen  1 
 

1 7 

Yhteensä:  12 18 30 176 

Taulukko 2. Vakinaisen henkilöstön asema 31.12.2018. 
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3 Henkilöstörakenne 
 

 Ikä  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

20 - 29 v  34 26 32 21 17 15 

30 - 34 v  47 46 38 25 25 27 

35 – 39 v 34 35 38 39 35 37 

40 – 44 v  37 37 38 38 42 32 

45 – 49 v  43 46 39 31 28 34 

50 – 54 v  38 37 40 47 45 42 

55 – 59 v  23 29 30 31 36 37 

60 – 65 v  8 8 6 9 10 12 

65 v    1 
 

  

Keski-ikä  43,9 v 42,7 v 42,6 v 44,1 v 44,8 v 45,0 v 

Taulukko 3. Vakinainen henkilöstö ikäryhmittäin 2013 – 2018. (31.12.2018)  

 

Henkilöstön ikärakenne asettaa tulevina vuosina erityisiä haasteita työkyvyn ylläpitämisen lisäksi 
myös osaamisen varmistamiseksi tulevaisuudessa. Keski-iän nousuun vaikuttaa osaltaan ensihoidon 
osastolla tapahtunut henkilöstön osittainen siirtyminen hyvinvointikuntayhtymän palvelukseen. 

 

Henkilöstöryhmä  2015 2016 2017 2018 

Päätoiminen henkilöstö  262 241 238 236 

Määräaikainen henkilöstö  20 15 25 31 

Puolivakinainen/toimenpidepalkkainen  69 76 70 61 

Sopimuspalokunta/hälytysosastot  446 446 389 398 

Yhteensä:  797 778 722 726 

Taulukko 4. Henkilöstömäärä henkilöstöryhmittäin 2015 – 2018 
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3.1 Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus 

 
Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus on edelleen pientä. Määräaikaisissa virkasuhteissa oli suurta 
vaihtuvuutta, joka osaltaan johtui siitä, että osa määräaikaisissa virkasuhteissa olleista sai vakinaisen 
paikan. Vuonna 2018 eläkkeelle jäi kuusi (6) henkilöä, kaikki vanhuuseläkkeelle. Kaksi (2) henkilöä 
Irtisanoutui saatuaan uuden työpaikan. Irtisanoutumisissa ei ollut havaittavissa työnantajasta 
johtuvaa syytä. 
 

Palvelussuhteen päättymisen syy 2015 2016 2017 2018 

Eläkkeelle siirtyminen 3 1 5 6 

Irtisanoutuminen 5 7 3 2 

Työnantaja irtisanonut 1 16 
  

Työsuhteen purku 
    

Toiminta ulkoistettu 
    

Muu syy 1 
  

1 

Yhteensä: 9 24 8 9 

Taulukko 5. Vakinaisten palvelussuhteiden päättyminen 2015 – 2018. 

 

Eläkelaji 2015 2016 2017 2018 

Vanhuuseläke 3 1 5 5 

Työkyvyttömyyseläke 
   

1 

Osatyökyvyttömyyseläke 
    

Kuntoutustuki 
    

Muu eläkelaji 
    

Yhteensä: 3 1 5 6 

Taulukko 6. Eläkkeelle siirtyminen 2015 – 2018. 
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Eläkelaji 2019 2020 2021 2022 

Vanhuuseläke 3 3 5 3 

Työkyvyttömyyseläke 1 1 1 1 

Yhteensä: 4 4 6 4 

Taulukko 7. Ennuste eläkkeelle siirtymisestä vuosina 2019 – 2022. 
 
 

3.2 Savusukelluskelpoisuus  
 

Pelastuslaitoksen pelastustoimintaan kuuluvalta miehistöltä sekä alipäällystöltä vaaditaan olemassa 
olevan pelastussukellusohjeen mukaista savusukelluskelpoisuutta. Savusukelluskelpoisuus 
testataan vuosittain Firefit – testausmenetelmää käyttäen.  

 
2015 2016 2017 2018 

Savusukelluskelpoisuus % 93,70 % 93,00 % 93,70 % 94,30 % 

Henkilömäärät 148/158 146/158 148/158 149/158 

Taulukko 8. Savusukelluskelpoinen henkilöstö (palomies-ruiskumestari) 31.12.2018. 
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4 Työaika 
 

Pelastuslaitoksella noudatetaan operatiivisessa toiminnassa poikkeusluvan mukaista keskimäärin 
42 h/vko työaikaa enintään neljän viikon aikana, jolloin palvelusvuoron pituus on 24 tuntia. Päivä-
työajassa oleva henkilöstö on joko yleistyöajassa (38,75 h/vko) tai toimistotyöajassa (36,75 
h/viikko). Kokonaistyöaika vuositasolla on pysynyt suhteellisen tasaisena ja sijaisten ja vakinaisten 
suhde on asiallinen.  
 
Ylitöiden määrä kasvoi vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna lähes 36 %, jota on pidettävä 
huomattavan suurena kasvuna. Kasvu johtui lähinnä lisääntyneestä vuorovahvuuksien 
paikkauksesta, joka taas johtui flunssa-aallosta. Toisaalta ylitöiden määrää kasvattivat myös erilaiset 
tapahtumat, joissa toimimme vastuullisena järjestäjänä. Ylitöiden määrää tullaan seuraamaan ja 
tarvittaessa puuttumaan niihin eri keinoin.   

 
2015 2016 2017 2018 

Vakinaiset 50 220 51 090 47 687 46 321 

Sijaiset 7 279 7 722 6 032 7 985 

Vakinaiset % työajasta 87,34 % 86,87 % 88,88 % 85,30 % 

Sijaiset % työajasta 12,66 % 13,13 % 11,12 % 14,70 % 

Kokonaistyöaika 57 499 58 812 53 719 54 306 

Kokonaistyöajan muutos: - 1,39 % + 2,28 % - 8,7 % + 1,09 % 

Taulukko 9. Toteutuneen kokonaisvuosityöajan(kalenteripäivää) muutos 2015 – 2018 (vakinaiset ja määräaikaiset). 

Työajassa on huomioitu poissaolot. 

 
Kaavio 1. Ylityötunnit 2012 – 2018. 
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5 Osaaminen ja sen kehittäminen 
 

5.1 Koulutustaso 
 

TUTKINTO NAISET MIEHET Yht. MUUTOS 
2017 - 2018 

Kauppatieteiden maisteri 1 
 

1 
 

Tradenomi YAMK 
 

2 2 
 

Palopäällystö AMK  
 

12 12 + 2 

Palopäällystötutkinto 
 

3 3  

Palomestaritutkinto 
 

6 6  

Insinööri/Insinööri AMK 2 2 4  

Alempi päällystötut. 
 

2 2  

Teknikko 
 

2 2  

Alipäällystö/esimies 
 

29 29 - 1 

Palomies/pelastaja 
 

121 121 + 3 

Sairaanhoitaja AMK 8 15 23  

Ensihoitaja AMK 4 3 7  

Lähihoitaja/perush.  1 6 7  

Turvallisuustradenomi 
   

- 1 

Tradenomi 1 
 

1  

Tietokoneasentaja 
 

1 1  

Datanomi 
 

1 1  

Merkonomi 1 
 

1 
 

 

Muu ammatillinen koul. 1 12 13 - 4 

Taulukko 10. Henkilöstön ammatillinen koulutustaso/vakinainen henkilöstö 31.12.2018. 

 

Henkilöstön koulutustaso on luokiteltu pelastustoimen koulutustasojen mukaisesti. 
Pelastuslaitoksen henkilökunta on aktiivisesti hakeutunut oman alansa jatkokoulutukseen ja tätä 
toimintaa on pyritty tukemaan erilaisin toimenpitein. Koulutustaso on kasvanut ja yhä useampi 
henkilöstöön kuuluva hakeutuu jatko-opintoihin työuran edetessä. 
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5.2 Osaamisen kehittäminen  

 
 
Henkilöstön kehittämisen tavoitteena on turvata se osaaminen, jota tarvitaan organisaation 
palveluntuotannon tuloksellisuuden ja työelämän laadun kehittämiseksi. Toimenpiteisiin, joiden 
tarkoituksena on yksilön tai organisaation tuloksellisuuden ja hyvinvoinnin parantaminen, kuuluvat 
henkilökohtainen ja tiimin koulutus, organisaation ja työyhteisön kehittäminen sekä urakehitys ja 
urapolut. Henkilöstön kehittämisellä tuetaan muutoksen hallintaa ja nopeutetaan uuteen 
tilanteeseen, uusiin tehtäviin tai pitkiltä vapailta työhön paluuseen sopeutumista. Toimenpiteillä on 
merkitystä myös työyhteisön toimivuuden, tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin kannalta. 
 
Pelastuslaitokselle on laadittu henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Laadinnan pohjana on käytetty 
työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteistä mallia henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta. Yleisesti 
henkilöstö- ja koulutussuunnitelman tavoite on ammatillisen osaamisen ylläpitäminen ja 
edistäminen, pelastuslaitoskohtaisesti tavoitteena oli lisäksi osaamisen hallinnan ja kehittämisen 
yhdenmukaistaminen. Pelastuslaitos toteuttaa henkilöstön kehittämistä eri menetelmin, kuten 
yhteisellä koulutuksella, ammatillisella henkilöstökoulutuksella, mentoroinnilla sekä 
perehdyttämällä.  
 
Yhteisellä koulutuksella tarkoitetaan osapuolten yhteisesti järjestämää työelämän kehittämiseen 
liittyvää koulutusta, mikä ottaa huomioon työpaikkakohtaisesti paikalliset olosuhteet. 
Pelastustoimintaa suorittavalle päällystölle ja alipäällystölle järjestettiin vuoden 2018 aikana 
päällystölle 8 ja alipäällystölle 2 koulutuspäivää. Pelastustoiminnan päällystö osallistui lisäksi 
kokonaisuudessaan johtokeskusharjoitus JOKE18 28.-29.11.2018. Erikoisosaamisien puitteissa 
järjestettiin lisäksi koulutuspäiviä ja harjoituksia, esimerkiksi vene- ja vesipelastuskoulutukset, 
tieliikennepelastamisen (NCT 2.0) koulutukset, PVAT-kouluttajakoulutus, uhka- ja väkivalta-
tilannekoulutus, ensihoitokoulutuspäivät sekä omavalvontakoulutus pelastushenkilöstölle. 
Koulutuspäivistä kertyi vuoden aikana kaikkiaan 718 koulutuspäivää osanottajamäärä huomioiden. 
 
Ammatillisen henkilökoulutuksen muotoja ovat täydennys-, uudelleen- ja jatkokoulutus. 
Täydennyskoulutuksella tarkoitetaan koulutusta, jonka avulla ylläpidetään ja kehitetään työssä 
tarvittavaa osaamista. Pelastustoiminnan osaston henkilöstölle täydennyskoulutuksesta 
koulutuspäiviä vuonna 2018 kertyi 194 päivää. Täydennyskoulutukseksi tässä yhteydessä katsotaan 
myös pelastuslaitoksen sisäinen, työvuoroissa järjestetty koulutus. Työvuorokoulutus on keskeisin 
ammattitaitoa tukeva koulutuksen muoto. Sisäistä koulutusta järjestettiin edellä mainitun lisäksi 
yhteensä 2654 tuntia eli 110 tuntia työvuoroa kohden. 
 
Jatkokoulutuksella hankitaan muodollinen kelpoisuus uusiin tehtäviin tai lisätään osaamista 
vastaamaan uusia vaativampia tehtäviä. Vuonna 2018 käynnistettiin oppisopimuskolutus, missä 21 
pelastajaa koulutetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon perustason ensihoitoja, lähihoitaja.  
Lisäksi tällaisia koulutuksia olivat muun muassa veneen kuljettajakoulutus, puomitikkaan 
kuljettajakurssi sekä valvonnan ja palotarkastuksen peruskurssi. 
 
Mentorointia toteutettiin organisaation kannalta keskeisen tietotaidon siirtämiseksi henkilöstö-
vaihdoksien yhteydessä ja erikseen säilyttämiseksi sijaisuusjärjestelyitä ajatellen. Mentorina 
toimivat kokeneet ja osaavat johtajat ja asiantuntijat. Mentorointi järjestettiin yhteisillä koulutus- 
ja työssäolojaksoilla. 
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Perehdyttäminen on sekä henkilöstön kehittämistä koulutuksellisin keinoin että työturvallisuuslain 
mukaista työturvallisuus- ja työterveystoimintaa. Suunnitelmallista perehdyttämistä toteutettiin 
perehdyttämällä uudet työntekijät työtehtäviinsä perehdytysohjelmien mukaisesti. Lisäksi 
Pelastuslaitoksella on yhteistyösopimus Pelastusopiston kanssa palopäällystön (AMK) 
harjoittelutoiminnan (työhön perehdyttäminen) järjestämisestä. 
 
Pelastuslaitos pyrkii jatkuvasti kehittämään ja monipuolistamaan koulutus- ja 
harjoittelutoimintaansa. Vuoden 2017 aikana ryhdyttiin rakentamaan harjoitustaloa kylmiin 
savusukelluksiin ja putoamisvaarallisella alueella työskentelyyn. Harjoitustaloa varten on saatu 
palonsuojelurahaston avustus. Harjoitustalo on osa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen hajautettua 
harjoitusaluetta. Harjoitustalo rakennetaan merikonteista elementteinä ulkopuolisen tahon 
toimesta. Rakennuksen kokonaiskerrosala on noin 230 neliömetriä kolmessa kerroksessa. 
Harjoitustalo saatiin pääosin valmiiksi 2018 ja siellä toteutettiin putoamisvaarallisella alueella 
työskentelyn kouluttajakoulutus. 
 
Työaikajärjestelyitä hyödynnettiin tehokkaasti ja kustannusneutraalisti. Vuonna 2017 käynnistettiin 
edellisenä vuonna aloitettu hanke työvuorojen vaihtamisesta päivätyöajaksi tehostamaan 
tuottavuutta ja koulutusta. Työvuoro päiviksi –sopimuksen perusteella pelastusosaston 
henkilöstöltä vaihdetaan 1-2 työvuoroa 3-8 päivätyöpäiväksi, mitkä käytetään suurimmalta osin 
koulutustoimintaan. Koulutuspäivät toteutetaan toimintavalmiuden ulkopuolella, mikä takaa niiden 
häiriöttömyyden. Koulutuspäivät mahdollistavat tiettyjen koulutuksien keskittämisen ja 
tehostamisen. Hankkeen toinen jakso sovittiin toteutettavaksi 1.5.2018-30.4.2019. Vuoden 2018 
aikana koulutuspäivinä järjestettiin tieliikennepelastamisen (NCT 2.0) koulutus, 
vesipelastuskoulutus, alipäällystön koulutuspäivä, kuumia savusukellusharjoituksia sekä 
ylipalomiesten johtamistoiminnan täydennyskoulutus. Laskennallisesti työvuoro päiviksi –
järjestelyllä saavutetaan jopa 25 % kasvu henkilökohtaisessa koulutusmäärässä vuosittain. 
Hankkeen toteuttamista on sovittu jatkettavan edelleen. 
 
Työvuoro päiviksi –sopimus edesauttoi kuumien savusukellusharjoitusten siirtämisen erillisiin 
koulutuspäiviin. Tämä mahdollisti harjoitusten häiriöttömän toteuttamisen, mutta ennen kaikkea 
harjoitusaiheen laajemman asiakäsittelyn käsittäen altistumisen vähentämisen sekä 
henkilökohtaisen - ja varustehuollon. Toimenpiteet tähtäävät, yhdessä aiemman koulutuksen 
kanssa, pelastajan altistumiskuormituksen vähentämiseen ja terveelliseen toimintaympäristöön.  
 
Yhteistoimintaharjoitusten ts. moniviranomaisharjoituksien tavoite on harjoitella 
viranomaisyhteistoimintaa ja johtamistyöskentelyä sekä kehittää johtamistyöskentelyn 
toimivuutta. Lisäksi tavoitteena on harjoitella viestiliikennettä, viestimistä sekä todeta riittävät 
viranomaisvalmiudet vastata tietyn tyyppiseen onnettomuuteen. Vuonna 2018 pelastuslaitos 
osallistui johtokeskusharjoitus JOKE18 sekä yhteistoimintaharjoitukseen Ensihoitokeskuksen 
kanssa. Johtokeskusharjoitus JOKE18 järjestettiin pelastuslaitoksen aloitteesta yhdessä Etelä-
Suomen aluehallintoviraston, Hämeen poliisilaitoksen, Ensihoitokeskuksen ja Puolustusvoimien 
kanssa 28.-29.11.2018. Harjoitus keskittyi pääasiassa viranomaisten normaalein toimivaltuuksin 
tapahtuvaan tehtävien hoitamiseen. Harjoituksen päämääränä oli kehittää etenkin 
pelastuslaitoksen valmiuksia johtokeskustyöskentelyssä. Yhteistoimintaharjoitus 
Ensihoitokeskuksen kanssa järjestettiin tammi-maaliskuun aikana 2018 Hollolan Havukalliolla. 
Harjoituksen tarkoituksena oli harjoitella potilaan turvallista pelastamista, evakuointia ja ensihoitoa. 
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Harjoituksessa mallinnettiin tilanne, missä kaksi kiipeilijää ovat joutuneet onnettomuuteen. Toinen 
kiipeilijä on tippunut alas ja toinen on jäänyt roikkumaan köysien varaan kallioseinämälle. Saman 
sisältöisiä harjoituspäiviä järjestettiin 9 kappaletta. Pelastuslaitokselta harjoitukseen osallistuivat eri 
työvuorot eri asemilta. Harjoituksessa pelastajat pelastivat köysien varaan jääneen henkilön, 
aloittivat ensihoitotoimenpiteet kohteessa yhdessä ensihoidon kanssa sekä kuljettivat potilaan 
mönkijällä ensihoitoyksiköille. 
 

 

Kuva vesisukeltajien koulutuspäiviltä   
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6 Terveydellinen toimintakyky ja työhyvinvointi 
 

6.1 Sairauspoissaolot 
 

Sairauksista johtuvien poissaolopäivien määrä, sisältäen myös tapaturmat, on vuonna 2018 
lisääntynyt jonkin verran edellisvuoteen verrattuna. Henkilöstömäärään verrattuna sairaspoissaolot 
ovat kasvaneet hieman edellisvuoteen verrattuna, ollen kuitenkin edelleen suhteellisen alhainen. 

 
2016 2016 2018 2018 

Sairauspoissaolo 4 282 4 165 3 090 3 336 

 

Vuosiloma 12 408 12 424 11 816 12 080 

Opintovapaa palkaton 651 1 705 1 077 1 258 

Opinnot palkallinen 60 0 0 0 

Palkattomat poissaolot 

yhteensä 

5 021 6 400 3 971 4 434 

Kaikki poissaolot yhteensä 22 937 22 422 19 954 21 108 

Taulukko 11. Kokonaispoissaolot kalpv syiden perusteella 2015 – 2018. 

 

 
2015 2016 2017 2018 

Sairauspoissaolot kalpv  4 283 4 165 3 090 3 336 

Henkilötyövuodet  282 282 263 269 

Sairauspoissaolot 

kalpv/hlö  

15,18 14,77 11,75 12,40 

Muutos  + 2,45 - 1,96 - 3,02 + 0,65 

Taulukko 12. Sairauspoissaolot kalpv 2015 – 2018 (vakinaiset ja määräaikaiset). 
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Osasto 2017 Kalpv/hlö 2018 Kalpv/hlö Muutos 

2017-2018 

Hallinto 54 7,71 73 9,12 + 1,41 

Pelastustoiminta 1 724 9,03 2 416 12,20 + 3,17 

Riskienhallinta 44 3,38 26 2,36 - 1,02 

Ensihoito 1 083 25,76 765 18,66 - 7,10 

Tekninen 185 18,50 76 8,44 - 10,06 

Yhteensä: 3 090 11,75 3 366 12,40 - 3,02 

Taulukko 13. Sairauspoissaolot osastoittain kalpv (vakinaiset ja määräaikaiset). 

 

Poissaolon syy  2014 2015 2016 2017 2018 

Sairaus  3 662 3 234 2 848 2 281 2 445 

Työtapaturma  426 331 349 182 258 

Vapaa-ajan tapaturma  689 717 594 552 643 

Työmatkatapaturma 25 
 

39 75 20 

Muu syy  151 
 

335 
 

 

Yhteensä:  4 953 4 282 4 165 3 090 3 366 

Taulukko 14. Sairauspoissaolojen yleisimmät syyt/kalpv 2014 – 2018 (vakinaiset ja määräaikaiset). 
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Sairasloman kesto 

kalenteripäivää 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 – 2 kalpv  336 327 351 260 260 

3 – 7 kalpv  777 757 705 587 563 

8 – 14 kalpv  632 711 414 338 278 

15 – 30 kalpv 1 169 886 646 362 554 

Yli 30 kalpv 2 009 1 601 2 049 1 543 1711 

Yhteensä:  4 953 4 282 4 165 3 090 3 366 

Taulukko 15. Sairauslomien kesto, pituus kalenteripäivittäin (vakinaiset ja määräaikaiset). 

 

6.2 Työtapaturmat 
 

Sairaspoissaoloja aiheuttaneiden tapaturmien määrä on laskenut edellisvuodesta jonkin verran. 
Työtapaturmista neljä (4) tapahtui työtehtävissä. Ensihoidon osaston työtapaturmat sattuivat 
edelleen kaikki työtehtävissä.  

Osasto  2014 2015 2016 2017 2018 

Hallinto  
  

1 
 

 

Pelastustoiminta  19 9 9 7 4 

Riskienhallinta  
  

1 1  

Ensihoito  5 5 7 3 4 

Tekninen  1 
 

1 
 

 

Yhteensä:  26 14 19 11 

 

8 

      

      

Taulukko 16. Sairaspoissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä osastoittain kappalemäärin mitattuna 

2014 – 2018. 



15 
 

  

      

Työtapaturman syy  2014 2015 2016 2017 2018 

Liikuntakoulutus 9 4 6 4 2 

Työtehtävä  14 10 8 6 4 

Savusukellusharjoitus  
    

 

Työmatka 2 2 3 1 1 

Harjoitus/koulutus 
  

2 
 

1 

Yhteensä:  25 14 19 11 8 

Taulukko 17. Työtapaturmien syyt 2014 - 2018. 

 

6.3 Työterveyshuollon toiminta 
 

Henkilöstön työterveydenhuollon toteuttamisesta on sopimus Työterveys Wellamo Oy:n kanssa. 
Työterveyshuoltoa toteutetaan hyväksytyn työterveyden toimintasuunnitelman mukaisesti. 
Työterveyshuolto sisältää lakisääteisen työterveyshuollon. 

 

7 Yhteistoiminta ja työsuojelutoimikunta 
 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksessa työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta on järjestetty 
yhteistoiminnasta annetun yleissopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena 
on tuloksellisuuden edistäminen ja henkilöstön työelämän laadun parantaminen antamalla 
henkilöstölle vaikutusmahdollisuuksia omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten 
valmisteluun. 
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7.1 Virkistystoimikunta 

 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella on toiminut v. 2008 alkaen aktiivisesti virkistystoimikunta. 

Tavoitteena on, että toimikunnassa olisi edustus jokaisesta pelastuslaitoksen toimipaikasta ja 

henkilöstöryhmästä. Virkistystoimikunnan puheenjohtaja vastaa toimikunnan toiminnasta. 

Toimikunnan jäsenet on jaettu työryhmiin ja ryhmät huolehtivat heille osoitetuista vastuualueista.

   

Mitä virkistystoimikunta tekee? 

 

Virkistystoimikunta vastaa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen virkistysmäärärahojen jakamisesta ja 

virkistystoiminnan kehittämisestä. Virkistystoiminnalla pyritään edesauttamaan niin fyysistä kuin 

henkistä työssä jaksamista. 

 

Avaintehtäviä ovat vuosittaisten liikunta- ja kulttuuritapahtumien järjestäminen, liikuntavuorojen 

hankkiminen, kilpailutoiminnan ja tapahtumien tukeminen sekä vakinaisten toimipaikkojen 

liikuntavälineiden hankinta ja kunnossapito. 

 

Vuosi 2018 
 

Vuonna 2018 toimikunnassa työskenteli kymmenen työyhteisömme aktiivista jäsentä eri 

toimipaikoilta ja henkilöstöryhmistä. Virkistystoimikunta jatkoi toimintaansa hyväksi havaitulla 

toiminta-mallilla ilman mitään isompia uudistuksia. 

 

Paavolan toimipaikan henkilöstö järjesti perinteiset talon pilkkikisat. Pyöräilytapahtuma Tour de 

Vesijärvi kuului jälleen ohjelmistoon. Hollolassa järjestetyssä suunnistuksen Jukolan viestissä oli 

pelastuslaitokselta sekä naisten että miesten joukkueet. Suunnistusharrastusta tuettiin myös siten, 

että osallistuminen Päijät-Hämeen iltarasteille oli henkilöstölle ilmaista. Lisäksi toimikunta tuki 

palomiesurheilua ja mm. Heinolan toimipaikan järjestämiä pelastuslaitoksen omia golf kilpailuja. 

Pelastuslaitoksen henkilöstölle järjestettiin kaksi virkistystapahtumaa. Toukokuussa ohjelmassa oli 

mm. trampoliinihyppelyä, pakohuonetta, tankoakrobatiaa ja amazing race kaupunkiseikkailua. 

Päivän päätteeksi vielä syötiin ja saunottiin. Toinen virkistystapahtuma järjestettiin joulukuussa, 

jolloin henkilöstöllä oli mahdollisuus mennä seuraamaan Pelicansin kotiottelua.    

 

Liikuntavuorojen maksaminen ja hallinnointi tapahtui totutusti toimikunnan kautta. Perus liikunta-

vuoroja olivat uinti-, jäähalli-, ja jalkapallovuorot. Ohjatut jumppavuorot Lahden Fiilis –

kuntokeskuksessa jatkuivat. Lisätietoa vuoroista ja muustakin virkistystoimikunnan toiminnasta 

löytyy pelastuslaitoksen Intrasta. 

 

Kulttuuriseteleitä hankittiin henkilöstön käyttöön. Setelit ovat olleet hyvin suosittuja, joten niitä 

hankitaan myös tulevaisuudessa budjetin sallimissa rajoissa. 
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Liikuntavälineitä hankittiin suunnitelman mukaisesti. Vanhoja toimivia kuntoilulaitteita huollatettiin 

ja kunnostettiin itse, sekä tehtiin pienhankintoja koko alueelle. 

 

Jouluruokailun tarjoaminen jouluaattona ja – päivänä työssä olevalle henkilöstölle on pieni, mutta 

tärkeä osa virkistystoimikunnan toimintaa. Perinnettä tullaan jatkamaan myös tulevina vuosina.   

Vuonna 2018 saavutimme asettamamme tavoitteet, joten voimme olla tyytyväisiä omaan 

toimintaamme. 

 

7.2 Yhteistyötoimikunta 
 

Yleissopimuksen mukaisena yhteistoimintaelimenä toimii YT-toimikunta. Yhteistoimintaelimen 
tehtävät määritellään KVTES:n liitteenä olevassa 1.10.2007 allekirjoitetussa yleissopimuksessa 
yhteistoimintamenettelystä (3 §).  

YT-toimikunta kokoontui vuoden 2018 aikana 3 kertaa (4). Toimikunta sopi toimintatavoista ja 
käsitteli kokouksissaan muun muassa sijaisten henkilökohtaisen lisän maksamista, kun sijainen on 
välillä ollut poissa pelastuslaitoksen palveluksesta, tehtävän vaativuuden arviointia, lomarahan 
vaihtamista vapaaksi, asemapalvelusohjeen päivitystä, ensihoitoyksikön siirtoa Sysmään, 
henkilötietojen käsittelyä, palomiehen palkkaa ensihoidossa, päihdeohjelman mukaisia 
puhallutuksia ja maakuntauudistusta koskevia asioita.  
 
Yt – toimikunnan kokoonpano: 
 
Jari Hyvärinen työnantajan edustaja   
Merja Saasmo työnantajan edustaja   
Petri Eskola  TEHY - kokoukset 1-2   
Sampsa Ahokas TEHY    
Arto Helminen SPAL    
Petri Marjamäki SPAL 
Petri Kautto  SPAL    
Juha Lahtinen JHL    
Ari Holopainen JHL  
Veli-Pekka Niemikallio JYTY  
    

7.3 Työpaikkakokous ja välitön yhteistoiminta 
 

Työpaikkakokouksia pidetään toimipaikoittain. Työpaikkakokouksia suositetaan pidettäväksi 

vähintään neljännesvuosittain (yhteistoimintasopimus). Kokouksista laaditaan pöytäkirja, joka tulee 

toimittaa henkilökunnan nähtäväksi. Työpaikkakokouksia on vuoden 2018 aikana pidetty yhteensä 

13 kertaa, joiden lisäksi on pidetty suoraan eri henkilöstöryhmille suunnattuja tapaamisia. 
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7.4 Luottamusmiestoiminta 
 

Eri järjestöjen luottamusmiehet 31.12.2018: 

 

Juha Lahtinen                     JHL                                       

Ari Holopainen                   JHL 

Sampsa Ahokas                  TEHY 

Petri Marjamäki                 SPAL                                     

Arto Helminen                    SPAL                                     

Petri Kautto                         SPAL 

Veli-Pekka Niemikallio       JYTY 

 

 

7.5 Työsuojeluorganisaatio 2018 
 

Työsuojelupäällikkö 
Esa Heinonen  Lahden toimipaikka 
 
Työnantajan edustaja  
Merja Saasmo hallintopäällikkö Lahden toimipaikka 
 
Työntekijöiden edustajat 
 
Työsuojeluvaltuutetut 
 
Ari Karvonen   
Ari Holopainen         Lahden toimipaikka 
Erkki Koho         Lahden toimipaikka 
  
 
Työsuojeluasiamies 
Jarkko Jokinen         Ahtialan VPK 
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8 Palkka- ja henkilöstökustannukset  
 

Vuonna 2018 noudatettiin Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta 2018 – 2019 sekä Kun-
nallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta 2018 – 2019. Palkkauksessa toteutettiin 
sopimusten mukainen yleiskorotus 1.5.2018.  

Henkilöstökustannukset ovat laskeneet edellisvuosista. Henkilöstökustannusten osuus 
kokonaiskustannuksista on jonkin verran laskenut. 

 

 
2015 2016 2017 2018 

Palkat 12 802 358 

€ 

13 046 374 € 12 216 894 € 12 469 500 € 

Henkilöstökorvaukset - 222 005 € - 208 367 € - 142 778 € - 165 939  € 

Eläkekulut 2 285 195 € 2 324 756 € 2 173 840 € 2 215 716 € 

Muut henkilösivukulut 771 175 € 925 377 € 687 520 € 393 045 € 

Työterveyshuolto ja fys.palv. 198 025 € 197 083 € 226 052 € 212 857 € 

Yhteensä: 15 834 748 

€ 

16 285 223 € 15 161 528 € 15 125 179 € 

% kokonaismenoista 

ilman korkokuluja, 

tuottoja sekä poistoja 

69,5 % 70,6 % 66,5 % 66,5 % 

Taulukko 18. Henkilöstökustannusten muutos 2015 – 2018. 
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8.1 Henkilöstöetuudet 
 

Pelastuslaitoksella on käytössään useita henkilöstön hyvinvointiin tähtääviä etuisuuksia, joita on 
pyritty kehittämään yhdessä henkilöstöjärjestöjen sekä virkistystoimikunnan kanssa.  

Palkkauksen osalta käytössä on henkilökohtainen palkanosa, joka on tällä hetkellä keskimäärin 8,7 
% tehtäväkohtaisesta palkasta. Henkilökohtainen palkanosa maksetaan esimiehen tekemän 
arvioinnin perusteella, kun henkilö on ollut Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella töissä yhden vuoden.  

Vuoden 2013 alusta alkaen on käytössä ollut paikallinen virka- ja työehtosopimus, jossa on sovittu 
säännöllisen työajan työaikakorvausten maksamisesta kokonaiskorvauksena.  

Tehtäväkohtaiset palkat ovat valtakunnallisessa vertailussa keskimääräistä korkeammat. Hyvällä 
palkkapolitiikalla varmistetaan ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus jatkossakin.   

Ammatillista koulutusta tuetaan antamalla palkallista virkavapaata puolet henkilön vuosiloma-
oikeudesta hänen opiskellessaan pelastusopistossa alipäällystö- tai AMK päällystökoulutuksessa tai 
vastaavassa oppilaitoksessa. Tuen saaminen edellyttää vähintään 2 v yhtäjaksoista työskentelyä 
ennen opiskelujen alkua Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palveluksessa. 

Jokaisella vakinaisella toimipaikalla on hyvin varustellut kuntosalit, joita voi käyttää myös vapaa-
aikana. Lisäksi pelastuslaitoksella on salivuoroja eri kuntien liikuntahalleissa. Pelastuslaitos maksaa 
henkilökunnalle uimahallilipusta puolet ja nimetyille vesisukeltajille kokonaan. 

Henkilökunnan työterveyshuolto toteutetaan toimipaikan sijaintikunnan omassa 
työterveyshuollossa erillisten sopimusten mukaisesti.  

Työnantaja järjestää mahdollisuuden työpaikkaruokailuun, lounassetelit ovat käytössä. 

Henkilöstölle myönnetään anomuksesta palvelussuhteen keston mukaan palkallista vapaata 3 – 10 
pv. Merkkipäivät sekä eläkkeelle jääminen huomioidaan erillisen ohjeistuksen mukaan.  

Pelastuslaitoksen tavoitteena on pitää pelastuslaitos edelleen henkilöstön silmissä työpaikkana, 
johon kannattaa hakeutua ja työpaikkana, jossa arvostetaan jokaista yksilöä sekä pyritään 
kehittämään toimintoja yhteistyössä kaikkien henkilöstöryhmien kanssa. 
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 Pelastusjohtajan katsaus  
 

Vuosi 2018 oli pelastuslaitoksen osalta edelleen tiukka taloudellisten säästöpaineiden sekä 
lisääntyneiden tehtävämäärien vuoksi. Pelastuslaitoksen yksikkö lähti joko pelastustoimen tai 
ensihoiodon tehtävälle yhteensä 18 584 kertaa, eli 51 kertaa vuorokaudessa. Taloudellinen tulos 
näyttää huomattavaa ylijäämää, rahaa ei ole ollut käytettävissä aiempaa enempää ja ennakoitavissa 
on, että tuleva vuosi on huomattavasti tiukempi myös talouden osalta.  Vuonna 2018 jatkettiin 
maakuntauudistuksen valmisteluja, aikataulutus muuttui jälleen, uusi tavoite 2021. Pelastuslaitos 
sijoitti syksyllä maakuntauudistuksen projektitoimistoon henkilön varautumisen 
vastuuvalmistelijaksi. Maakuntauudistuksen työryhmien osalta syksy oli suhteellisen rauhallista 
aikaa, osa valmisteluista jatkui normaalisti tavoitteena valmistella niitä asioita, joiden valmistelusta 
saadaan hyötyä riippumatta siitä, toteutuuko uudistus vai ei.    

Pelastustehtävien määrä jatkoi kasvua 

Pelastuspuolen hälytystehtävien määrä jatkoi kasvuaan; kasvua vuoteen 2017 verrattuna oli 293 
tehtävää (4 414 -> 4 709). Hälytystehtävien määrät lisääntyivät eniten tarkastus/varmistusteh-
tävissä (+205).  Rakennuspalojen määrä pysyi edellisten vuosien tasolla (-3), liikenneonnetto-
muudet vähenivät selvästi (-32).   

Suuronnettomuuksia, joissa taloudelliset menetykset ovat olleet yli 500 000 euroa, tai joissa 
kuolleiden/loukkaantuneiden määrä on enemmän kuin viisi, oli vuonna 2018 kaksi (2) kappaletta; 
rivitalopalo sekä ostoskeskuksen tulipalo. Palokuolemia alueellamme sattui vuonna 2018 kolme (3), 
eli sama määrä kuin edellisvuonna. 

Riskienhallinnan toimintaa  

Turvallisuusviestinnällä tavoitettiin 22 % alueen asukkaista yhteensä 397 tilaisuudessa, eli 
tavoitteena ollut 20 % kattavuus ylitettiin selkeästi.  Yritysten ja laitosten (erityiskohteet) tarkastuk-
set toteutettiin yli 100 %.    

Pientalojen omavalvontalomakkeita lähetettiin omakotitaloihin 3 701 kpl sekä vapaa-ajan asun-
toihin 1 956 kpl, palautusprosentti pientalojen osalta oli 87,4% ja vapaa-ajan asuntojen osalta 50 %. 
Omavalvontatoimintaa kehitettiin vuoden aikana ja se on otettu mukaan palomiehen työnkuvaan.   

Vuoden lopulla saimme täytettyä aiemmin määräaikaisilla sopimuksilla hoidetut virat ja saimme 
näin riskienhallinnan osaston ”normaalitilaan” henkilöstön osalta.  

Ensihoito 

Pelastuslaitos toteutti kertomusvuonna ensihoidon operatiivista toimintaa Päijät-Hämeen 
hyvinvointikuntayhtymän ensihoitokeskuksen kanssa vuoden 2017 alussa solmitun yhteis-
toimintasopimuksen perusteella. Sopimuksen mukaisesti laitoksen ensihoidossa toimi 24 h / vrk 
valmiudessa kuusi yhdellä hoitotason ja yhdellä perustason ensihoitajalla (H+P) miehitettyä (poik-
keusluvan mukainen työaika 42 h/viikko) yksikköä. Yksiköt ajoivat vuoden aikana yhteensä 13 875 
tehtävää. 
 

Kiitos koko henkilöstölle sekä sopimuspalokunnille ja muille yhteistyökumppaneille kuluneesta 
vuodesta, vain yhdessä tekemällä onnistumme saavuttamaan meille asetetut tavoitteet. 
 

Jari Hyvärinen   
Pelastusjohtaja  
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 Organisaatio ja johtokunta  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavio 1. Pelastuslaitoksen organisaatio. 
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YT-Ryhmä Johtoryhmä 
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Pelastustoiminta 

Varautuminen 

Alue A Lahti 

Alue B Heinola 

Alue C Orimattila 

Alue D Hollola 

Valvontatoiminta 

Turvallisuusviestintä 

TEKNINEN OSASTO 
Palontutkinta 
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Johtokunta 1.1.2018 – 31.12.2018 
 
Jarkko Niemi  puheenjohtaja  Hollola 
Jyrki Tarhonen varapuheenjohtaja  Hartola 
Juha Hämäläinen jäsen   Orimattila 
Tiina Jokinen  jäsen   Lahti 
Marja-Kaarina Koskinen jäsen   Lahti 
Soile Laakso  jäsen   Kärkölä 
Paavo Rautkoski jäsen   Lahti 
Mikko Saukko  jäsen    Lahti   
Heikki Toivonen jäsen   Padasjoki 
Risto Turunen jäsen   Heinola 
 
Ari Anttila  varajäsen        Orimattila 
Seija Kasurinen varajäsen   Heinola  
Tarja Kirvesmies varajäsen   Lahti 
Sanna Nevalainen varajäsen   Kärkölä   
Harry Nordström varajäsen   Asikkala 
Arja Rantala  varajäsen   Lahti 
Aarre Salmenoja varajäsen   Lahti 
Aake Tenttula varajäsen   Lahti 
Pasi Uurasmaa varajäsen   Sysmä 
Toni Vehmola varajäsen   Hollola 
 
Jari Parkkonen       maakuntajohtaja 
Jari Paakkunainen hallintojohtaja 
Jouni Kokki           henkilökunnan edustaja 
Jari Hyvärinen        pelastusjohtaja 
Merja Saasmo        hallintopäällikkö  
Tarja Mikkanen  hallintosihteeri va. kokoukset 1- 2 
Riina Voutilainen hallintosihteeri va. kokoukset 3-4 
 
Vuoden aikana johtokunta piti neljä (4) kokousta, joissa käsiteltiin 55 §:ää. 
 
Tärkeimpiä johtokunnan käsittelemiä asioita: 
 
Pelastuslaitoksen tilinpäätöksen 2017 hyväksyminen 22.02.2018 § 4 
Nuohousyksikön hinnan tarkistaminen  22.02.2018 § 6 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2019 27.03.2018 § 17 
Toimintasäännön muutokset  27.03.2018 § 18 
Riskienhallintapäälliköön valinta  05.09.2018 § 32 
Ensihoidon palvelupäällikön valinta  05.12.2018 § 45  
Käyttötaloussuunnitelma 2019  05.12.2018 § 46 
Pelastuslaitoksen luottotappiot  05.12.2018 § 47 
Pelastuslaitoksen ylijäämän käsittely  05.12.2018 § 48 
Piirinuohoussopimusten purkaminen  05.12.2018 § 49 
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 Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vuonna 2018  

 

Pelastuslaitos saavutti lähes kaikki sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoit-

teiden jalkautus on onnistunut suhteellisen hyvin ja suunnitellut toimenpiteet on onnistuneesti 

siirretty organisaation toimintaan. Joidenkin asioiden osalta työ on vielä kesken ja toimenpiteet 

tullaan toteuttamaan 2019. 

Vaikuttavuus ja palvelukyky 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos ylläpitää ja kehittää pelastustoimen tuottamia palveluja huomioiden 
tulevat itsehallintoalueuudistukset. 
 
Pelastuslaitoksen toiminnassa on huomioitu maakuntauudistus ja oltu siinä aktiivisena toimijana. 
Toimintaa on toteutettu palvelutasopäätöksen mukaisesti. Valvontatoimintaa sekä turvallisuusvies-
tintää on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Sopimuspalokuntasopimusten päivitys on aloitettu.  
 
Uudistuminen ja henkilöstön työkyky 

Työmotivaatiota pyritään parantamaan ja sairaspoissaolojen määrää pyritään vähentämään sekä 
henkilöstön osaamisen kehittämistä jatketaan.  
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos on entistä kilpailukykyisempi. Sisäistä viestintää on kehitetty. 
Toimintakyvyn ja arvioinnin kehittämisen ohje on otettu käyttöön.  Henkilöstön mielipiteitä on 
huomioitu ja esim. aloite- toimintaa uudistettu. Sairaspoissaolojen määrä on lähellä asetettua 
tavoitetta.  Palkkausrakenteen uudistaminen on käynnistetty. 
 
Prosessit ja rakenteet 

Toiminnan joustavuutta ja tuottavuutta kehitetään ja organisaatiorakenteen toiminnallisuus 
varmistetaan.  
 
Lisäämällä henkilöstön omaa vastuuta valvontasuunnitelman mukaisten kohteiden tarkastuksessa 
ja ottamalla omavalvonnassa käyttöön palomiesten työpanosta, on   erityiskohteiden  tarkastukset 
saatu tehtyä suunnitelman ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Turvallisuusviestinnässä 
saavutettiin asetetut tavoitteet. Pelastustoiminnan toimintavalmiusajat pysyivät hyvinä, mutta 
tehtävämäärät kasvoivat. Maakuntauudistuksen käyttöön asetettiin pelastuslaitokselta 
varautumisen vastuuvalmistelija, jonka työpanosta hyödynnettiin myös pelastuslaitoksen oman 
varautumisen kehittämiseen. Ensihoidon osalta yhteistyö parani ja palvelutuotantoa toteutettiin 
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti sekä oltiin aktiivisesti mukana ensihoito 2020 selvitystyössä. 
 

Talous ja resurssit 

 

Toiminta ja resurssit sopeutetaan yhteiskunnan vallitsevaan tilanteeseen. 
  
Pelastuslaitoksen tilinpäätösluvut osoittavat pelastuslaitoksen toiminnan olevan myös taloudelli-
sesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti toteutettua.  
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 Riskienhallinta   Riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen 

 

Riskienhallintaosasto vastaa valvonnasta, turvallisuusviestinnästä ja palontutkinnasta. 
 
Pelastuslaitos suorittaa valvontaa ja tuottaa erilaisia asiantuntijapalveluita sekä turval-
lisuusviestintää ja -koulutusta yritysten ja organisaatioiden omatoimisen varautumisen tueksi. 
Tehtäväkenttä muodostuu muun muassa valvontatoiminnasta, kemikaalivalvonnasta, 
nuohoustoiminnan valvonnasta sekä rakenteellisen paloturvallisuuden neuvonnasta ja ohjauksesta. 
Turvallisuuskoulutusta annetaan kurssimuotoisesti ja turvallisuusviestintää tehdään niin 
tapahtumissa kuin sosiaalisessa mediassa. Suunnittelutyön tueksi pelastuslaitos tekee 
riskianalyysityötä.  
 
Henkilöstön muutokset vaikuttivat osaston toimintaan 
 
Vuonna 2018 riskienhallintaosastolla työskenteli päätoimisena 10 henkilöä: riskienhallintapäällikkö, 
2 paloinsinööriä, 6 palotarkastajaa ja koulutussuunnittelija. Lisäksi Varautuen turvallisempaa kotona 
ja kylässä –hankkeelle valitun projektipäällikkö työajasta osa voitiin käyttää pelastuslaitoksen 
tehtäviin. Kesäaikana toiminnan tukena työskenteli kesätyöntekijä.  Valvontatyöhön osallistuivat 
lisäksi työpanoksellaan kunnissaan nimetyt palomestarit ja palopäälliköt sekä asuinrakennusten 
valvonnan osalta myös työvuorot. Turvallisuusviestinnässä oli mukana talon koko henkilöstö, sekä 
sopimuspalokunnat. Palontutkintaryhmä koostui pelastustoiminnan ja riskienhallinnan 
henkilöstöstä. 
 
Valvontahenkilöstössä oli vuoden aikana suurta vaihtuvuutta, jonka yhtenä syynä olivat tarjolla 
olevien virkojen määräaikaisuus. Riskienhallinnan henkilöstöstä puolet toimi määräaikaisissa 
virkasuhteissa. Uusien henkilöiden rekrytoinnit, sisäiset toimenkuvien muutokset sekä henkilöiden 
perehdytykset tehtäviin vaikuttivat erittäin paljon varsinkin väistämättä valvontatoimintaan. 
 
Yritysten ja laitosten palotarkastuksen yhteydessä jatkettiin tarkastuksista saadun asiakas-
palautteen keräämistä yhteistyössä Innolink Research Oy:n kanssa. Asiakkaiden tyytyväisyys 
palotarkastustoimintaan oli kokonaisuudessaan hyvällä tasolla. 
 
Riskienhallintahenkilöstö osallistui edelleen valtakunnallisiin kumppanuushankkeisiin sekä erilaisiin 
koulutustilaisuuksiin. Kumppanuushankkeessa oltiin mukana mm. turvallisuuspalvelut -jaoston 
tilaisuuksissa, turvallisuusviestinnän ja kemikaalivastuuhenkilöiden tapaamisissa ja Merlot - 
pääkäyttäjien tapaamisissa. Koulutussuunnittelija Jarmo Kouhia edusti kaikkia pelastuslaitoksia 
paloturvallisuusviikon ohjausryhmässä ja oli mukana pelastuslaitosten turvallisuusviestinnän 
työryhmässä. Riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen jatkoi valtakunnallisen valvonnan käsikirja ja 
varanto, yhteiset lomakkeet -kärkihankkeen puheenjohtajana. Maakuntauudistus työllisti myös 
riskienhallintahenkilöstöä ja uudistukseen kuuluvien työryhmien toimintaan osallistuttiin sovitusti. 
 
Työvuorojen toimenkuvaa asuinrakennuksien valvonnan osalta laajennettiin suunnitelman 
mukaisesti. Pientalojen omavalvonnan lisäksi työ laajennettiin koskemaan myös pientalojen 
palotarkastustoimintaa. Riskienhallintahenkilöstö laati työvuoroille koulutusmateriaalit ja 
pelastajille pidettiin koulutustilaisuuksia palotarkastuksen suorittamisesta.  
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Kuva 1. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen valvontatoiminnan asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluun. 

 
Ohjaus, neuvonta ja yhteistyö ovat valvonnan ydinaluetta 
 
Asiantuntijapalveluista suurin osa kohdistui rakennusvalvonnalle ja suunnittelijoille annettaviin 
lausuntoihin sekä rakennushankkeita koskeviin erilaisiin neuvotteluihin. Jokaisen kunnan 
rakennusvalvonnalla ja suunnittelijoilla on ollut käytössä yhteyshenkilö pelastuslaitoksen 
riskienhallinnan henkilökunnasta.  
 
Pelastuslaitos on ollut mukana maankäytön suunnitteluun liittyvissä kaava-asioissa lausuvana 
viranomaisena ja osallistunut kaavoihin liittyviin katselmuksiin. Lausuntoja muille viranomaisille on 
annettu lisäksi mm. ympäristöluvista sekä yksityisistä sosiaalipalveluista. 
 
Pelastuslaitoksen edustajat ovat olleet tiiviisti mukana valtatielle 12 rakennettavien Liipolan ja 
Patomäen tunneleiden suunnittelukokouksissa. Hankkeelle laadittiin turvallisuusasiakirjat vuonna 
2018.  
 
Internet-sivujen www.phpela.fi yhteydessä oleva chat-palvelu on otettu asiakkaiden keskuudessa 
hyvin vastaan ja sen kautta tulee päivittäin useita kysymyksiä. Palvelussa vastaajana on toiminut 
päivystävä palotarkastaja sekä hallintosihteeri. 
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Yleisötapahtumien valvonta suoritettiin pääosin asiakirjojen avulla 
 
Yleisötapahtumien valvontaa suoritettiin 235 erilaiseen tapahtumaan. Suurin osa valvonnasta 
kohdistui tapahtuman pelastussuunnitelman arviointiin, mutta osassa tapahtumia käytiin 
suorittamassa myös valvontakäynti paikan päällä. Pyrotekniikan käytöstä yleisötapahtumissa tehtiin 
lisäksi erilliset päätökset. Suurimmissa yleisötapahtumissa tehtiin yhteistyötä tapahtuman 
järjestäjän ja muiden valvovien viranomaisten kanssa jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa, 
tapahtuman aikana ja joissakin myös tapahtumien jälkeen. Tärkeimmät yhteistyötahot olivat 
Hämeen poliisi, kuntien rakennus- ja ympäristöterveysvalvonnat sekä Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto. 
 
Riskiasuntoilmoituksien käsittely vaatii moniviranomaisyhteistyötä 
 
Pelastuslaitos vastaanotti vuoden aikana 173 uutta riskiasuntoilmoitusta (v. 2017; 95 kpl).  Osa 
ilmoituksessa havaituista onnettomuusriskeistä saatiin poistettua neuvontakäynnin avulla, osassa 
vaihtoehdoksi jäi korjausmääräyksen antaminen. Ilmoitusten käsittely vaatii lähes aina 
moniviranomaisyhteistyötä mm. sosiaaliviranomaisten ja ympäristöterveysvalvontaviranomaisen 
kanssa. Hankalimmissa tapauksissa havaittujen puutteiden korjaaminen edistyy hitaasti ja vaatii 
useita käyntejä paikalla.  
 
Riskiasuntoilmoitusten neuvontakäynneissä ja lähtötilanteen arvioinneissa on ollut apuna 
Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä-hankkeen projektipäällikkö. Korjausmääräykset antaa 
aina pelastusviranomainen. 
 
Viranomaisille ja muille toimijoille annettiin koulutusta useissa eri tilaisuuksissa liittyen 
riskiasuntojen ilmoitusvelvollisuuteen. Suurin koulutettava ryhmä olivat kuntien kodinhoitajat. 
Viranomaisten yhteistyötä kehitettiin valtakunnalliseen Paloriski-ilmoitukset ja viranomais-
yhteistyön kehittäminen –hankkeeseen liittyneen alueellisen riskiasuntoseminaarin avulla 15.11. 
Lahden kirjastolla.  
 
Nuohoustoiminnan muutos varmistui 
 
Tasavallan presidentti vahvisti 5.12.2018 pelastuslain nuohousta koskevat muutokset. Uudistus 
tarkoittaa käytännössä piirinuohoussopimuksista luopumista viimeistään sopimusten 
irtisanomisaikojen päättyessä 30.6.2019. 
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4.1 Valvontatoiminta 

 
Yritysten ja laitosten määräaikaisessa valvonnassa paikattiin edellisen vuoden valvontaa 
 
Yritysten ja laitosten määräaikaista valvontaa suoritettiin 1 024 kohteeseen ja tarkastusprosentti oli 
108,5 %. Henkilöstön työpanosta kohdennettiin yritysten ja laitosten valvontaan niin, että 
edellisenvuoden valvomatta jääneiden kohteiden valvontakäynnit saatiin myös suoritettua.   
Kohteiden luokittelua ja tarkastusvälejä muokattiin tarkastusten edetessä, sillä rakennustietojen 
perusteella tehty luokittelu ei vastannut kiinteistön sen hetkistä käyttötapaa, käytössä olevaa 
tilannetta tai riskejä. 
Viljankuivaamoiden valvontaa varten kehitettiin omavalvontamateriaali ja sen toimivuutta kokeiltiin 
25 kuivaamon omistajalla. Postituksen vastausprosentti oli 68 %. Viljankuivaamoiden valvontaa 
hankaloittaa osittain omistajatietojen puute.  
 
Yrityksille ja laitoksille suoritetun arvioivan palotarkastuksen antaman riskiluvun mukaan 91 % 
arvioiduista tarkastuskohteista täytti tai ylitti lain vaatiman turvallisuustason (v. 2017; 88 %). 
Arvioinnin mukaan heikoin turvallisuus oli teollisuus- ja varastorakennuksilla (16 % jää alle 
lakisääteisen tason). Kaikki tarkastetut opetusrakennukset ja päiväkodit olivat vähintään 
lakisääteisellä tasolla. 
 

 
 

 Taulukko 1. Yritysten ja laitosten valvontamäärät vuonna 2018. 
 
 

Asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen määräaikainen valvonta jäi tavoitteista 
 
Pelastuslaitoksella jatkettiin asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen valvontaa 10-
vuotissuunnitelman mukaisesti. Asuinrakennusten valvontamuotona oli pääasiassa niin sanottu 
omavalvonta, mutta tarpeen mukaan tehtiin myös palotarkastuskäyntejä. Pientalojen ja vapaa-ajan 
asuntojen omavalvontalomakkeiden valvonnan suorittivat työvuorot.  Työvuorot aloittivat myös 
edellisenä vuonna omavalvontalomakkeen palauttamatta jättäneiden rakennusten 
palotarkastuskäynnit. 
 
 
 
 

Yritysten ja laitosten valvonta 

Kunta Valvottavien määrä  (kpl) Tehty valvonta (kpl) Valvonta% 

Asikkala 55 55 100,0 % 

Hartola 18 23 127,8 % 

Heinola 73 76 104,1 % 

Hollola 133 121 91,0 % 

Kärkölä 31 28 90,3 % 

Lahti 499 576 115,4 % 

Orimattila 90 90 100,0 % 

Padasjoki 27 27 100,0 % 

Sysmä 18 28 155,6 % 

Yhteensä 944 1024 108,5 % 
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Omavalvontakirjeen palautti 88,5 % valvottavista pientaloista. Suunnitellusta pientalojen 
valvonnasta saatiin suoritettua 64,9 %. 
 

 

Taulukko 2. Pientalojen valvontamäärät vuonna 2018. 

 
Rivitalojen omavalvontalomakkeiden palautusprosentti oli poikkeuksellisen alhainen; vain 52 % 
taloyhtiöistä palautti täytetyn lomakkeen. Kaikki lomakkeet saatiin valvottua, lisäksi tarkastettiin 
vuoden 2017 valvontaa kuuluvia rivitaloja tarkastuskäynnin avulla. Suunnitellusta valvonnasta 
saatiin suoritettua 61,3 %. 
 

Rivitalojen valvonta 

Kunta 

Valvottavien määrä 
valvontasuunnitelman 
mukaan (kpl) 

Tehty valvonta 
(kpl) Valvonta% 

Asikkala 13 7 53,8 % 

Hartola 18 4 22,2 % 

Heinola 27 24 88,9 % 

Hollola 35 20 57,1 % 

Kärkölä 9 3 33,3 % 

Lahti 109 63 57,8 % 

Orimattila 22 17 77,3 % 

Padasjoki 5 1 20,0 % 

Sysmä 10 13 130,0 % 

Yhteensä 248 152 61,3 % 

Taulukko 3. Rivitalojen valvontamäärät vuonna 2018. 
 
 

Kerrostalojen valvonta jäi kertomusvuonna tavoitteista. Kerrostalojen valvontakäyntejä tehtiin vain 
satunnaisesti ja omavalvontaa ei tehty ollenkaan. 
 
  

Pientalojen valvonta 

Kunta 

Valvottavien määrä 
valvontasuunnitelman 
mukaan (kpl) 

Tehty valvonta 
(kpl) Valvonta% 

Asikkala 300 147 49,0 % 

Hartola 139 141 101,4 % 

Heinola 442 356 80,5 % 

Hollola 649 390 60,1 % 

Kärkölä 171 100 58,5 % 

Lahti 1562 941 60,2 % 

Orimattila 556 471 84,7 % 

Padasjoki 148 47 31,8 % 

Sysmä 189 175 92,6 % 

Yhteensä 4156 2698 64,9 % 
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Vapaa-ajan asunnoista saatiin valvottua 40,5 %. Lähetettyjen omavalvontakirjeiden palautuspro-
sentti oli 51.  
  

 

Taulukko 4. Vapaa-ajan asuntojen valvontamäärät vuonna 2018. 

 
Pientalojen ja vapaa-ajan asuntojen asiakirjavalvonnasta jäi suuri osa suorittamatta. 
Asiakirjavalvonta suoritetaan vuoden 2019 aikana loppuun. Lisäksi lomakkeen palauttamatta 
jättäneet kiinteistöt valvotaan tarkastuskäynnillä vuonna 2019. 
 
Jälkivalvonta on oleellinen osa valvontatoimintaa 
 
Valvontatyön vaikuttavuuden ja laadukkuuden parantamiseksi on jälkivalvonnan tärkeyttä 
painotettu. Jälkivalvonnassa käytettiin aiempaa enemmän valvontakeinona asiakkaan toimittamien 
asiakirjojen ja dokumenttien perusteella tapahtuvaa valvontaa ja tapa on tehostanut huomattavasi 
jälkivalvontatyötä. Jälkivalvontaa suoritettiin 404 kpl.  
 
Kemikaalilainturvallisuuden valvonta 
 
Pelastuslaitos teki kemikaalilainsäädännön nojalla päätöksiä mm. vaarallisten kemikaalien 
vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista, ilotulitteiden käytöstä, ilotulitteiden 
vähittäismyynnistä ja varastoinnista, sekä pyrotekniikan käytöstä. Lisäksi tehtiin tarkastuksia muun 
muassa vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä tai varastointia harjoittaviin laitoksiin, 
ilotulitteiden vähittäismyyntiin ja varastointiin liittyvään toimintaan, öljylämmityslaitteistoille ja 
pyrotekniikan käyttöön liittyen.  
 
Pelastuslaitos oli mukana Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) suorittamissa laajamittaisten 
kemikaalilaitosten tarkastuksissa sekä nestekaasulaitosten tarkastuksissa. Lisäksi pelastuslaitos 
osallistui turvallisuusselvityslaitosten lakisääteisiin kemikaaliturvallisuusharjoituksiin, sekä muiden 
laajamittaisten kemikaalilaitosten harjoituksiin suunnitelman mukaisesti.  
 
  

Vapaa-ajan asuntojen valvonta 

Kunta 

Valvottavien määrä 
valvontasuunnitelman 
mukaan (kpl) Tehty valvonta (kpl) Valvonta% 

Asikkala 414 249 60,1 % 

Hartola 238 79 33,2 % 

Heinola 349 174 49,9 % 

Hollola 211 47 22,3 % 

Kärkölä 39 13 33,3 % 

Lahti 183 106 57,9 % 

Orimattila 129 73 56,6 % 

Padasjoki 282 82 29,1 % 

Sysmä 381 112 29,4 % 

Yhteensä 2226 935 42,0 % 
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Erheellisten paloilmoituksien määrä kasvoi 
 
Pelastuslaitos pyrkii vähentämään automaattisten paloilmoitusten erheellisiä hälytyksiä 
valvontatoiminnan yhteydessä tapahtuvalla neuvonnalla ja opastuksella. Kahdentoista kuukauden 
aikana aiheutuvasta toisesta erheellisestä hälytyksestä lähetetään kohteelle kirjallinen 
korjauskehotus. Kolmannesta tai useammasta erheellisestä hälytyksestä lähetetään kiinteistön 
omistajalle pelastuslaitoksen hinnaston mukainen lasku. 
 
Automaattisten paloilmoittimien aiheuttamia hälytyksiä oli 776 kpl (v. 2017; 725) ja näistä 
erheellisiä hälytyksiä oli 629 kpl (v. 2017; 550). Erheellisten määrä kaikista automaattihälytyksistä 
oli 81 %.  
 

 
 
Kaavio 2. Automaattisten paloilmoitinhälytysten määrä Päijät-Hämeessä vuosina 2012-2018. 

 
Riskianalyysin päivitystä jatkettiin 
 
Pelastustoimen järjestelyistä päätetään palvelutasopäätöksissä, joita varten alueen pelastustoimen 
tulee selvittää alueella esiintyvät uhat ja arvioitava niistä aiheutuvat riskit sekä määrittää toiminnan 
tavoitteet ja käytettävät voimavarat. Palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja 
onnettomuusuhkia. Riskianalyysin valmisteluvastuu on ollut riskienhallintapäälliköllä, mutta 
suunnitelman eri osioiden valmistelussa on ollut mukana nimetyt palomestarit ja –palopäälliköt.  
 
Sisäministeriö edellytti päätöksellään alueellisia pelastuslaitoksia laatimaan yhteistyössä 
aluehallintovirastojen kanssa alueelliset riskiarviot osana kansallisen riskiarvion päivitystyötä. 
Riskiarviot oli tehtävä 30.11. mennessä. Pelastuslaitos osallistui yhteiseen valmisteluun ja päivitti 
vuoden aikana Päijät-Hämeen riskiarvion.  Sisäministeriön johtavan työryhmän tuli päivittää 
kansallisen riskinarvio vuoden 2018 loppuun mennessä. 
 
Kansallisen ja alueellisen riskiarvion tulokset siirretään riskianalyysiin. Riskianalyysin päivitys 
saadaan loppuun vuoden 2019 aikana.  
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Varautuen kotona ja kylissä –hanke jatkoi toimintaansa 
 
Varautuen turvallisempaan kotona ja kylissä –hanke jatkoi toimintaansa ja edisti kylien asukkaiden 
kokonaisturvallisuutta neuvonnalla ja koulutuksella. Hanke aloitti toimintansa vuonna 2016 ja se 
päättyy toukokuun lopussa 2019. 
 
Hanke piti koulutustapahtumia toiminta-alueellaan Päijät-Hämeessä (Asikkala, Hartola, Heinola, 
Padasjoki ja Sysmä) 31 kertaa, niihin osallistui 824 henkilöä. Muissa Päijät-Hämeen kunnissa kou-
lutuksia oli yhteensä 31 kertaa, osallistujia 971 henkilöä. Osa koulutuksista oli kotikäyntejä tekevil-
le suunnattuja PeL 379 42§ mukaisia koulutuksia. Päijät-Hämeen alueen koulutustapahtumat on 
mukana pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän tilastossa. 
 
Hankkeen toiminta-alueella Kanta-Hämeessä ja Etelä-Savossa järjestettiin 11 koulutustapahtumaa, 
joihin osallistui 436 henkilöä. 
 
Hanke järjesti tai oli mukana yhteensä 18 tiedotus-, messu- tai neuvontatapahtumassa ja niissä oli 
mukana 3 317 osallistujaa. Tapahtumista kahdeksan oli Päijät-Hämeessä ja niihin osallistui 2 851 
henkilöä. Osassa tapahtumia keskityttiin kylien turvallisuussuunnitelmien laadintaan. Suunnitelmia 
on valmiina Päijät-Hämeessä viisi, Etelä-Savossa yksi ja Kanta-Hämeessä kaksi.  Joitakin suunnitelmia 
on vielä suunnitteilla tai kesken. 
 
Uudenlaisena toimintamallina hankkeessa toteutettiin monipuolista ”koulun ja kylän turvapäivää”. 
Päivissä olivat mukana yhteistyökumppaneina Liikenneturva, Suomen Punainen Risti, Martat, Maa- 
ja kotitalousnaiset sekä paikalliset vapaapalokunnat. Lisäksi mukana oli joissain päivissä myös VR, 
poliisi, Vapepa ja etsijäkoira.  
 
Koulun ja kylän turvapäiviä järjestettiin Kalkkisissa, Asikkalassa, Vähikkälässä, Heinäjoellä ja 
Leppäkoskella Janakkalassa Kanta-Hämeessä sekä Jäppilässä Pieksämäellä Etelä-Savossa. Palaute oli 
erittäin positiivista ja toiminnan toivottiin jatkuvan myös hankkeen päättymisen jälkeen. Vuonna 
2019 suunnitteilla on jokaisen pelastuslaitoksen alueelle lisää vastaavia turvapäiviä. 
 
Sopimuspalokuntalaisia koulutettiin kartoittamaan asumisen turvallisuutta kylissä ja kotihoidon 
huolta herättävissä kohteissa. Kohteet löytyvä asukkaiden, omaisten ja kotihoidon pyynnöstä. 
Mikäli kohteessa on runsaasti korjattavaa tai määräyksiä vaativia puutteita, sinne pyydetään 
palotarkastus pelastuslaitokselta. Tästä asumisturvallisuuden kartoituksesta on tarkoitus tulla 
sopimuspalokunnille pysyvä toimintatapa. 
 

4.2 Turvallisuusviestintä 

 
Turvallisuusviestintä tavoittaa tapahtumissa ja sosiaalisessa mediassa 

Turvallisuusviestinnässä keskeisimpiä tavoitteita ovat elinkaarimallin mukaiset kohderyhmät 

(lapset, nuoret, perheelliset, työelämässä olevat ja ikääntyneet), joiden turvallisuustarpeet ja -

osaaminen vaihtelevat elämänvaiheen mukaan. Kohderyhmiä tavoitettiin erilaisissa koulutus-

tapahtumissa sekä tapahtumissa sekä myös muun muassa sosiaalisen median ja geokätköilyn avulla. 
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Pelastuslaitos osallistui aktiivisesti erilaisiin yleisötapahtumiin Päijät-Hämeen alueella. Lisäksi 
järjestettiin runsaasti koulutustapahtumia niitä toivoville kouluille, yrityksille ja yhteisöille. 
Tapahtumissa ja koulutuksissa tavoitettiin kaikkiaan 45 012 henkilöä eli 22 % alueen asukkaista 
(v.2017; 23 %).  Vuosittaisena tavoitteena on kohdata 20 % alueen asukkaista erilaisissa 
tapahtumissa ja tavoitteessa onnistuttiin. Kaikkiaan erilaisia tilaisuuksia kirjattiin 397 kappaletta. 
 

Turvallisuusviestintätilasto 

Kunta 

Väkiluku  Tilaisuuksien 
lukumäärä 

Osallistujien 
lukumäärä 

Osallistujia 
väkiluvusta 

(%) 

Asikkala 8 248 15 2 179 26 

Hartola 2 882 9 1 448 50 

Hollola 23 782 33  2 071 9 

Heinola 19 128 87 7 284 38 

Kärkölä 4 508 7 253 6 

Lahti 119 573 185 25 749 22 

Orimattila 16 221 23 1 990 12 

Padasjoki 3 027 8 617 20 

Sysmä 3 859 14 1 100 29 

Yhteensä 201 228 397 45 012 22 

Taulukko 5. Turvallisuusviestintä kunnittain vuonna 2018. 

 
Oppilaitosten turvallisuusosaaminen pääosassa 
 
Turvallisuusviestinnän osalta olimme tukemassa oppilaitoksia niiden omatoimisessa varautumisessa 
ja turvallisuuteen liittyvien velvoitteiden täyttämisessä. Lapsille ja nuorille suunnattua 
turvallisuusviestintää ja koulutusta kohdennettiin kertomusvuonna 2.-luokkalaisiin Jee Jelppii 
hätänumerokoulutuksissa ja 8.-luokkalaisiin valtakunnallisen Nouhätä-kampanjan yhteydessä.  
Koulujen poistumisharjoituksissa pyrittiin myös olemaan mukana. Kaikkiaan koululaisiin suunnattiin 
93 erilaista tilaisuutta, joissa tavoitettiin 9 522 oppilasta. 
 
Päijät-Hämettä edusti NouHätä-kampanjaan kuuluvan kilpailusarjan loppukilpailuissa Heinolan 
Lyseonmäen koulu. Joukkue sijoittui hienosti 11. sijalle Kuopion pelastusopistolla pidetyssä 
kilpailussa. Joukkueeseen kuuluivat Hienolan Lyseonmäen koulusta Vilja Lietzén, Juulia Suntiola, 
Hanna Lindqvist. 
 
Toimintavuonna järjestettiin myös 2. asteen oppilaille suunnatut Punainen liitu-esitykset. Esitykset 
järjestettiin Lahden lisäksi ensimmäistä kertaa myös Heinolassa. Esityksiä oli järjestämässä 
pelastuslaitoksen lisäksi Liikenneturva, Hämeen poliisi, PHHykyn Ensihoitokeskus sekä 
koulutuskeskus Salpaus. Esitykset kokosivat kaikkiaan 720 kuulijaa. Molemmissa tapahtumissa oli 
myös mukana kuuntelemassa median edustajia sekä eri viranomaisten kutsuvieraita. 
 
Yritysten ja laitosten turvallisuuskoulutuksessa pääpaino hätätilanteessa toimimisessa 
 
Yritysten ja laitosten omatoimista onnettomuuksien ehkäisyä tuettiin antamalla 
turvallisuuskoulutusta erilaisten yritysten ja laitosten henkilökunnalle heiltä saatujen toivomusten 
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ja pyyntöjen mukaan. Turvallisuuskoulutuksien suosituin aihealue oli ”toiminta hätätilanteessa”. 
Hätätilanteessa toimimista tukivat myös alkusammutuskoulutukset, joita järjestettiin 83 kpl ja niihin 
osallistui kaikkiaan 2 065 henkilöä.  
 
Yritysten turvallisuutta tuettiin myös järjestämällä seitsemän Tulityökurssia. Tulityökortin näissä 
koulutuksissa sai 107 henkilöä. 
 
Asukkaiden turvallisuus 
 
Pelastuslaitos järjesti asuinkiinteistöjen turvallisuushenkilöille suunnattuja turvallisuuspäällikkö-
kursseja sekä väestönsuojan hoitajan kursseja. Lisäksi vuoden aikana käytiin mm. taloyhtiöiden 
asukasilloissa ja yhdistysten tilaisuuksissa kertomassa kodin paloturvallisuusasioita. 
 
Omavalvontakyselyn mukana jokaiselle pientalon ja vapaa-ajan asunnon omistajalle postitettiin 
kodin paloturvallisuusopas. Rivitalojen omavalvontaan vastanneille taloyhtiöille postitettiin myös 
erillinen asukkaan paloturvallisuusopas jaettavaksi talon asukkaille. Oppaalla avulla jalkautetaan 
turvallisuustietoutta taloyhtiön hallituksen lisäksi jokaiselle asukkaalle. 
 

4.3 Kampanjat ja yleisötilaisuudet 

 
Kokonaisturvallisuusmessut 2018 oli vuoden suurin tapahtuma 
 
Valtakunnallista 112–päivää vietettiin 11. helmikuuta tutulla teemalla ”Oletko arjen sankari?” 
Vuonna 2018 päivän tapahtumiin osallistui Päijät-Hämeessä yhteensä hieman yli 2 700 henkilöä ja 
tilaisuuksia järjestettiin kaikkiaan 12 kappaletta.  
 
Pelastuslaitos näkyi osastoillaan autoharrastajien Classic Motor Show-messuilla toukokuussa. 
Osastoilla vieraili 1 400 ihmistä. 
 
Arjen turvallisuuteen, kyberturvallisuusteen ja maanpuolustukseen keskittyneet Kokonaisturvalli-
suusmessut järjestettiin Lahdessa 7.-8.9.2018. Messujen kohderyhmiä olivat nuorten ja perheiden 
lisäksi viranomaiset sekä yritykset. Messujen yhteydessä järjestettiin turvallisuusseminaari. Messut 
olivat yhteiskunnan turvallisuuden erikoismessut, jossa yhdistyvät valtionhallinnon, viranomaisten, 
järjestöjen ja yritysten tavoitteet yhteiskunnan turvallisuuden edistämiseksi yhteistyössä alan 
ammattihenkilöstön ja suuren yleisön kanssa. 
 
Pelastuslaitos oli messuilla esillä usealla erilaisella osastolla. Pelastuslaitos oli myös päävetäjänä 
moniviranomaisyhteistyönä järjestetyssä toimintanäytöksessä. Aiheina osastoilla oli palomiehen 
fyysisen kunnon testaaminen, virtuaalitodellisuus oppimisympäristö, käytännönkokeilut 
alkusammuttamisessa sekä ihmisen pelastamisessa. Toisella sisäosastolla sekä ulko-osastolla 
esittelimme pelastuslaitoksen uutta kalustoa. Fyysisen kunnon testaamisesta kertoi osastollamme 
Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta Aki Rasilainen, Suomen paras palomies kilpailun voittaja. Lahden 
VPK esitteli omaa toimintaansa ulko-osastolla. 
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Kuva 2. Kokonaisturvallisuusmessut 2018 –Lahti Hallissa. 

Kokonaisturvallisuusmessujen osastollamme kilpailtiin myös Security Track – oppimisympäristössä. 
Tämä kilpailu toi messukeskukselle noin 6 000 oppilasta ja 500 opettajaa. Lauantaina pidetyn 
perhekilpailun aloitti 70 joukkuetta, joista 48 suoritti kilpailun loppuun. 
 
 

 
Kuva 3. Kokonaisturvallisuusmessut 2018 – rajavartiolaitoksen helikopteri toimintanäytöksessä. 

Kokonaisturvallisuusmessujen toimintanäytöksessä toteutettiin vesiliikenneonnettomuus, jossa oli 
mukana Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen, Hämeen poliisin, Rajavartiolaitoksen sekä ensihoidon 
yksiköitä. Dynaaminen ja vaiherikas yhteistyönäytös keräsi Lahden Teivaan satamaan noin 2 000 
katsojaa. 
 
Messujen vaikuttavuus on mitattavissa koko tapahtuman kävijämäärällä, Kokonaisturvallisuus 2018 
messuilla kävi 13 000 vierasta. 
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Yhteispohjoismaista paloturvallisuusviikkoa vietettiin 24.11–1.12.2017. Paloturvallisuusviikko 
aloitettiin koko perheen Päivä Paloasemalla – tapahtumalla 24.11. ja se päättyi Pohjoismaiseen 
palovaroitinpäivään 1.12. Tapahtumia tuki paikallisen tiedottamisen lisäksi valtakunnallinen 
tiedottaminen. Päivä Paloasemalla -tapahtumissa vieraili avoinna olleilla seitsemällätoista 
paloasemalla noin 4 700 henkilöä. 
 
Internet ja sosiaalinen media 
 
Sosiaalisesta mediasta on tullut vuosien saatossa yksi tärkeimmistä turvallisuusviestinnän kanavista. 
Pelastuslaitoksella on käytössä Facebook ja Instagram –sivustot (osoitteissa 
www.facebook.com/paijathameenpelastuslaitos ja https://www.instagram.com/phpelastuslaitos). 
Sivustojen tavoitettavuus oli vuoden 2018 lopulla 423 014 tuhatta ja vuorovaikutteisuus 59 321 
tuhatta. 
 
Sosiaalisessa mediassa pyrittiin julkaisemaan viikoittain vähintään kolme erityyppistä julkaisua; 
onnettomuuksia ennaltaehkäisevää viestintää, kuvia, videoita tai muiden toimijoiden viestien jakoa. 
Sivuilla julkaistiin myös ”kevyempää viestintää” sekä kilpailuja (tarkemmat tilastot lopussa). Päijät-
Hämeen pelastuslaitoksen edustaja on ollut mukana myös Pelastustoimi-sivuston päivittäjänä 
pelastustoimen valtakunnallisilla Facebook-sivuilla. 
 
Phpela.fi-sivuston kävijämäärä on ollut vuoden aikana noin 26 300 kävijää. Edellisenä vuonna 
sivustolla avattu chat-palvelu löysi heti oman käyttäjäkuntansa ja sen kautta vastattiin päivittäin 
monipuolisiin kysymyksiin. 
 
Vuoden lopussa valmisteltiin Twitter-sivuston ottamista käyttöön kouluttamalla henkilökuntaa 
sivuston ylläpitäjiksi. Twitterin tarkoituksena on tarjota virallisempi alusta tiedottamiseen sekä 
toimia myös onnettomuustiedottamisen tukena. Ensimmäiset julkaisut Twitterin kautta tehtiin 
11.12.2018. 
 
Geokätköily 

 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos on ollut mukana osaltaan geokätköilyssä jo vuodesta 2012 asti. 
Rekisteröity nimimerkkimme on P-H Pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen tavoite on julkaista 
turvallisuusviestintään liittyviä kätköjä ja esitellä samalla pelastusasemiamme.  
 
Julkaistuja geokätköjä on tällä hetkellä Hollolan, Heinolan ja Paavolan pelastusasemilla. Uusi geo-
kätkö pyritään toteuttamaan Orimattilan uuden asemahankkeen yhteydessä. Ahtialan paloaseman 
kätkö on jo arkistoitu. Geokätköillämme on vierailtu yhteensä 1 802 kertaa ja harrastajien antamia 
suosikkipisteitä on saatu upeat 216 kpl. Turvallisuusviestinnän eri aiheet ovat esillä geokätköku-
vauksissa. Geokätkömme löytyvät netistä osoitteesta: www.geocaching.com tai hakusanoilla 
geocaching Paavolan/Heinolan/Hollolan pelastusasema. Rekisteröityneet käyttäjät näkevät tarkat 
tiedot kuten koordinaatit kätköpaikalle. 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/paijathameenpelastuslaitos
http://www.geocaching.com/
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4.4 Palontutkinta    Paloinsinööri Tapio Aaltonen 

 
Palontutkinnan taustaa 

Pelastuslaitosten palontutkinnan kehittyminen nykyiseen muotoonsa 

• Pelastustoimilakiin (561/1999), kirjattiin pelastuslaitoksen velvollisuus syttymissyyn 

arviointiin. 

• Pelastuslaissa (468/2003) pelastusviranomaisen tehtäväksi säädettiin tulipalon syyn arviointi 

ja tarvittaessa syyn selvittäminen. 

 

Palontutkintaa koskevan lainsäädännön ja pelastuslaitosten palontutkinnan kehittymisen taustalla 

ovat olleet 

• vuonna 2005 aloitettu palontutkinnan kokeiluhanke 

• vuonna 2007 aloitettu pelastuslaitosten kumppanuushanke sekä 

• vuodesta 2009 toiminut pelastuslaitosten verkosto. 

 

Konkreettinen muutos pelastuslaitosten palontutkinnassa on vuonna 2011 voimaan tullut 

pelastuslaki (379/2011), jossa kaikkien tulipalojen tutkinta on säädetty pelastusviranomaisen 

tehtäväksi. Pelastuslain mukaan pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta. Palontutkinnan 

tavoitteena on onnettomuuksien ehkäiseminen ja vahinkojen rajoittaminen sekä pelastustoiminnan 

kehittäminen.  

 

Palontutkinnassa arvioidaan tulipalon syttymissyy, tapahtumaan vaikuttaneet taustatekijät, 

tapahtuman laajempi vaikutus, vahinkojen suuruus, merkitys ja vaikuttaneet tekijät sekä 

pelastustoiminnan kulku. Palontutkinnan toteutukseen ja laajuuteen vaikuttaa erityisesi 

tapahtuman seurausten vakavuus. 

 

Pelastuslaitoksen tulee seurata onnettomuusuhkien sekä onnettomuuksien määrän ja 

syidenkehitystä ja niistä tehtävien johtopäätösten perusteella ryhtyä osaltaan toimenpiteisiin 

onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niihin varautumiseksi sekä tarvittaessa tehdä esityksiä muille 

viranomaisille ja tahoille. Tyypillisimmät yhteistyöviranomaiset ovat poliisi, rakennusvalvonta, 

terveydensuojelu, ympäristötoimi sekä sosiaali- ja terveystoimi. Lisäksi yhteistoimintaa on 

vakuutus- ja energiayhtiöiden sekä monien eri asiantuntija yhteisöjen kanssa.  

 

Poliisin tehtävä on suorittaa palonsyytutkintaa tulipaloissa, joissa seurauksena on ollut henkilön 

kuolema, vakava henkilövahinko tai huomattava omaisuusvahinko. Lisäksi mikäli tapahtumaan 

liittyy rikos, poliisi suorittaa rikostutkinnan. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella ja Hämeen poliisilla 

on yhteistyösopimus palontukinnasta ja sopimus on tarkastettu syksyn 2018 aikana. 

 

Muiden pelastuslaitosten alueella sattuneita paloja ja palontutkintoja seurataan ja tarvittaessa 

pyydetään palontutkinnan tuloksia muilta pelastuslaitoksilta. Myös omia tutkinnan tuloksia ja 

havaintoja jaetaan muille pelastuslaitoksille tarvittaessa. 
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Palontutkinta Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella 

 

Pelastuslaitoksen palontutkinta kuului aiemmin pelastustoiminnan osastolle, mutta vuoden 2017 

alussa tehtyjen muutosten yhteydessä palontutkinta siirrettiin riskienhallinnan osastolle ja 

palontutkinnasta vastuuhenkilöksi määrättiin paloninsinööri A. Muilta osin pelastuslaitoksen 

palontutkinta ja sen perusteet säilyivät ennallaan. 

 

Palvelutasopäätöksen mukaan: 

”Palontutkinnan tavoitteita ovat paloturvallisuutta parantavien toimenpiteiden oikea 

kohdentaminen, mutta myös rikoksella aiheutettujen palojen tunnistaminen ja tutkiminen sekä 

kiinnijäämisriskin lisääminen. Rikos- ja petosepäilyjen toteennäyttämisen kannalta palontutkinnan 

tulisi olla aukotonta jokaisessa yksittäisessä tapauksessa. Tämän vuoksi pelastusviranomaisen tulee 

tahallisuutta arvioidessaan kyetä tunnistamaan tuhopolton piirteet sekä pystyä huomioimaan 

omassa toiminnassaan poliisin tarve kerätä yksityiskohtiin asti ulottuvaa tietoa palon 

paikkapiirteistä.” 

 

Palontutkinnan minimivaatimusten määrittelemiseksi palontutkinnat jaetaan kolmeen tasoon. 

Tason 1 palontutkinta suoritetaan jokaisesta tulipalosta ja palontutkinnasta vastaa 

pelastustoiminnan johtaja. Tason 2 tutkinta suoritetaan vähintään tutkintakriteerit täyttävistä 

tulipaloista ja palontutkinnasta vastaa tehtävään koulutettu palontutkija tai tutkijapari. Tutkinnan 

on vastattava kyseisen tason minimivaatimuksia ja tutkinta voidaan tehdä tarpeellisin osin 

laajemminkin. Taso 3 on palontukinnan laajin taso ja päätöksen tutkinnan aloittamisesta voi tehdä 

Onnettomuustutkintakeskus, sisäasiainministeriö tai pelastuslaitos. Tason 3 palontutkintaan 

perustetaan erillinen tutkintaryhmä, jonka jäsenet nimetään erikseen. 

 

Palontutkintaryhmä 

 

Pelastuslaitoksen palontukintaryhmässä on tällä hetkellä yhteensä 7 henkilöä: Aaltonen Tapio (rj), 

Haverinen Petteri, Holopainen Ari, Karvonen Ari, Lahtinen Juha, Lehtinen Jari ja Vornanen Jari 

Palontutkintaryhmää vahvistetaan yhdellä henkilöllä vuoden 2019 aikana (Raila Vljamaa).  

 

Palontutkinnat 

 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toimesta tutkitaan kaikki tulipalot vähintään 1-tason tutkintana. 2- 

tason tutkinnat suoritetaan rakennuspaloihin, joissa on sattunut palokuolema tai vakava 

henkilövahinko sekä muihin Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palontutkintaohjeen, 2- tason 

palontutkintakriteerit täyttäviin tulipaloihin.  

 

Vuoden 2018 aikana Päijät-Hämeessä suoritettiin yhteensä 21 kpl 2- tason palontutkintaa. Tutkinnat 

on suoritettu pelastuslaitoksen palontutkintaryhmän palontutkijoiden toimesta, yleensä 

yhteistyössä Hämeen poliisin teknisen tutkintaryhmän kanssa. Lisäksi vuoden 2018 aikana 

osallistuttiin pelastuslaitosten kumppanuusverkoston asettaman valtakunnallisen palontutkinta 
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2020 -kehittämistyöryhmän esityksen mukaisesti ”Keittiöpalot” teematutkintaan 1.4-30.9.2018 

välisenä aikana. 

 

2-tason palontutkinnoista 18 kpl kohdistui asuinkiinteistöihin, kuten omakotitaloihin, kerrostaloihin, 

rivitaloihin, paritaloihin ja luhtitaloihin. Palontutkinta suoritettiin lisäksi yhteen oppilaitokseen, 

myymälärakennukseen ja teollisuuden tuotantorakennukseen.  

 

Palokuolemat 

 

Päijät-Hämeessä sattui kolme palokuolemaa vuonna 2018. Paloissa menehtyi kaksi miestä ja yksi 

nainen. Lisäksi yksi henkilö menehtyi huoneistopalon aikana, pudottuaan syttyneen huoneiston 

parvekkeelta palon aikana. 

 

Lahdessa syttyi omakotitalossa tulipalo maaliskuussa ja asunnosta löydettiin mieshenkilö 

menehtyneenä. Tarkempaa tietoa paloa edeltävistä tapahtumista ei ole, mutta asukkaan oletetaan 

olleen yksin kotona ennen palon syttymistä. Kiinteistössä ei ollut sähköjä ja uhrin oletettiin 

polttaneen kynttilöitä valaistuksen vuoksi. Palon arvioitiinkin syttyneen kynttilästä. 

Huhtikuussa Lahdessa havaittiin tulipalon olleen kerrostaloasunnossa ja asunnosta löydettiin 

naishenkilö menehtyneen. Kodinhoitaja oli tullut kotikäynnille aamulla ja löytänyt asukkaan. Palo oli 

tukahtunut huoneistoon, eikä sitä oltu havaittu ennen kodinhoitajan aamukäyntiä. Palon arvioitiin 

syttyneen kynttilästä. 

Lahdessa syttyi huoneistopalo kerrostalossa marraskuussa ja asukas löydettiin huoneistosta pahoin 

loukkaantuneena. Asukas kuljetettiin hoitolaitokseen, mutta henkilö menehtyi seuraavana päivänä 

palossa saamiinsa vammoihin. Asukas oli todennäköisimmin polttanut savuketta sängyssä ja 

petivaatteet/ vaatteet olivat syttyneet palamaan. Merkittävää palossa oli, että kiinteistö on suojattu 

automaattisella sammutuslaitteistolla ja asukas menehtyi siitä huolimatta palossa saamiinsa 

vammoihin. 

Lisäksi Lahdessa menehtyi yksi henkilö kerrostalon huoneistopalon yhteydessä pudottuaan 

parvekkeelta. Palo oli sytytetty tahallisesti keittiötilaan asukkaan itsensä toimesta. Olohuoneessa oli 

myös toinen mahdollinen sytytyskohta ja palo oli saatettu sytyttää kahdesta eri kohdasta. 

Huoneiston asukas vaikeutti omalla toiminnallaan pelastuslaitoksen tehtävää. Huoneiston oven 

eteen asunnon sisäpuolelle kasatut tavarat hidastivat pelastushenkilöstön sammutus- ja 

pelastustoimia. Lisäksi asukas käyttäytyi uhkaavasti heittelemällä tavaroita parvekkeelta ja 

esittämällä uhkauksia aseen käytöstä (huoneistosta ei kuitenkaan löytynyt aseita). Asukas putosi 

parvekkeelta kerrostalon 5. kerroksesta palon aikana ja menehtyi paikan päällä putoamisessa 

saamiinsa vammoihin. Tapausta ei merkitä palokuolemaksi. 
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Muita merkittäviä palontutkintoja Päijät-Hämeessä 2018 

 
Kuva 4. Oppilaitoksessa Heinolan Lusissa syttyi tulipalo 6.4.2018. 

 

 

                                                
Kuva 5. Rivitalopalo Heinolassa 16.5.2018. 
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Kuvat 6-7. Lahden Mukkulassa ostoskeskuspalo 28.9.2018.  
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Muuta 

 

Hämeen poliisin palontutkijoiden ja pelastuslaitoksen palontutkijoiden kanssa pidettiin 

palontutkijoiden yhteinen koulutuspäivä 5.12.2018 Hennalan Leijonassa. Yhteisiä koulutuspäiviä on 

pidetty poliisin ja pelastuslaitoksen palontutkijoiden kesken säännöllisesti vuosittain. 

 

Palontutkijat ilmoitettiin vuoden 2017 aikana valtakunnalliseen ASA rekisteriin ja tutkijat pitävät 

kirjaa altistumisista samaan tapaan kuin pelastustoimen osaston savusukeltajat. Henkilökohtaisia 

suojavarusteita hankittiin kahdelle päivätyössä olevalle palontutkijalle. Muilla palontutkijoilla on 

mahdollisuus käyttää kevyttä suojavarustusta tai tarvittaessa sammutusasua palontukinnoissa, 

joten varustehankinta oli tarpeen kahdelle palontukijalle. 

 

POLAMK palontutkinnan kurssi (Tuhotyörikoksen tukintakurssi) järjestettiin syksyllä 2018 

Tampereella. Kurssi soveltuu palontutkijoille, palontutkinnan jatkokoulutukseksi ja kurssille otetaan 

vuosittain 6 henkilöä pelastuslaitoksilta.  Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta osallistui kurssille yksi 

henkilö pelastustoimen osastolta. 

 

Päijä-Hämeen pelastuslaitoksen palomestari Petteri Haverinen on nimettynä valtakunnallisessa 

kumppanuusverkoston palontutkinnan työryhmässä Palontutkinta 2020. 
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 Pelastustoiminta    Pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio 
 

Pelastustoimintaosaston esimiehenä toimii pelastuspäällikkö. Osaston tehtävänä on: 
 

 Vastata pelastusviranomaisille kuuluvista pelastustoiminnan tehtävistä    

 Vastata öljyvahinkojen ja vaarallisten aineiden torjunnasta sekä osallistumisesta 

meripelastuspalveluun 

 Osallistua osaltaan turvallisuusviestintään sekä ulkoiseen kouluttamiseen 

 Osallistua valvontatoimintaan 

 Yhteen sovittaa eri viranomaisten ja pelastustoimeen osallistuvien muiden tahojen 

toimintaa pelastustoimessa 

 Vastata varautumiseen ja osaltaan väestönsuojeluun kuuluvista tehtävistä 

 Vastata oman osastonsa talous- ja henkilöstöhallinnosta 

 

Osasto on jaettu neljään toiminta-alueeseen:  

 

Alue A Lahti 
Alue B Heinola, Hartola, Sysmä, Padasjoki, Asikkala 
Alue C Orimattila, itäinen Lahti (Nastola) 
Alue D Hollola, Kärkölä 
 
Välittömän valmiuden palomestaripäivystysalueet ovat:  
 

 PHP30/Asema 10 (Paavola Lahti), ensisijainen toiminta-alue kattaa Asikkalan, Hollolan, 
Kärkölän, Lahden, Orimattilan ja Padasjoen 

 PHP40/Asema 40 (Heinola), ensisijainen toiminta-alue kattaa Hartolan, Heinolan ja Sysmän 

 Edellä mainittujen lisäksi toimii päällikkövarallaolija PHP20 koko Päijät-Hämeen alueella 
kotivarallaolossa  

 

Toiminnallisesti vuoden 2018 kokonaishälytysmäärät jatkoivat edelleen nousua edellisvuoden 
tavoin. Tehtävämäärien nousu vuoteen 2017 verrattuna oli 293 tehtävää (4416 -> 4709). 
Hälytystehtävien määrät lisääntyivät eniten tarkastus-/varmistustehtävien kokonaisuudessa, pitäen 
sisällään automaattisten paloilmoittimien tarkastus- ja varmistustehtävät, palovaroittimien 
tarkastus- ja varmistustehtävät sekä muut tarkastus- ja varmistustehtävät (+205 kpl). 
Rakennuspalojen määrä pysyi noin edellisten vuosien tasolla (-3 kpl), liikenneonnettomuudet 
vähenivät (-32 kpl).   
 
Suhteutettuna viiden vuoden tehtävämäärien keskiarvoon (2014 – 2018) on suurin muutos 
ensivastetehtävissä, joiden määrä vuonna 2018 oli 1119 kpl, joka on 153 kpl yli viiden vuoden 
tehtävämääräkeskiarvon 967 kpl. 
 
Suuronnettomuuksia, (joissa taloudelliset menetykset ovat olleet yli 500 000 euroa, tai joissa 

kuolleiden / loukkaantuneiden määrä on enemmän kuin viisi), oli Päijät-Hämeessä vuonna 2018 

kaksi kappaletta; Rivitalopalo sekä ostoskeskuksen tulipalo.  Kummassakaan ei kuollut tai 

loukkaantunut ihmisisä, aineelliset vahingot ylittivät suuronnettomuuden kriteerit. 
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Johtamistoiminta 

Pelastuslaitoksen johtokeskus 

Paavolan pelastusasemalla sijaitsevan johtokeskuksen toimintaa ja toimintavalmiutta edelleen 
kehitettiin. Johtokeskushenkilöstön toimenkuvia ja tehtäviä tarkennettiin, työskentelypisteiden 
ohjelmistoja ja laitteita ja niiden toiminnallisuutta kohdennettiin. 
 
Palopäällystölle järjestettiin laitteisto- ja ohjelmistokoulutusta sekä omatoimista harjoittelua lisät-
tiin. Erilliseen johtokeskusharjoitukseen JOKE2018 osallistuttiin yhdessä muiden pelastuslaitosten 
kanssa. Turun hätäkeskuksen kanssa harjoiteltiin hälytysten ruuhkatilanteen hoitamista. 
 
Päällystön koulutuksen strategisena tavoitteena on koko Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen yhtenäi-
nen toiminta onnettomuus- ja pelastustilanteissa. Pelastuslaitoksen viestintää ja viestintätekniikkaa 
kehitettiin muun muassa ohjeistuksia päivittämällä. 

Nettipohjainen tilannepäiväkirja otettiin koekäyttöön, mistä ratkaisut tehdään 2019 vuoden alku-
puolella. 

Hälytys- ja viestitoiminta 

Hälytys- ja viestitoiminnan onnistuminen on edellytys onnistuneessa pelastustoiminnassa. 
 
Virve 1.0 otettiin pelastuslaitoksellamme käyttöön vuonna 2001. Vanhat ensimmäisen sukupolven 
päätelaitteet korvattiin toisen sukupolven laitteilla. Laitekannan uusimisen myötä hankimme myös 
nykyaikaisen päätelaitteiden parametrointi- (ohjelmointi) laitteiston. Tämä laitteisto mahdollistaa 
asemakohtaisen etä-ohjelmoinnin sekä tarkan laitekannan dokumentaation.   

Suomessa on suunnitteilla uuden teknologian Virve 2.0. Tällä hetkellä tämän käyttöönotto on 
suunniteltu vuodeksi 2025 mutta aika näyttää mitä tuleman pitää.  

Johtokeskuksessa oleva päivystäjän työaseman (DWS) viesti- ja hallinnointiohjelmisto tullaan 
korvaamaan hankkimalla hälytys- ja viestitoimintaan tarkoitettu RCS 9500 Console 
viestintätyöasema. Tetrajärjestelmän hallinnointiin on suunnitteilla erillinen Vita-sovellus. 

Pelastusyksiköiden sisäinen yhteydenpito käydään edelleen VHF-kanavilla. Tämä vähentää 
huomattavasti kustannuksia, parantaa työturvallisuutta. Järjestelmä toimii myös varajärjestelmänä 
sekä poistaa tetraverkon kuormitusta.  
 
Varautuminen vika- ja häiriötilanteisiin 

Pelastuslaitoksella olemme varautuneet siihen, että sähköt valtakunnan verkossa katkeavat, mutta 
kehitettäväänkin vielä paljon on.  

Valmiuspalokuntien paloasemaverkoston sähkönsaanti varajärjestelmillä on jo pääosin varmistettu. 
Virve-ajoneuvopäätelaitteen lisäksi on asemalle asennettu VHF-radiolaite. Tätä laitetta 
häiriötilanteissa tarvittaessa etäohjataan pelastuslaitoksen johtokeskuksesta käsin välittämään 
paloasemakohtainen hälytystieto reservisissä oleville pelastushenkilöstölle esimerkiksi Pogsac-
hakulaitteisiin. Puheviestintä hoidetaan Virve-päätelaitteella tai erillisellä VHF-puhelimella. 
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VHF-radiopuhelinjärjestelmä 

Very High frequency -taajuuksia käytetään pelastustoimen johtamis- ja kenttätoiminnassa. Tuki-

asemia on neljä kappaletta, jotka toistavat omalla semiduplex- toimintakanavallaan päätelaitteista 

tulevan lähetyksen. Semiduplex-liikennöinti eli radion lähetin ja vastaanotin toimivat eri 

taajuudella. Nämä laitteet ovat sijoitettu kiinteästi pelastusajoneuvoihin, asemapaikoille ja joh-

tokeskukseen ja voivat liikennöidä keskenään. 

Järjestelmän käytöstä esiin tulleita ongelmia on ratkaistu, suunnittelua ja kehittämistyötä on 
jatkettu operatiivisen käytön rinnalla. Kuuluvuusongelmia on havaittu mm. Padasjoen ja Nastolan 
alueilla. Padasjoen osalta selvitettiin paloasemalla sijaitsevan tukiaseman nostamista korkeammalle 
mutta nostamisesta ei tässä tilanteessa olisi juurikaan vaikutusta peiton parantamiseksi. Tästä 
syystä selvitimme tukiaseman sijoituspaikkaa uudelleen ja uusi tukiasemapaikka löytyikin 
kaupallisten teleoperaattorien mastosta.  Nastolan peiton suhteen ongelma tulee ratkaista 
viimeistään Iitin mahdollisen maakunnanvaihdon yhteydessä. 

Järjestelmää on laajennettu siten, että Päijät-Hämeessä tapahtuvan viestiyhteyskatkoksen johdosta 
esimerkiksi yhteys hätäkeskukseen voidaan muodostaa yhdessä Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen 
kautta.  

Pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmät 

Pelastuslaitoksella on tällä hetkellä pääsääntöisesti pelastustoiminnan johtajilla sekä valmiuspalo-
kuntien pelastusyksiköissä käytössä pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmä (PEKE). Lisäksi pe-
lastusyksiköihin on hankittu Actis-navigointilaitteistoja, jotka myös vastaanottavat hätäkeskuksen 
lähettämät hälytystiedot. Lisäksi ne lähettävät reaaliajassa yksikön paikkatietoa hätäkeskuksentie-
tojärjestelmään (ELS) ja pelastustoiminnan kenttäjohtamisjohtamisjärjestelmään (PEKE).  
 
Uuden kaikille turvallisuusviranomaisille suunnitellun kenttäjohtamisjärjestelmän (KEJO) käyttöön-
otto tulee muuttamaan pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmien rakennetta sekä nostamaan 
ohjelmistojen käyttökustannuksia. Tällä hetkellä emme vielä tiedä, mitkä ovat todelliset käyttökus-
tannukset, koska järjestelmän loppukäyttäjien määrä ei ole tiedossa. 
 

Viranomaisyhteistoiminta 

Päijät-Hämeen turvallisuusviranomaisten yhteistoiminta-ryhmä perustettiin yhdessä poliisin-
ensihoidon-pelastustoimen kesken. Ryhmän tarkoituksena on edelleen kehittää viranomaisten 
yhteistoimintaa ja käsitellä erilaisia ajankohtaisia asioita, koordinoida yhteistoimintaharjoituksia ja 
vika- ja häiriötilanteita maakunnassamme. 

Uusi hätäkeskuksen tietojärjestelmä ERICA 

Uuden hätäkeskusjärjestelmän Erican käyttöönottamisesta hätäkeskuslaitos teki päätöksen 
marraskuussa 2018. Erican ensimmäinen käyttöönotto tehtiin Oulun hätäkeskuksessa 29.11.18. 
Seuraavista käyttöönottoon liittyvistä aikatauluista tehtiin suunnitelma 17.12.18. Turun hätäkeskus, 
sekä sen alueen turvallisuusviranomaiset ottavat Erican käyttöön 2.4.2019.  

Pelastuslaitos on osaltaan varautunut käyttöönottoon kouluttautumalla, ennakkosuunnittelulla ja 
tarvittavien laitteistojen hankkimisella. Syöttö- ja päivitystyöt on aloitettu ja työt on vaatinut 
erityistä ponnistelua ja työpäivien venyttämistä. 
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5.1 Lahti    Aluepalopäällikkö Jani Aaltonen 
 

Toiminta-alueeseen Lahti (A) kuuluvat pelastuslaitoksen asema 10 Mannerheiminkadulla sekä 
Lahden toiminta-alueen sopimuspalokunnat Ahtialan vpk, Harjunalustan vpk, Lahden vpk sekä 
Renkomäen vpk. Hallinnollisesti Lahdessa Niemessä sijaitseva asema 20 kuuluu Hollolan alueeseen 
ja sopimuspalokunnista Vesikansan vpk katsotaan kuuluvaksi Lahden alueeseen. Lahden asema 10 
on miehitetty ympäri vuorokauden I-riskialueeseen perustuen. 

Paavolan pelastusasemalla toimii pelastuslaitoksen hallinto, riskienhallinta, pelastustoiminta, 
ensihoito ja tekninen osasto - asemalla työskentelee päivittäin 12 pelastajaa, 10 ensihoitajaa, sekä 
palotarkastajia, hallinnon ja teknisen osaston henkilöstöä sekä laitoksen johtoa (26 hlöä). 
Sijainniltaan keskeinen pelastusasema mahdollistaa tehokkaan pelastustoiminnan. 

Pelastustehtäviä Lahdessa suoritettiin 2307. Tarkastelussa ovat mukana asemat 10, 20 ja 60. Kasvua 
edelliseen vuoteen verrattuna on 9 prosenttiyksikköä eli tehtävämäärä lisääntyi noin 200 tehtävällä. 
Määrällisesti suurimmat vaihtelut onnettomuustyypeittäin tapahtui palovaroittimien tarkastus- ja 
varmistustehtävien määrän lisääntymisenä (36 %, 56 tehtävää enemmän kuin 2017) ja vastaavasti 
ensivastetehtävien määrän vähentymisenä (-16 %, 60 tehtävää vähemmän kuin 2017). 

Kaikista tehtävistä Päijät-Hämeen alueella Lahdessa tapahtui 49 % onnettomuuksista – 
onnettomuustehtävät keskittyvät alueellisesti. Toimintavuoden onnettomuuksissa Lahdessa 
vaarassa olleita henkilöitä oli 1036. Onnettomuuksissa kuoli 10 henkilöä (3 palokuolemaa) ja 
loukkaantui 207 henkilöä. Pelastuslaitos pelasti vastaavasti 56 henkilöä kaikista tehtävistä. 
Rakennuspaloista tai rakennuspalovaaroista Lahdessa aiheutui 123 tehtävää (v. 2017 112). Näistä 
aiheutui 2 900 000,00 € vahingot uhatun omaisuuden arvon ollessa 49 500 000,00 € (arvio). Siten 
pelastetut arvot olivat 46 600 000,00 € (pelastettu 94 % uhatusta omaisuudesta). 

Paavolan pelastusaseman toiminta jatkui vilkkaana 2018. Pelastusasema on Suomen kuudenneksi 
vilkkain pelastusasema pelastustoiminnan tehtävämäärillä mitattuna. Pelastusasemalla järjestettiin 
kaikki pelastuslaitoksen tuottamat turvallisuusviestintään liittyvät tulityö-, talon 
turvallisuuspäällikön- ja väestönsuojan hoitajan kurssit sekä osa sopimuspalokuntatoimintaan 
liittyvistä sopimuspalokuntien kursseista.  Asemaan tutustui vuoden aikana noin 3000 henkilöä.  

Turvallisuusviestintää suoritettiin Lahdessa (Nastola mukana tarkastelussa) 186 tilaisuudessa 
kaikkiaan 25 769 henkilölle (22 % asukasluvusta). Turvallisuusviestintää toteutettiin Nou hätä! – 
kampanjassa, 112-päivässä, Päivä paloasemalla -tapahtumassa, messuilla sekä 2. luokkalaisille 
kohdennetussa Jee jelppii – koulutuksissa. 

Valvontatoimintaa suoritettiin aikaisempien vuosien tapaan. Henkilöstövaihdoksien seurauksena 
suoritettiin tehtäväjärjestelyitä. Pientalojen palotarkastustoimintaa kehitettiin edelleen – pelastajat 
käynnistivät palotarkastuskäynnit pientalokohteissa. Pelastajien kokonaistehtävä ohjattiin näin 
koskemaan koko pelastustoimen tehtäväkenttää ja samalla lisättiin riskienhallintatyön henkilötyö-
vuosimäärää. 

Toiminta-alueen sopimuspalokuntien henkilöstö harjoitteli ja osallistui pelastustoimintaan aktiivi-

sesti. Hämeen pelastusliiton järjestämille sopimuspalokuntahenkilöstön perus- ja täydennyskurs-

seille osallistuttiin osoitettujen kurssipaikkojen puitteissa. Samoin alueen sopimuspalokuntien nuo-

risoa osallistui Hämeen Pelastusliiton sekä Suomen pelastusalan keskusjärjestön valtakunnan kesä-

leirille. 
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5.2 Heinola   Aluepalopäällikkö Tapani Lehtinen 

 

Toiminta-alueeseen B (Heinola) kuuluvat Heinolan lisäksi Hartola ja Sysmä. Heinolan keskusta-

alueen I-riskialueeseen perustuen Heinolan pelastusasema on vakinaisen henkilökunnan (asema 40) 

miehittämä ympäri vuorokauden, apuna toimii samoissa tiloissa Heinolan puolivakinainen 

palokunta (asema 41). Päivystävä palomestari PHP40 on välittömässä valmiudessa Heinolan 

asemalla. Vierumäen taajamassa (asema 46) sekä Hartolassa (asema 43) ja Sysmässä (asema 42) 

olevilta paloasemilta toimivat sopimuspalokunnat. Ruuhijärvellä olevalla paloasemalla on 

sammutusauto (PH4612), joka kuuluu Vierumäen VPK:n hälytysosastoon. 

Tehtäviä alueella B oli 937, joka on 19,9 % koko pelastuslaitoksen tehtävistä. Rakennuspaloista 
merkittävimmät olivat Lusin koulun vanhan osan palo sekä kaksi rivitalopaloa Heinolassa. 
Suurehkoja maastopaloja oli useita. Rakennuspaloja alueella oli yhteensä 20 ja rakennuspalovaaroja 
19. Palokuolemia toiminta-alueella ei sattunut. Maastopaloja oli 53, vahingontorjuntatehtäviä 90, 
paloilmoittimen tarkastus-/varmistustehtäviä 141, liikenneonnettomuuksia 107 ja ensivasteteh-
täviä 249, mikä oli 22,3 % pelastuslaitoksen ensivastetehtävistä.  
 
Kehityskeskustelut käytiin henkilöstön kanssa. Ylitöiden määrä pyrittiin pitämään mahdollisimman 
vähäisenä. Heinolan pelastusasemalla toimii päätoiminen henkilöstö (asema 40), puolivakinainen 
palokunta (asema 41) ja Päijät-Hämeen Ensihoitopalvelu. Sysmän ja Hartolan toimipaikoista vastaa 
Hartolan palopäällikkö. 
 
Palotarkastuksia sekä muuta valvontatoimintaa tehtiin valvontasuunnitelman mukaisesti. 
Erityiskohteet olivat painopistealueina. Omakotitalojen tarkastus toteutettiin 
omavalvontajärjestelmää hyödyntäen. Omatoimiseen varautumiseen liittyen taloyhtiöt edelleen 
laativat ja päivittivät pelastussuunnitelmiaan ja paransivat monin tavoin kiinteistöjen 
turvallisuusjärjestelyjä.  
 
Valistusta, neuvontaa ja koulutusta (turvallisuusviestintä) annettiin 9832 henkilölle, mikä on 38 % 
alueen väestöstä. Valistustapahtumista Nou hätä! – kilpailu, 112-päivä helmikuussa, Päivä 
paloasemalla, 7. luokkalaisten paloturvallisuus- ja alkusammutusneuvonta ja 2. luokkalaisille 
kohdennettu Jee jelppii – hätäilmoituskoulutus olivat tärkeimpiä, mutta myös muiden tahojen 
järjestämiin yleisötapahtumiin osallistuttiin aktiivisesti mahdollisuuksien mukaan.  
 
Toiminta-alueen sivutoiminen ja sopimuspalokuntien henkilöstö harjoitteli viikoittain kuten 
aikaisempinakin vuosina. Alueen varallaolojärjestelyt säilyivät entisinä. Hämeen pelastusliiton 
järjestämille sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön peruskursseille osallistuttiin aktiivisesti. 
Sopimuspalokuntien päivälähdöissä on ajoittain henkilöstöpulaa. Sopimuspalokuntien työ on 
pelastustoimelle ensiarvoisen tärkeä voimavara, jota ilman ei tultaisi toimeen. Heinolaan uusittiin 
sammutusauto ja koukkulava-auto, Hartolaan miehistöauto ja uudempi sammutusauto Heinolasta 
sekä Sysmään säiliöauto.  Vierumäen VPK:lle kierrätettiin toimivampi sammutusauto Hartolasta. 
Myös pienkalustoa ja varusteita uusittiin.  
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5.3 Orimattila ja Nastola   Aluepalopäällikkö Jari Lehtinen 

 

Orimattilan asema 50 ja Lahden Nastolan asema 60 kuuluvat toiminta-alueeseen C. Orimattilan 

keskusta ja Nastolan nauhataajama ovat 1-riskialueita. Siihen perustuen niiden asemat ovat mie-

hitettyinä vakinaisella henkilökunnalla ympäri vuorokauden. Lisäksi Orimattilassa toimii Artjärven 

vpk, joka on valmiuspalokunta. Pennalan vpk ja Orimattilan vpk ovat täydennyspalokuntia, jotka 

yhdistyvät vuoden 2018 alusta. Nastolassa on Villähteen vpk täydennyspalokuntana. Lisäksi Ruu-

hijärvellä on Vierumäen vpk:n alaosasto, jolla on oma varikko, jossa kalusto ja auto ovat.  Orimattilan 

aseman sisäilma ongelma paheni siihen asteeseen, että vuoden lopulla tilapäiset majoitustilat 

rakennettiin parakeista. Uuden aseman suunnittelu on edennyt eteenpäin Orimattilan 

organisaatiossa suunnitteluvaiheeseen. Uutta asemaa suunnitellaan nykyisen aseman viereiselle 

tontille.   

Vuonna 2018 Orimattilassa oli hälytystehtäviä 385 kpl ja Nastolassa 389 kpl. Lähtöjen määrää pysyi 

edellisen vuoden tasolla. Kummallakin asemalla kolmen kärjessä olivat ensivasteet, paloilmoittimen 

aiheuttamat ja liikenneonnettomuudet. 

 Orimattilan ensihoito jatkui entisellään ensihoitokeskuksen päätoimisen ensihoitohenkilökunnan 

suorittamana. Yksi yksikkö (h+h) on 24 h/ 7 pv välittömässä valmiudessa ja toinen yksikkö 12 h/ 7 pv 

valmiudessa Myrskylässä. Nastolan ensihoito siirtyi Pelastuslaitoksen vastuulle vuoden 2013 alusta. 

Nastolassa on (p+h) yksikkö 24 h/ 7 pv välittömässä valmiudessa. Nastolan perustason hoitaja on 

Pelastustoiminnan osaston henkilökuntaa. 

Orimattilan toimipaikan vastaavana toimi palomestari Juha Lahtinen ja Nastolan toimipaikan vas-

taavana palomestari Petteri Haverinen.   

Valistusta, neuvontaa ja koulutusta annettiin koko Päijät-Hämeen alueella 21 %:lle asukkaista. 

Erityiskohteiden palotarkastus ja valvontatoimintaa tehtiin valvontasuunnitelman mukaisesti.  

Vuonna 2018 Orimattilan ja Nastolan asemien palomiehet suorittivat valvontasuunnitelman 

mukaisesti omavalvontaa noin 2000:n  pienkiinteistöön. Vuosittaiset erityiskohteet saatiin 

toimialueella tavoitteen mukaisesti tarkastettua. Alueen koulujen 8. luokkalaiset osallistuivat Nou 

Hätä! – kilpailuun. 112 päivää vietettiin kummallakin paloasemalla helmikuussa. Päivä paloasemalla 

pidettiin marraskuussa ja Jee Jelppii – hätäilmoituskoulutus toteutettiin entiseen tapaan kouluilla. 

Toiminta-alueen päivystys ja varallaolojärjestelyt säilyivät entisinä. Vakinainen henkilöstö on har-

joitellut suunnitelman tavoitteen mukaisesti 100 h/ vuoro/vuosi. Syksyllä 2017 alkoi vuoro -päiviksi 

harjoitus ja koulutus ohjelma. Sitä on jatkettu vuodella eteenpäin. Siinä yksityövuoro vaihtuu 

kolmeksi päiväksi. Lisäksi sopimuspalokunnat harjoittelivat viikko harjoituksissaan 100 h/vuosi 

tavoitteen mukaisesti.  
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5.4 Hollola   Aluepalopäällikkö Heikki Suomalainen 

 
Pelastuslaitoksen toiminta-alueeseen D kuuluvat vakinaiset palokunnat Hollola asema 30 ja 
Lahdessa Niemen kaupunginosassa asema 20. Vakinaiset pelastusasemat ovat ympäri vuorokauden 
miehitetyt ja asemilta lähtevät myös ensihoidon yksiköt. Vakinaisten palokuntien lisäksi toiminta-
alueeseen kuuluvat sopimuspohjaiset valmiuspalokunnat: Keski-Hollolan Vpk, Herralan Vpk, 
Hakosilta-Nostava Vpk. 

Hollola, pelastusasema 30 

Asemavastaavana toimi palopäällikkö Timo Järvi. 

Aseman ympärivuorokautinen pelastuspuolen vahvuus on minimissään 4 henkilöä. Ensihoidon 

tehtäväkenttää hoitaa neljä henkilöä. Ensihoitoyksikkö E PH325 toimii ympärivuorokautisena 

ensihoidon yksikkönä. E PH061 ja EPH 062 pitivät asemaa tukikohtanaan 30.9.2018 asti, jonka 

jälkeen siirtyivät omiin tiloihinsa. 

Pelastustoiminnan kalustoon kuuluvat mm. pelastusyksikkö, säiliöauto, koukkulava-auto 

moottorikelkka, siirrettävä vene.  

Toimipaikan erityistehtäviin kuuluu jälkivahinkojen torjunta. JVT-suunnitelman mukaisesti JVT- 

yksikkö miehitetään pelastustoimen johtajan käskystä ja tällä pyritään mahdollisimman nopeaan 

toiminnan aloittamiseen kohteessa ja sitä kautta pienentämään onnettomuuden taloudellisia 

vahinkoja. Yksikön tuo kohteeseen pääsääntöisesti Hollolan vuorossa oleva henkilöstö. 

Vuorovahvuus paikataan tarvittaessa vapaavuorohälytyksellä. JVT-toimintaa emme kuitenkaan ole 

pystyneet toteuttamaan ja hyväksikäyttämään laadittujen suunnitelmien mukaisesti. 

Lisäksi aseman henkilöstö hoitaa Lahden ja Hollolan alueella suuren osan paloasemien ulkopuolella 

tapahtuvasta turvallisuusviestinnästä tavoittaen vuosittain peruskoulun kakkosluokkalaiset Jee-

Jelppiin hätäpuhelukoulutuksen yhteydessä ja NouHätä! kilpailuttamisesta. 

Hollolassa ulkopuolista koulutusta ja valistusta on annettu 33 tapahtumassa. Lisäksi Hollolan 

henkilöstö on osallistunut mm. kouluttamiseen ja messuosastojen rakentamiseen maakunnassa.   

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kemikaalivastaavan tehtäviä on hoitanut Tarja Asikainen Hollolan 

asemalla. Yritysten ja laitosten määräaikaisia palotarkastuksia Hollolassa on suorittanut 

palopäällikkö Timo Järvi, palomestari Esa Koskinen (eläke 1.6.2018) ja Jari Myllylä, joka irtisanoutui 

tehtävästään 21.7.2018. Lisäksi palotarkastaja Jasmin Seppänen jäi virkavapaalle 1.12.2018. 

 
Lahti Niemi, pelastusasema 20 

Niemen pelastusasema on Päijät-Hämeen vesipelastukseen erikoistunut pelastusasema. Niemessä  

toimii ympärivuorokautisesti vähintään 6 henkilöä. Neljä on sijoitettu pelastustoimintaosaston 

tehtäviin ja kaksi ensihoidon tehtäviin. Asemavastaavana toimii palomestari Mika Nevalainen. 

Hänen sijaisenaan 1.9.2018 alkaen toimii palomestari Juha Murtonen. 
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Niemen pelastusaseman kalustoon kuuluvat mm. pelastusyksikkö, pelastussukellusyksikkö ja ensi-

hoitoyksikkö, moottorikelkka ja kolme venettä. Veneilykaudella kaksi veneistä on lähtövalmiina 

Vesijärvellä. Yksi vene on välittömästi siirrettävissä trailerilla onnettomuusvesistöön vuoden 

ympäri. Asemalla pidetään yllä ympärivuotista vesisukellusvalmiutta. Niemessä on toinen Päijät-

Hämeen keskitetyistä öljyntorjuntavarastoista, josta tarvittaessa siirretään kalustoa 

onnettomuuspaikalle tai –alueelle. Konttikalustosta asemalle on sijoitettu mm. henkilöpuhdistus- 

ja varavoimakontit.  

Kärkölä, paloasema 31 

Kärkölässä toimii valmiuspalokuntana Järvelän VPK, joka Pelastuslaitoksen kanssa tekemänsä sopi-

muksen mukaan osallistuu kaikkiin alueensa hälytystehtäviin. VPK:n erikoistuminen on ensivaste-

toiminta. Paloasemavastaavana on toiminut palomestari Esa Koskinen, joka eläköityi 1.6.2018, 

jonka jälkeen tehtävää on hoitanut palopäällikkö Timo Järvi. Järvelän VPK:n palokunnan päällikkö 

on ollut Leo Virolainen.  

Kertomusvuonna hälytettiin palokunta 187 tehtävään, joista ensivastetehtäviä oli 112, eli 60 % 

tehtävistä. Kuluneena vuonna ei kunnan alueella ollut suuria palokuntaa työllistäviä 

pelastustehtäviä.  

Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman mukaisia ja muita palotarkastustehtäviä kunnan alueella 

ovat tehneet palomestari Esa Koskinen ja pelastuslaitoksen palotarkastajat. Turvallisuusviestintää 

on tehty erillisen suunnitelman mukaan ja pyydettyjen tapahtumien yhteydessä.  

Kärkölässä kirjattiin 162 erilaista valvontatoimenpidettä, joista teollisuusyritysten, laitosten ja 

maatalouden tuotantorakennusten määräaikaisia palotarkastuksia tehtiin kunnan alueella 23 

kohteeseen. Muita valvontakäyntejä ja tarkastuksia, kuten jälki-, ylimääräisiä ja erityisiä 

palotarkastuksia tehtiin 6 kappaletta. Erilaista kirjallista neuvontaa, lausuntojen antamista ja 

asiakirjavalvontaa kunnan alueella oli kertomusvuonna 22. Pientalojen ja loma-asuntojen valvontaa 

on tehty omavalvontana. Valvontalomakkeita on käsitelty ja kirjattu yhteensä 107 kappaletta. 

Omavalvonnan käsittelyn on hoitanut työvuorojen palomiehet. 

Tilastoitua turvallisuusviestintää tehtiin 7 eri tapahtumassa noin 255 henkilölle, joista Kärrypäivä 

Järvelässä, Päivä paloasemalla ja Leijonien talvirieha olivat suurimpia tapahtumia, joihin Järvelän 

VPK on aktiivisesti osallistunut. Paloasemalla on annettu paloturvallisuus- ja 

alkusammutuskoulutusta. 

Kunnassa on yksi nuohouspiiri, jota hoitaa Nuohouspalvelu Nokivex Lahdesta, paikallisena 

nuohoojana on ollut Anssi Vaittinen. 

Hämeenkoski, paloasema 32 

Hämeenkoskella toimii valmiuspalokuntana Hämeenkosken Vpk, joka Pelastuslaitoksen kanssa 

tekemänsä sopimuksen mukaan osallistuu kaikkiin alueensa hälytystehtäviin. Asemavastaavana 

helmikuun 2018 loppuun asti toimi palopäällikkö Timo Järvi ja siitä eteenpäin palomestari Pertti 

Vesaaja. Hämeenkosken Vpk:n päällikkönä toimii Jari Laine ja puheenjohtajana Jari Oksavuori. 
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Hämeenkosken Vpk:n osastoja ovat mm. Nuoriso-osasto, hälytysosasto, naisosasto ja veteraani-

osasto. Toiminta on aktiivista ja esimerkiksi Vpk:n vuosittain järjestämät kesäjuhlat ovat kuuluneet 

Hämeenkosken odotettuihin kesätapahtumiin jo vuosikaudet. 

Hälytystehtäviä on vuonna 2018 ollut 118 kpl, josta ensivastetehtäviä on ollut 60 kpl, eli noin joka 

toinen tehtävä on ollut ensivastetehtävä. Hämeenkosken toiminta-alueen läpi kulkee VT12, jolla on 

vuoden aikana tapahtunut useita liikenneonnettomuuksia, jotka ovat olleet pelastustoiminnan 

kannalta haastavia. Kaikkiaan liikenneonnettomuuksia on ollut 13 kpl. Myös automaattisen paloil-

moittimien tarkastus-/ varmistustehtävät (16 kpl) ovat työllistäneet Hämeenkosken Vpk:ta. 

Alueen palotarkastukset on tehty valvontasuunnitelmat mukaisesti ja turvallisuusviestintää on tehty 

erillisen suunnitelman mukaisesti ja tapahtumien yhteydessä pyydettäessä. 

Padasjoki, paloasema 44 

Yli 30 vuoden ajan Padasjoen paloasemavastaavana toiminut palopäällikkö Kimmo Salonen me-

nehtyi alkuvuodesta. Asemavastaavaksi valittiin palomestari Juha Murtonen. Murtonen siirtyi kui-

tenkin muutaman kuukauden kuluttua Niemen paloasemavastaavaksi, minkä jälkeen Padasjoen 

paloasemavastaavan tehtäviä on hoitanut palomestari Juha Seppälä. Kalustonhoitajana ja sopi-

muspalokunnan päällikkönä on toiminut Martti Salonen. 

Vuonna 2018 Padasjoen palokunta hälytettiin yhteensä 204 kertaa. Hälytyksistä ensivastetehtäviä 

oli 88 kappaletta. Yleisiä- ja erityisiä palotarkastuksia Padasjoen alueella tehtiin valvontasuunni-

telman mukaisesti. Turvallisuusviestintää, -neuvontaa ja -koulutusta palotarkastusten ulkopuolella 

annettiin 617 henkilölle. 

Asikkala, paloasema 45 

Paloasemavastaavana toimi alkuvuoden palomestari Juha Murtonen. Murtosen siirryttyä Niemen 

paloasemavastaavaksi on Asikkalan paloasemavastaavan tehtävää hoitanut palomestari Juha 

Seppälä. Kalustonhoitajana usean vuoden ajan toiminut Kari Suvanto eläköityi alkuvuodesta, minkä 

jälkeen kalustonhoitajan tehtäviä hoitamaan valittiin Ari Peltotalo. 

Vuonna 2018 Asikkalan palokunta hälytettiin yhteensä 383 kertaa. Hälytyksistä ensivastetehtäviä oli 

173 kappaletta. Yleisiä- ja erityisiä palotarkastuksia Asikkalan alueella tehtiin valvontasuunni-telman 

mukaisesti. Turvallisuusviestintää, -neuvontaa ja -koulutusta palotarkastusten ulkopuolella 

annettiin 2179 henkilölle. 

Yllä esitettyjen asemien lisäksi alueella toimivat sopimuspohjaisina täydennyspalokuntina seuraavat 

palokunnat: Hakosilta-Nostava VPK, Herrala VPK ja Keski-Hollolan VPK, jolle myös edelleen etsitään 

uutta toimintatilaa vanhan asemapaikan tilalle. 
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5.5 Varautuminen    Valmiusmestari Vesa Lehtinen 

 

Pelastuslaitoksen, kuntien, kuntayhtymien sekä muiden kuntien yhteenliittymien on laadittava niin 
normaali-  kuin poikkeusolojen häiriötilanteita varten valmiussuunnitelmia. Lisäksi heidän tulee kou-
luttaa henkilöstöä toimimaan ja soveltamaan suunnitelmia erilaisia tilanteita varten sekä harjoitella 
suunnitelmissa kuvattuja tilanteita. Väestönsuojelua varten heidän tulee tehdä tarvittavat henkilö- 
rakennus- ja ajoneuvovaraukset sekä suunnitella siihen liittyvä toiminta.  
 
Alueen pelastustoimen tehtävänä on yhteen sovittaa eri viranomaisten ja pelastustoimeen osallis-
tuvien muiden tahojen toimintaa pelastustoimessa, sekä huolehtia osaltaan pelastustoimen henki-
löstön kouluttamisesta.  
 
Väestönsuojien suunnittelua ja kunnostusta ohjattiin ja opastettiin sekä annettiin rakennusvalvon-
taviranomaisille ja suunnittelijoille 53 lausuntoa uusien tai saneerattavien väestönsuojien osalta.  
 
Pelastuslain 379 / 2011 mukaan pelastusviranomainen tekee rakennuksen käyttöönotto- tai loppu-
tarkastuksen yhteydessä väestönsuojan tarkastuksen väestönsuojan käyttöönottotarkastuksessa 
tehdyn pöytäkirjan perusteella. Ko. tarkastuksia sekä muita väestönsuojaan liittyviä tarkastuksia 
tehtiin kaikkiin valmistuneisiin rakennuksiin, joihin tuli väestönsuoja.  
 
Tällä hetkellä Päijät-Hämeessä on 49 kpl väestön varoittamiseen tarkoitettuja suurtehohälyttimiä, 
joilla voidaan varoittaa 80 – 85 prosenttia väestöstä. Hälyttimet voidaan käynnistää Virve- ja VHF-
verkon avulla sekä pelastuslaitokselta tai hätäkeskuksesta. Lisäksi Heinolan Stora Enson tehtaalle 
tuli hälytin, jota voidaan ohjata pelastuslaitoksen johtokeskuksesta. 
 
Pelastuslaitos osallistui Etelä-Karjalan valmiusharjoitukseen 28.11. – 29.11.2018. Koulutettavina oli 

koko päällystö. Harjoituksen aikana perustettiin hallinnollinen johtokeskus sekä pelastustoiminnan 

johtokeskus. Hallinnollinen johtokeskus päivitti harjoituksen aikana johtokeskuksen työjärjestystä. 

Pelastustoiminnan johtokeskus oli täydessä valmiudessa. Siellä harjoiteltiin johtokeskustyöskente-

lyä erilaisten onnettomuustilanteiden avulla. 

Näiden lisäksi pelastuslaitos järjesti kuntakohtaisia varautumiskoulutuksia 16 kertaa. Pääaiheena oli 

maakunnan valmiussuunnitelman tekemiseen liittyvän ohjelman käyttö ERVA-selaimessa. Lisäksi 

käytiin varautumiseen liittyviä asioita läpi kuntien tarpeen mukaan. 

Koko varautumisen koulutusosuus on kirjattu turvallisuusviestinnän osuuteen.  

 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokeskustilat on sijoitettu Paavolan pelastusasemalle. Tilat 
eivät ole suojatiloissa, joten suojautuminen tapahtuu pohjakerroksessa olevaan väestönsuojaan. 
Väestönsuojaan on asennettu valmiudet viestiyhteyksiä varten, joten suojautumisajan johtamista 
voidaan tehdä myös sieltä käsin. Tarvittaessa johtokeskus siirretään Nastolan asemalla sijaitsevaan 
suojatilaan, joka toimii pelastuslaitoksen varajohtokeskuksena.  
 
Pelastuslaitoksen alaisuudessa toimii myös 22 lohkon johtokeskusta. Myös kaikissa kunnissa on 
omat johtokeskukset (9 kpl), joista johdetaan kuntien omia muodostelmia. Kuntien johtokeskuk-siin 
sijoitetaan pelastustoimen yhteyshenkilöt. 
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5.6 Päijät-Hämeen sopimuspalokunnat 

 

Pelastuslaitoksella on sopimukset alueella toimivien sopimuspalokuntien sekä palokunnissa 
toimivien työsopimussuhteisten kanssa. Vpk tai puolivakinainen palokunta toimii kuudessa 
kunnassa, (Asikkala, Hartola, Kärkölä, Padasjoki ja Sysmä), valmiuspalokuntana, joka lähtee 
pääsääntöisesti kaikkiin alueensa hälytystehtäviin. 

Sopimuspalokuntien hälytysosastossa toimii vuoden 2018 lopulla yhteensä 459 henkilöä. Sopimus-
palokunnista yhdeksän toimii valmiuspalokuntana ja loput 10 toimivat täydennyspalokuntina. 
Vuoden 2018 aikana tehtiin joitain muutoksia sopimuspalokuntien valmiuden parantamiseksi. 

Sopimuspalokuntatoiminnalla varmistetaan alueen pienten kuntien toimintavalmius erilaisissa 
onnettomuustilanteissa, vahvistetaan alueen toimintavalmiutta suuronnettomuus- ja häiriötilan-
teissa sekä tehostetaan turvallisuusviestintää.  

Asemanumerot, joista yksikkötunnukset juontuvat, ovat merkittynä palokuntien perään. 
Jälkimmäinen numero on palokunnan hälytysosaston henkilövahvuus. 

 

Alueen A sopimuspalokunnat  Alueen B sopimuspalokunnat 

Ahtialan Vpk  21 24 Heinolan Pvpk 41 36 
Harjunalustan Vpk 22 29 Sysmän Vpk  42 38 
Lahden Vpk  23 29 Hartolan palokunta 43 26 
Renkomäen Vpk 24 17 Vierumäen Vpk 46 25 
Vesikansan Vpk 25 20 
 
 
Alueen C sopimuspalokunnat  Alueen D sopimuspalokunnat 
    Järvelän Vpk  31 19 
Artjärven Vpk 52 23 Kosken Vpk  32 26 
Pennalan Vpk 53 25 Hakosilta-Nostavan Vpk 33 18 
Villähteen Vpk 61 15 Herralan Vpk  34 18 
    Keski-Hollolan Vpk 35 19 
    Padasjoen Vpk 44 27 
    Asikkalan Pvpk 45 25 
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5.7 Koulutus     Aluepalopäällikkö Jani Aaltonen 

 

Koulutuksen strategisena tavoitteena on koko Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen yhtenäinen 
toiminta onnettomuus- ja pelastustilanteissa. Koulutustoiminta perustuu yleisesti pelastustoimelle 
asetettuihin velvoitteisiin koulutuksesta (pelastuslaki, pelastusasetus, pelastussukellusohje) sekä 
sisäisesti koulutussuunnitelmaan, sopimuksiin sekä vuosittain laadittaviin koulutuskalentereihin. 
Koulutuksen ja kouluttautumisen tarkoitus on vastata pelastuslaitoksen perustehtävään – ihmisen 
pelastamiseen. Koulutustoiminnalla taataan tehokas ja tuloksellinen pelastustoiminta, mutta 
samalla myös kehitetään työelämän laatua. 

Koulutustoiminnan haasteet 

Pelastuslaitoksen koulutustoiminta on haastava kokonaisuus. Perusteena tälle on pelastuslaitoksen 
moniulotteinen organisaatio sekä koulutuksen monimuotoisuus. Pelastuslaitoksen palvelutuotanto 
on laaja (pelastustoiminta, riskienhallinta, ensihoito), tehtävät ja toimenkuvat (pelastus, valvonta, 
turvallisuusviestintä, väestönsuojelu, ensihoito, taloushallinto, korjaamotoiminta jne.) sekä työajat 
(toimistotyöaika, yleistyöaika, jaksotyöaika ja poikkeusluvan mukainen työaika) ovat 
palvelutuotannosta johtuen moninaiset. Koulutuksen aiheet ja sisällöt vaihtelevat 
palvelutuotannosta riippuen, mutta myös koulutuksen järjestämistavat ja – muodot vaihtelevat 
suuresti. 

Pelastuslaitoksen koulutus 2018 

Pelastuslaitoksen koulutus voidaan jakaa osaamisen kehittämistä koskevan suosituksen mukaisesti 
suunnitelmalliseen perehdyttämisen, mentorointiin sekä ammatilliseen henkilöstökoulutukseen. 

Suunnitelmallista perehdyttämistä oli uusien työntekijöiden perehdyttäminen työtehtäviinsä. 
Toteutukseen osallistuivat pelastusjohtaja, osastopäälliköt, paloinsinööri ja palotarkastajat. Lisäksi 
Pelastuslaitoksella on yhteistyösopimus Pelastusopiston kanssa palopäällystön (AMK) harjoittelu-
toiminnan (työhön perehdyttäminen) järjestämisestä. 

Mentorointia toteutettiin organisaation kannalta keskeisen tietotaidon siirtämiseksi henkilöstö-
vaihdoksien yhteydessä ja erikseen säilyttämiseksi sijaisuusjärjestelyitä ajatellen. Mentorina 
toimivat kokeneet ja osaavat johtajat ja asiantuntijat. Mentorointi järjestettiin yhteisillä koulutus- 
ja työssäolojaksoilla. 

Ammatillisesta henkilöstökoulutuksesta yksi keskeinen osa on täydennyskoulutus. 
Täydennyskoulutuksella tarkoitetaan koulutusta, jonka avulla ylläpidetään ja kehitetään työssä 
tarvittavaa osaamista. Täydennyskoulutus vastaa henkilöstön välittömiin koulutustarpeisiin tai 
suuntaa tulevaisuudessa tarvittaviin tietoihin ja taitoihin. 

Täydennyskoulutuksessa tukeuduttiin pääosin Pelastusopiston tarjoamaan täydennyskoulutukseen, 
mutta myös Sisäministeriö, Työterveyslaitos, Suomen palopäällystöliitto (SPPL), Suomen 
pelastusalan keskusjärjestö (SPEK) ja useat muut tahot järjestivät koulutusta, mihin 
pelastuslaitoksen henkilökunta osallistui. Pelastustoiminnan osaston henkilöstölle 
täydennyskoulutuksesta koulutuspäiviä vuonna 2018 kertyi 194 päivää. 

Täydennyskoulutukseksi tässä yhteydessä katsotaan myös pelastuslaitoksen sisäinen, työvuoroissa 
järjestetty koulutus. Työvuorokoulutus on keskeisin ammattitaitoa tukeva koulutuksen muoto. 
Sisäinen koulutus on osa päiväpalvelusohjelmaa. Sisäistä koulutusta järjestettiin vuonna 2018 
yhteensä 2663 tuntia eli 111 tuntia työvuoroa kohden.  
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Pelastustoimintaa suorittavalle päällystölle ja alipäällystölle järjestettiin vuoden aikana päällystölle 
8 ja alipäällystölle 2 koulutuspäivää. Pelastustoiminnan päällystö osallistui lisäksi 
kokonaisuudessaan johtokeskusharjoitus JOKE18 28.-29.11.2018. Erikoisosaamisien puitteissa 
järjestettiin lisäksi koulutuspäiviä ja harjoituksia, esimerkiksi vene- ja vesipelastuskoulutukset, 
tieliikennepelastamisen (NCT 2.0) koulutukset, PVAT-kouluttajakoulutus, uhka- ja 
väkivaltatilannekoulutus, ensihoitokoulutuspäivät sekä omavalvontakoulutus pelastushenkilöstölle. 
Koulutuspäivistä kertyi vuoden aikana kaikkiaan 718 koulutuspäivää osanottajamäärä huomioiden. 

Jatkokoulutus lukeutuu ammatilliseen henkilöstökoulutukseen. Jatkokoulutuksella hankitaan 
muodollinen kelpoisuus uusiin tehtäviin tai lisätään osaamista vastaamaan uusia vaativampia 
tehtäviä. Vuonna 2018 tällaisia koulutuksia olivat muun muassa veneen kuljettajakoulutus (2 
henkilöä), korkealla työskentelyn kouluttajakurssi (1 henkilöä) sekä valvonnan ja palotarkastuksen 
peruskurssi (2 henkilö). 

Ensihoidon koulutustoiminnassa pelastajat suorittivat huomattavan määrän osaamisen 
varmentamiseen liittyviä suoritteita. Tällaisia suoritteita olivat ensihoidon perustason hoito-
oikeuksien päivittäminen. Pelastajat osallistuivat lisäksi yhteisharjoituksiin, aiheina tieliikenne- ja 
korkealta pelastaminen. Ensihoidon koulutustiimi toteutti pelastajille vuoden teeman mukaisia 
ensihoitokoulutuksia työvuoroittain sekä erillisiä koulutuspäiviä. 

Pelastuslaitos pyrkii monipuolistamaan harjoittelutoimintaa myös hankkimalla käyttöönsä erilaisia 
harjoituskohteita. Vuonna 2018 tällaisista voidaan mainita esimerkkinä purettavat pienrakennukset, 
joita hyödynnetään Sisäministeriön antaman pelastussukellusohjeen velvoittamissa kuumissa 
savusukellusharjoituksissa. 

Ammattihenkilöstön täydennys- ja jatkokoulutus Pelastusopistolla on ollut henkilöitä seuraavilla 
kursseilla: 
 

 Raskaan kaluston tieliikennepelastaminen   2 henkilöä 

 Korkealla työskentelyn kouluttajan jatkokurssi  1 henkilö 

 Puomitikkaan kuljettajakurssi   1 henkilö 

 CBRNE-kurssi ensivasteen toimijoille   3 henkilöä 

 +50-vuotiaat palomiehet -koulutus   5 henkilöä 

 Miehittämättömät ilma-alukset pelastustoimessa  
– hankkeen työpaja    1 henkilö 

 ATV-maastoajoneuvojen (mönkijä) kuljettajakoulutus  3 henkilöä 

 Maastopalo-seminaari    1 henkilö 

 Valvonnan ja palotarkastuksen peruskurssi   2 henkilöä 

 Yhteistoiminta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa  1 henkilö 
 
Muualla suoritettu ammattihenkilöstön täydennys- ja jatkokoulutus 

 
Täydennyskoulutuksessa muualla kuin Pelastusopistolla on ollut henkilöitä seuraavilla 
kursseilla: 

 

 Alueellinen maanpuolustuskurssi   2 henkilöä 

 Alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi  2 henkilöä 

 FireFit-koulutus    1 henkilö 

 Tuhotyörikosten tutkintakurssi   1 henkilö 
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 Road Rescue -koulutus (SPPL)   5 henkilöä 

 Lentosammutustoiminnan johtamisen täydennyskurssi (SM) 2 henkilöä 

 Asetus rakennusten paloturvallisuudesta -koulutus   1 henkilö 

 Tieturva I-kurssi    1 henkilö 

 Kansainvälisen pelastustoimen resurssien kansallinen hyödyntäminen1 henkilö 

 Lähiesimiestaitojen kehittäminen pelastuslaitoksissa  3 henkilöä 

 Valvonnan ja palotarkastuksen peruskurssi  2 henkilöä 

 Säävarautumisenpäivä 2018    2 henkilöä 

 Turvallinen Suomi –seminaari   3 henkilöä 

 Puomitikaskoulutus ja -testaus   8 henkilöä 

 Vesisukellusseminaari    2 henkilöä 

 Ympäristövahinkojen torjunnan neuvottelupäivät  1 henkilö 

 Pintapelastuskurssin opintopäivät   1 henkilö 

 Ulkoisen pelastussuunnitelman opintopäivät  1 henkilö 

 Veneen kuljettajakoulutus    2 henkilöä 
 

Sopimuspalokuntakoulutus 2018 

Sopimuspalokuntakoulutuksen järjestäminen on pelastuslain mukainen tehtävä pelastuslaitokselle. 
Päijät-Hämeessä pelastuslaitos vastaa sopimuspalokuntakoulutuksen järjestämisestä myös 
aluesopimuksen perusteella. Sopimuspalokuntakoulutuksen osalta pelastuslaitos tekee yhteistyötä 
Hämeen pelastusliiton kanssa. 

Sopimuspalokuntakoulutuksella annetaan tarvittava peruskoulutus sopimuspalokuntalaisille 
(peruskurssit). Lisäksi koulutuksella turvataan riittävä tietotaitotaso pelastustoiminnan 
tuloksekkaan suorittamisen takaamiseksi (täydennyskurssit). Sopimuspalokuntakoulutuksen tavoite 
on riittävien toimintaedellytysten luonnin lisäksi turvata osaltaan sopimuspalokuntien 
elinvoimaisuus ja edelleen kehittyminen. 

Peruskursseista järjestettiin kaksi sammutustyökurssia, savusukelluskurssi, ensiapukurssi, 
ensivastekurssi, pelastustyökurssi sekä pintapelastuskurssi. Täydennyskursseista järjestettiin 
yksikönjohtajan täydennyskoulutus, vauriotuhopuukurssi sekä toimi oikein paloilmoittimella -kurssi. 
Kursseilla koulutettiin 132 henkilöä, koulutuspäiviä muodostui kaikkiaan 674. Sopimuspalokunnat 
toteuttivat sisäistä koulutustaan pääsääntöisesti omatoimisesti vuonna 2018 keskimäärin 37 
harjoituskertaa sopimuspalokuntaa kohden. 

Koulutustoiminnan kehittäminen 2018 

Koulutustoiminnassa jatkettiin 2018 edellisenä vuotena käynnistettyjä merkittäviä muutoksia. Näitä 
muutoksia olivat Työvuoro päiviksi –sopimuksen mukainen toiminta, kuumakoulutusten siirto 
erillisille koulutuspäiville, harjoitustalon rakennushankkeen käynnistäminen sekä käynnistettiin 
pelastajien kouluttaminen lähihoitajiksi oppisopimuskoulutuksella. Oppisopimuskoulutuksella 
pelastajille hankitaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoitaja, 
lähihoitajatutkinto. Koulutus on työnantajan näkökulmasta strateginen toimenpide, millä 
ylläpidetään ja kehitetään palvelutuotantoa ja palvelutuotannon mahdollisuuksia jatkossa sekä 
kehitetään henkilöstön ammattitaitoa ja edistetään mahdollisia urapolkuja. Työntekijän kannalta 
koulutus kehittää ammattitaitoa ja mahdollistaa moninaisemman työnkuvan terveydenhuollon 
ammattihenkilönä. Lisäksi se edistää edelleen suoritettavia jatko-opintoja. Koulutus toteutetaan 
vuosien 2018 ja 2019 aikana. 
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Kuumat savusukellusharjoitukset toteutettiin erillisillä koulutuspäivillä (Työvuoro päiviksi –
sopimus). Tämä mahdollisti harjoitusten häiriöttömän toteuttamisen, mutta ennen kaikkea 
harjoitusaiheen laajemman asiakäsittelyn käsittäen altistumisen vähentämisen sekä 
henkilökohtaisen - ja varustehuollon. Toimenpiteet tähtäävät yhdessä aiemman koulutuksen kanssa 
pelastajan altistumiskuormituksen vähentämiseen ja terveelliseen toimintaympäristöön. Muutoin 
kuumien savusukellusharjoitusten osalta toimittiin harjoitusalueen ympäristöluvan (Orimattilan 
ympäristölupalautakunta 9.2.2012, Vaasan hallinto-oikeus 22.8.2013 13/0218/1) ehtojen 
mukaisesti tiedottamalla ennakoivasti ja toteuttamalla polttoja lupaehtojen mukaisesti. 

Harjoitusolosuhteita pyritään kehittämään koko ajan ja pitämään monipuolisina. Vuoden 2018 
jatkettiin harjoitustalon rakentamista. Harjoitustaloa käytetään kylmien savusukelluksien ja 
putoamisvaarallisella alueella työskentelyn harjoitteluun. Harjoitustaloa varten on saatu 
palonsuojelurahaston avustus. Harjoitustalo on osa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen hajautettua 
harjoitusaluetta. Harjoitustalo rakennetaan merikonteista elementteinä ulkopuolisen tahon 
toimesta. Rakennuksen kokonaiskerrosala on noin 230 neliömetriä kolmessa kerroksessa. 
Harjoitustalon saatiin lähes valmiiksi vuoden 2018 aikana. 

Sopimuspalokuntakoulutuksen osalta noudatettiin Sisäministeriön antamaa ohjeistusta 
sopimuspalokuntakoulutuksesta ja toteutettiin siten koulutusta Pelastusopiston vuonna 2013 
hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2018 merkittävin muutos 
sopimuspalokuntakoulutuksessa oli sopimuspalokuntahenkilöstön koulutusjärjestelmän 
kehittäminen ja uudistaminen Pelastusopiston johdolla sekä valmistautuminen muutokseen 
paikallisesti.  Muutosta käsiteltiin sopimuspalokuntien päälliköiden kanssa ja ohjattiin 
kurssinjohtajia ilmoittautumaan Pelastusopiston vastaavan kouluttajan rekisteriin sekä 
hakeutumaan vastaavan kouluttajan koulutukseen Pelastusopistolle.  

Vuonna 2018 jatkettiin paikallisesti sovittua hanketta työvuorojen vaihtamisesta päivätyöajaksi 
tehostamaan tuottavuutta ja koulutusta. Työvuoro päiviksi –sopimuksen perusteella 
pelastusosaston henkilöstöltä vaihdetaan 1-2 työvuoroa 3-8 päivätyöpäiväksi, mitkä käytetään 
suurimmalta osin koulutustoimintaan. Koulutuspäivät toteutetaan toimintavalmiuden ulkopuolella, 
mikä takaa niiden häiriöttömyyden. Koulutuspäivät mahdollistavat tiettyjen koulutuksien 
keskittämisen ja tehostamisen. Toimintaa toteutetaan jaksoittain 1.5.-30.4. aikavälillä. Vuoden 2018 
aikana koulutuspäivinä järjestettiin palotarkastuskoulutus, vesipelastuskoulutus, alipäällystön 
koulutuspäivä, kuumia savusukellusharjoituksia sekä ylipalomiesten johtamistoiminnan 
täydennyskoulutus. Laskennallisesti työvuoro päiviksi –järjestelyllä saavutetaan jopa 25 % kasvu 
henkilökohtaisessa koulutusmäärässä vuosittain. Hankkeen toteuttaminen jatkuu vuonna 2019. 

Pelastuslaitos osallistui pelastuslaitosten väliseen koulutusyhteistyöhön. Yhteistyötä edistettiin 
kokouksissa ja koulutusmateriaalia jakamalla. Yhteistyöelimessä keskeisenä seikkoina pidettiin 
verkostoitumista ja oppimisympäristöjen kehittämistä. 

Yhteistoimintaharjoitukset 
 
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston valvomien, Päijät-Hämeessä sijaitsevien lupalaitosten harjoittelu 
toteutettiin valvontasuunnitelma huomioiden. Pelastuslaitoksen alueella sijaitsevien lupalaitosten 
määrä on 22 lupalaitosta. Yhteistoimintaharjoituksilla tarkoitetaan pelastusviranomaisen ja TUKES 
valvomien tuotantolaitoksen kanssa järjestettyjä harjoituksia. Harjoituksien järjestäminen perustuu 
pelastuslain (379/2011) ja työturvallisuuslain (738/2002) velvoitteisiin kouluttaa yrityksen 
henkilöstöä varautumaan mahdolliseen omatoimiseen pelastustoimintaan onnetto-
muustilanteessa. Osan kohteiden osalta harjoitustoiminnassa noudetaan lisäksi asetusta erityistä 
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vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta (612/2015) sekä osan osalta 
asetusta vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015), jonka 18 §:n 
mukaan toiminnanharjoittajan tulee tarkistaa pelastussuunnitelma vähintään kolmen vuoden 
väliajoin ja aina tarpeen vaatiessa korjata ja ajanmukaistaa se. Lisäksi asetuksen 19 §:n mukaan 
toiminnanharjoittajan on laadittava suunnitelma sisäistä pelastussuunnitelmaa koskevien 
harjoitusten järjestämiseksi ja järjestettävä harjoituksia säännöllisesti sisäisen pelas-
tussuunnitelman toimivuuden varmistamiseksi. 
 
Harjoituksissa todetaan henkilöstön valmiudet onnettomuustilanteessa ja koulutetaan 
harjoituksella erilaisiin pelastustoimen ja tuotannon vaatimiin tehtäviin lavastetussa 
onnettomuustilanteessa.  Harjoituksissa testataan tuotantolaitoksen sisäisen pelastussuunnitelman 
toimivuutta sekä harjoitellaan yhteistoimintaa tuotantolaitoksen turvallisuusorganisaation ja 
pelastusviranomaisten kanssa tavoitteena kehittää yrityksen valmiuksia sekä tutustuttaa 
pelastuslaitoksen operatiivista henkilöstöä harjoituksena olevaan kohteeseen. 

Yhteistoimintaharjoituksia järjestettiin 2018: 

 Lahti Energia, Kymijärven voimala (Turvallisuusselvityslaitos) 

 Versowood Oy Vierumäki (Turvallisuusselvityslaitos) 

 Adven Oy, Sahaniemen voimalaitos 

 Wipak Oy 

 Lindström Oy 

 Eino Talsi Oy 
 
Moniviranomaisharjoitukset 
 
Moniviranomaisharjoituksien tavoite on harjoitella viranomaisyhteistoimintaa ja johtamis-
työskentelyä sekä kehittää johtamistyöskentelyn toimivuutta. Lisäksi tavoitteena on harjoitella 
viestiliikennettä, viestimistä sekä todeta riittävät viranomaisvalmiudet vastata tietyn tyyppiseen 
onnettomuuteen. 

 
Johtokeskusharjoitus JOKE18 
 
Johtokeskusharjoitus JOKE18 järjestettiin pelastuslaitoksen aloitteesta yhdessä Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston, Hämeen poliisilaitoksen, Ensihoitokeskuksen ja Puolustusvoimien kanssa 28.-
29.11.2018. Harjoitus keskittyi pääasiassa viranomaisten normaalein toimivaltuuksin tapahtuvaan 
tehtävien hoitamiseen. Harjoituksen päämääränä oli kehittää etenkin pelastuslaitoksen valmiuksia 
johtokeskustyöskentelyssä. 
 
Pelastustoiminnan johtokeskuksessa työskentelivät pelastustoiminnan päällystö. Pelastuslaitoksen 
tavoitteena harjoituksessa oli harjoitella sekä kehittää häiriötilanteiden ja poikkeusolojen 
johtokeskuksen toimintaa, harjoitella pelastustoiminnan johtokeskustoiminnan vuorojen vaihtoa, 
harjoitella johtokeskuksen tilannekuvan luomista sekä tilanneraportointia sekä –kehittää 
pelastustoiminnan johtokeskusjohtamisen kokonaisuutta ja yksilöidä erityisiä osa-alueita siihen. 
Pelastustoiminnan henkilöstö harjoitteli tuloksekkaasti johtokeskustyöskentelyä ja 
johtokeskustyöskentelyn jatkuvuuden hallintaa. 
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Yhteistoimintaharjoitukset ensihoitokeskuksen kanssa 
 

Pelastuslaitos toteutti yhdessä ensihoitokeskuksen kanssa kaksi erillistä harjoitusaihekokonaisuutta 
vuoden 2018 aikana. Ensimmäinen, keväällä järjestetty harjoituskokonaisuus käsitteli korkealta 
pelastamista ja siihen liittyvää potilaan ensihoitoa. Toinen, syksyllä järjestetty harjoituskokonaisuus 
käsitteli tieliikennepelastamista ja potilaan ensihoitoa.  
 
Hollolan Havukalliolla toteutettu korkealta pelastamisen harjoitus järjestettiin tammi-maaliskuun 
aikana 2018. Harjoituksen tarkoituksena oli harjoitella potilaan turvallista pelastamista, evakuointia 
ja ensihoitoa. Harjoituksessa mallinnettiin tilanne, missä kaksi kiipeilijää ovat joutuneet 
onnettomuuteen. Toinen kiipeilijä on tippunut alas ja toinen on jäänyt roikkumaan köysien varaan 
kallioseinämälle. Saman sisältöisiä harjoituspäiviä järjestettiin 9 kappaletta. Pelastuslaitokselta 
harjoitukseen osallistuivat eri työvuorot eri asemilta. Harjoituksessa pelastajat pelastivat köysien 
varaan jääneen henkilön, aloittivat ensihoitotoimenpiteet kohteessa yhdessä ensihoidon kanssa 
sekä kuljettivat potilaan mönkijällä ensihoitoyksiköille. 
 
Paavolan pelastusasemalla toteutettu liikenneonnettomuuspelastamisen harjoitus järjestettiin 
syys-marraskuun aikana 2018. Harjoituksen tavoitteena oli henkilöstön ammatillisuuden ja 
viranomaisyhtesityön kehittäminen sekä tilannejohtajana toimiminen liikenneonnettomuudessa. 
Traumapotilaan oikeaoppinen tukeminen ja siirtäminen sekä lämpimänä pidon ja veriprosessin 
kertaus. Harjoituksessa mallinnettiin liikenneonnettomuustilanne, missä oli kaksi uhria. Saman 
sisältöisiä harjoituspäiviä järjestettiin 9 kappaletta. Pelastuslaitokselta harjoitukseen osallistuivat 
Paavolan pelastusaseman työvuorot. 
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 Ensihoito-osasto    Ensihoidon palvelupäällikkö Jenni Eskola 

 
 
Pelastuslaitos tuotti kertomusvuonna ensihoitopalvelua Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (jat-

kossa PHhyky) kanssa solmitun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Pelastuslaitoksella toimi 

24h/7 valmiudessa kuusi H+P ensihoitoyksikköä. Yksiköiden työnaloituspisteinä oli Asikkalan (ase-

malle sijoitetun ensihoitoyksikön yksikkötunnus EPH225), Heinolan (EPH222), Hollolan (EPH325), 

Iitin (EPH323) sekä Lahdessa Niemen (EPH123) ja Nastolan (EPH324) pelastusasemat. Iitissä työs-

kenteli kaksi päätoimista ensihoitajaa, muilla asemapaikoilla perustason ensihoitajana toimi palo-

mies-ensihoitaja. Asikkalan palomies-ensihoitajan kotiasema oli Paavolan pelastusasema.  

Pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköt suorittivat yhteensä 13329 ensihoitotehtävää. Tehtävälajeista 

suurimmat olivat peruselintoiminnan häiriöt sekä erilaiset löydös- tai oirejohteiset sairastumiset. 

Esimerkkejä näistä ensihoitotehtävistä on äkillisesti heikentynyt yleistila tai vatsakipu.  

Hoitolaitossiirtoja sekä niihin rinnastettavia muita ensihoitotehtäviä pelastuslaitoksen yksiköt 

suorittivat yhteensä 545kpl, joka on noin 4% kaikista ensihoidon tehtävistä. Ensihoitopalvelun 

tukitehtäviä, joita on ensihoidon tilannekeskuksen kautta tulevat tehtävät esim. antibioottitipu-

tukset, suorittivat pelastuslaitoksen yksiköt yhteensä 63 kpl. 

Ensihoidon tehtävämäärät tehtäväkoodeittain 

Tehtäväkoodi EPH123 EPH222 EPH225 EPH323 EPH324 EPH325  
0 PERUSELINTOIMINNAN HÄIRIÖ 1 147 561 546 399 614 859  
1 HAPENPUUTE 9 4 4 7 9 8  
2 VÄKIVALTA 44 37 14 13 23 25  
3 LIIKENNEONNETTOMUUS 118 65 53 47 76 83  
4 MUU MEKAANINEN VÄKIVALTA 496 420 205 195 284 368  
5 EI-MEKAANINEN VÄKIVALTA 164 89 32 61 75 84  
6 VERENVUOTO VAMMATTA 80 71 37 37 46 61  
7 SAIRAUS (LÖYDÖS) 701 561 385 309 445 532  
8 SAIRAUS (OIRE) 471 438 260 231 298 406  
9 MUU SAIRAANKULJETUSTEHTÄVÄ 29 14 14 19 16 22  
Yhteensä 3 259 2 260 1 550 1 318 1 886 2 448  
793 HOITOLAITOSSIIRTO 58 183 23 61 55 108  
794 MUU TEHTÄVÄ 6 12 4 19 10 6  
Yhteensä 64 195 27 80 65 114  
Tukitehtävät yhteensä 9 7 17 17 9 4  
               
Kaikki tehtävät yhteensä 3 332 2 462 1 594 1 415 1 960 2 566 yhteensä 13329 

Taulukko 6. Phpela ensihoidon tehtävämäärät tehtäväkoodeittain 2018. (Lähde: PHhyky Akuutti24 

ensihoidon tilastot). 
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Ensihoitotehtävä ei aina johda kuljetukseen. Tavoitteena on saada tarkoituksenmukaisin apu 

potilaan luokse sekä antaa tarvittava hoitoonohjaus oikean palvelun piiriin. Tällöin potilas voi jäädä 

ensihoidon kohdattuaan kotiin tai tapahtumapaikalle. Näitä tehtäviä kutsutaan X-tehtäviksi. 

Pelastuslaitoksen yksiköiden vuonna 2018 suorittamisesta ensihoitotehtävistä yhteensä 5368 

ensihoitotehtävää päättyi tilanteeseen, jossa ensihoitoyksikkö ei kuljettanut potilasta jatkohoi-

toon. Tämä oli 39% kaikista ensihoitotehtävistä. 

X-tehtävät yksiköittäin 2018 

X-koodi EPH123 EPH222 EPH225 EPH323 EPH324 EPH325 

X-0 1         1 

X-1 22 6 20 16 18 23 

X-2 21 13 2 9 9 12 

X-3 5 6 10 7   3 

X-4 131 189 157 195 110 87 

X-5 450 536 252 314 328 336 

X-6 50 74 33 26 48 34 

X-7 33 31 10 17 19 21 

X-8 270 154 172 103 129 261 

X-9 164 121 64 49 94 102 

Yhteensä 1 147 1 130 720 736 755 880 

Taulukko 7. Ei kuljetukseen johtaneet ensihoitotehtävät ja niiden jakaantuminen pelastuslaitoksen ensihoi-

toyksiköiden osalta 2018. (Lähde: PHhyky Akuutti24 ensihoidon tilastot). X-1 = kuollut, X-2 = annettu poliisin 

huostaan, X-3 = pyydetty kohteeseen muuta viranomaisapua, X-4 = muu kuljetus hoitoon, X-5 = ei tarvetta 

lääkinnällisille toimenpiteille, X-6 = potilas kieltäytyi kuljetuksesta, X-7 = potilasta ei löydetty, X-8 = potilas 

hoidettu kohteessa, X-9 = tehtävä peruttu. 

Pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköiden käyttöasteet olivat 20 – 40% välillä. Niemen asemalle sijoi-

tettu ensihoitoyksikkö oli kuormitusasteelta korkein, vastaavasti Iittiin sijoitetulla yksiköllä oli vä-

hinten ensihoitotehtäviä. PHhyky:n ensihoitokeskus lisäsi Päijät-Hämeen alueelle yhden 24h/7 

lisäyksikön toukokuun alussa 2018 jatkuvasti kasvaneiden ensihoidon tehtävämäärien takia. 

Tehtävämäärän kasvun takia alueella ei päästy tavoiteltuun palvelulupaukseen. Vuonna 2018 koko 

ensihoitopalvelun tehtävämäärä kasvoi 8-10% (PHhyky Akuutti24 tilastot).  

 

Kaavio 3. Pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköiden käyttöasteet 2018. (Lähde: PHhyky Akuutti24 ensihoidon 
tilastot). 
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Vuonna 2018 ensihoito-osastolla työskenteli päätoimisena 38 henkilöä: ensihoidon palvelupäällik-

kö, 5 ensihoitoesimiestä, 32 päätoimista hoitotason ensihoitajaa. Lisäksi ensihoito-osastolla työs-

kenteli laskennallisesti 25 palomies-ensihoitajaa. Käytännössä Orimattilan asemapaikkaa lukuun 

ottamatta kaikki pelastuslaitoksen palomiehet työskentelivät vuorollaan ensihoitoyksikössä. Ensi-

hoidon päätoimista henkilöstöä käytettiin aktiivisesti PHhyky:n puuttuvien henkilöstöresurssien 

paikkaamiseen ja vastaavasti pelastuslaitoksen ensihoidon henkilöstövajeiden paikkaamiseen 

saimme apua PHhyky:ltä. Yhteistyöllä pyrittiin välttämään poissaoloista aiheutuvia ylityökustan-

nuksia sekä minimoimaan lyhytaikaisten sijaisten käyttöä.  

Ensihoitopalvelun autokalusto ja sen ylläpitäminen kuuluvat yhteistoimintasopimuksen perusteella 

pelastuslaitoksen vastuulle. Tämän ensihoidon yhteistoimintasopimuksen mukaisen autokalusto-

prosessin omistaa pelastuslaitoksen tekninen osasto. Pelastuslaitos vastasi ensihoitopalvelun auto-

kaluston hankinnasta ja huolloista. Ajoneuvotyöryhmässä on jäseniä sekä PHhyky:ltä että pelastus-

laitokselta. 

Yksi ensihoitoesimies työskenteli päivätyöajalla toteuttaen ensihoitopalvelun koulutuksen suunnit-

telua ja toteuttamista. Lisäksi hän suunnitteli ja osaltaan toteutti pelastajien ensihoitokoulutusta 

sekä pelastuslaitoksen vastuulla tapahtuvan ensiauttajatoiminnan koulutuksen. Esimiehen työpari-

na työskenteli osan vuotta ensihoitajan tehtävistä ensihoitokouluttajaksi sijoitettu ensihoitaja. 

Kouluttava ensihoitoesimies ja pelastuslaitoksen ensihoitokouluttaja osallistuivat myös ensihoito-

keskuksen ensihoitajien koulutuksen toteuttamiseen. Alueella operoivan yksityisen Hartolan-Sys-

män sairaankuljetuksen henkilökunta osallistui pelastuslaitoksen henkilöstön ensihoidon tiimikou-

lutuksiin. Ensihoito-osaston päätoiminen henkilökunta oli jaettu neljään tiimiin, joissa jokaisessa oli 

oma ensihoitoesimies hoitamassa työvuorojen henkilöstöjohtamista.  

Vuoden aikana jatkettiin pelastajien ensihoito-osaamisen ylläpitämistä vuorokoulutuksien ja 
osaamisen varmistamisen avulla. Sopimuspalokuntien ensivastekoulutuksen toteuttamista 
jatkettiin PHhyky:n ohjauksessa. Ensivastekoulutusta toteutettiin pelastuslaitoksen ensihoidon 
henkilökunnan toimintana työajan ulkopuolella luentopalkkioperustaisesti. Laitoksen ensihoito 
toimi useiden oppilaitosten työssäoppimisjaksoilla harjoittelupaikkana. 
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 Tekninen osasto    Tekninen päällikkö Jarmo Saloranta 
 

7.1 Paloasemahankkeet 

 

Orimattilan pelastusasema 

Viime vuonna Orimattilan uuden pelastusaseman  tarveselvityksen jälkeen oli vuorossa 

hankesuunnitelman teko yhteistyössä Orimattilan kaupungin kanssa, hankesuunnitelma-

työryhmään valittiin: 

Jussi Törrönen, toimitilajohtaja, Orimattilan kaupunki 
Jari Hyvärinen, pelastusjohtaja, Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
Jarmo Saloranta, tekninen päällikkö, Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
Juha Lahtinen, palomestari, Päijät-Hämeen Pelastuslaitos 
Petri Marjamäki, ruiskumestari, Päijät-Hämeen Pelastuslaitos 

Työryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 3.5.2018, kokouksessa sovittiin että suunnitelma pitää 
saada  valmiiksi toukokuun loppuun mennessä ja päättäjien käsittelyyn heinä-elokuu 2018. 
 
Hankesuunnitelmaa jouduttiin kuitenkin muokkaamaan matkan varrella jonkin verran ja sen 
käsittely venyi aina loppuvuoteen saakka, laskentavaiheessa todettiin rakentamiskustannuksien 
nousevan korkeaksi joka tarkoitti sitä että tilaohjelmaa oli supistettava ja sitä kautta saada 
kustannuksia alemmaksi. 
Asema sijoittuisi nykyiselle tontille vanhan viereen, tällä ratkaisulla ei tarvita kaavamuutosta joka 
nopeuttaa hanketta. Ja aina on vaara että joku valittaa muutoksesta ja hanke pysähtyy siihen. 
 
Orimattilan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5.11.2018 että pelastusasema tehdään uutena 
eikä peruskorjausvaihtoehtona, kustannusraamiksi tuli 5.5 milj. € jonka pohjalta suunnittelua 
voidaan jatkaa. 
 
Tilanne ja aikataulu 

   
Hankesuunnitelma vielä kesken ja odottaa kaupunginhallituksen päätöstä, tarkoitus saada se 
kuitenkin helmikuussa 2019 käsittelyyn. 
 
Suunniteltu aikataulu 
Hankesuunnitelma valmis ja hyväksytty 2/2019 
Pohjatutkimukset 3/2019 
KVR-Urakkakilpailu 6-10/2019 
Perustus ja runkosuunnittelu valmis 11/2019 
Rakennuslupa luonnoksilla 12/2019 
Urakka-aika 2-12/2020 
Vanhan toimisto-osan purku ja piharakentaminen 1-8/2021 
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Väistötilat 
 
Väistötilat tulivat joulukuussa 2017 ja ensivaikutelma ei ollut oikein hyvä niiden kunnon vuoksi. Kun 
sitten asennusten ja rakentamisen edetessä pääsimme paremmin niihin tutustumaan, huomattiin 
että kaikki ei ollut kohdallaan. Konteissa oli kosteusvaurioita, joista osa oli selvästi silmin havaittavia, 
myös silmä ja hengitysoireita oli osalla henkilöstöä kun konteissa kävivät. 
 
Yhteisymmärryksessä konttitoimittajan kanssa päädyttiin siihen, että tilataan  homekoira tutki-
maan kontit ja sen jälkeen katsotaan mitä tehdään. 14.3.2018 koira kävikin ja tuon käynnin 
seurauksena tehtiin päätös. Pelastuslaitos peruu tilauksen ja konttitoimittaja vie konttinsa pois. 
 
Nyt oli pyydettävä tarjouksia toisilta konttitoimittajilta, tähän kului tietenkin aikaa ja vaivaa, mutta 
onneksi sellaiset löytyivät ja olivat parempikuntoiset, mutta tietenkin huomattavasti kalliimmat. 
Nykyiset kontit tilattiin 17.5.2018 ja lopputarkastus ja käyttöönotto 8/2018. Nyt näyttää hyvältä, 
aseman henkilökunta on myös tyytyväinen näihin väistötiloihin. 
 
Sysmän pelastusasema 

Sysmän kunnan sekä Sysmän Vpk:n edustajien kanssa 5.3.2018 pidetyssä palaverissa keskusteltiin 
paloasematilojen kunnosta ja sen käytettävyydestä pelastustoimen tehtäviin. Sysmän kunnan 
teknisen toimen tekemässä kuntokartoituksessa on todettu asemalla olevan paljon puutteita, joiden 
korjaaminen vaatii suurimittaisia toimenpiteitä. Samassa yhteydessä todettiin aseman olevan 
epäkäytännöllisen sopimuspalokunnan toimintaan. 

 
Koska kaikki osapuolet olivat sitä mieltä, että nykyiselle paloasemalle on joko tehtävä laajamittainen 
kunnostus, hankittava kunnostettavat tilat tai rakennettava uusi pelastusasema sopimuspalokuntaa 
varten, sovittiin perustettavaksi Sysmän kunnan, Sysmän Vpk:n ja Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen 
yhteinen työryhmä valmistelemaan Sysmän pelastusaseman tarveselvitystä.  
 
Sysmän kunnan, Sysmän Vpk:n ja Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen yhteiseen työryhmään 
valmistelemaan Sysmän pelastusaseman tarveselvitystä sovittiin nimettäväksi tekninen johtaja 
Taneli Rasmus Sysmästä, tekninen päällikkö Jarmo Saloranta ja palopäällikkö Petteri Lehtinen 
pelastuslaitokselta sekä Kari Vuorinen ja Jesse Hilden Sysmän Vpk:sta.  
Asiaa on esitelty pelastuslaitoksen johtokunnan kokouksessa 27.03.2018. 
 
Tästä alkoi uuden aseman tarveselvityksen sekä tilaohjelman teko yhteistyössä kunnan ja VPK:n 
kanssa, myös huonetilakortit piti saada valmiiksi nopeassa aikataulussa. 
 
Aikataulu: 
Tarjouspyyntöasiakirjat ja päätökset valmiina elokuu 2018 
Selontekoneuvottelut ja urakkasopimus lokakuu 2018 
Rakentaminen marraskuu 2018 - heinäkuu 2019 
Paloasema käyttöön elokuussa 2019 (kun Sysmän VPK täyttää 90v) 
 
Kilpailutuksen jälkeen Sysmän kunnanhallitus hyväksyi 22.10.2018 pääurakoitsijaksi Insinöörityö Hentinen 
Oy, Joutsa. Hanke toteutetaan SR-mallilla nykyisen aseman viereen 

 Hankkeen laajuus 736 m2 

 Kustannusarvio 2 190 000 € 
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Maanrakennustyöt ovat nyt  tontilla käynnissä ja rakentaminen etenee vauhdilla, tämä jos mikä 

hanke etenee mallikkaasti. On myös sanottava että yhteistyö Sysmän kunnan sekä Sysmän VPK:n 

kanssa on sujunut hyvin. Kiitoksia kaikille hankkeessa mukana oleville. 

 

Kuva 8. Sysmän paloasema havainnekuva. 

7.2 Kalusto 

 

Uudet hankinnat 
 
Sammutusauto 1 kpl Heinola 
Säiliöauto  1 kpl Sysmä 
Koukkulava-auto 1 kpl Heinola 
Maasturi  1 kpl Hartola 
Henkilöautot  4 kpl Hollola, Lahti 3 kpl 

 
Käytöstä poistettua kalustoa vuonna 2018 
 

Maasturi  Toyota Land Cruiser 2013 Hartola 
Henkilöauto  Volkswagen Golf 2013 Lahti 3 kpl 
Henkilöauto  Volkswagen Golf 2013 Hollola  
Säiliöauto  Scania  2002 Sysmä 
Sammutusauto Mercedes Benz 2000 Vierumäki 
Koukkulava-auto Mercedes Benz 1987 Heinola 
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 UUTTA KALUSTOA 2018 
 

     
Kuva 9. Scania P410 B6x2*4NA, 410 hv Euro 6        

Sysmän pelastusasema.                            

 

 

 

 
 Kuva 10. Scania P370 DB4x2MNA, 370 hv Euro 6 

 Heinolan pelastusasema. 
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 Hallinto    Hallintopäällikkö Merja Saasmo 
 

Hallinnon toimialan tehtävänä on huolehtia pelastuslaitoksen talous- ja toimistotehtävistä, ICT-

järjestelyistä ja pelastuslaitoksen henkilöstöhallinnosta. 

Vuoden 2018 tulos muodostui voitolliseksi sekä pelastustoimen että ensihoidon osalta.  

 Ta 2018 Toteutuma 2018 Erotus 

Toimintatuotot  18 995 209 euroa 19 266 720 euroa 271 511 euroa 

Toimintakulut  18 115 209 euroa 17 841 024 euroa 274 185 euroa 

Rahoitustuotot – ja kulut         10 000 euroa         44 410 euroa          34 410 euroa 

Suunnitelman mukaiset 

poistot 

      890 000 euroa       807 588 euroa         82 412 euroa 

Tilikauden tulos 0      662 518 euroa 662 518 euroa 

Taulukko 7. Pelastustoimen talousarvion toteutuma 2018. 

 

 Ta 2018 Toteutuma 2018 Erotus 

Toimintatuotot    4 955 886 euroa    4 899 776 euroa        -56 109 euroa 

Toimintakulut     4 955 886 euroa    4 899 776 euroa          56 109  euroa 

Tilikauden tulos 0 euroa                   0 euroa                    0  euroa 

Taulukko 8. Ensihoidon talousarvion toteutuma 2018. 

 

 Ta 2018 Toteutuma 2018 Erotus 

Toimintatuotot  23 951 095 euroa 24 166 496 euroa   215 401 euroa 

Toimintakulut   23 071 095 euroa 22 740 759 euroa   330 336 euroa 

Rahoitustuotot – ja kulut         10 000 euroa         44 369 euroa            34 369 euroa 

Suunnitelman mukaiset 

poistot 

      890 000 euroa       807 588 euroa           82 412 euroa 

Tilikauden tulos 0      662 518 euroa 662 518 euroa 

Taulukko 9. Koko laitoksen talousarvion toteutuma 2018. 

 

Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 

 
Pelastustoimen kirjanpidollinen ylijäämä 662 517,88 euroa kirjataan voitto- ja tappiotilille.  
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 Vuoden tärkeimpiä tapahtumia ja uutisia  
 

112-päivän tapahtumia Päijät-Hämeessä 
 
112-päivä on valtakunnallinen teemapäivä, jolloin korostetaan turvallisuuden merkitystä ihmisten 
arjessa. 112-päivää vietetään eri puolilla Suomea joka vuosi helmikuun 11. päivänä. Suomen 112-
päivä on osana Euroopan yhteistä 112-päivää. EU:n kansalaisia valistetaan 112-päivänä eri puolilla 
Eurooppaa hätänumerosta 112 ja sen asianmukaisesta käytöstä. 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos oli mukana 112-päivän tapahtumissa ympäri maakuntaa 12 eri 
toimipaikoissa, joissa tavoitettiin noin 2 722 henkilöä. 
 
 

 
Kuva 11. Suomen Paras Palomies ohjelma käynnistyi 29.3.2018 Subilla. Ohjelmassa oli mukana myös Päijät-

Hämeen pelastuslaitoksen edustaja. 
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Kuva 12. Cheekin Valot sammuu- jäähyväiskonsertit 23.-24.8.2018 edellyttivät tiivistä viranomaisyhteistyötä 

ja suunnittelua, joissa pelastuslaitos oli mukana Lahden mäkimontun turvallisuuden arvioinnissa. Konsertin 

suuri henkilömäärä 30 000 ihmistä aiheutti erityisjärjestelyjä. 

 

Kokonaisturvallisuusmessut 2018 
 
ARJEN TURVALLISUUS - KYBERTURVALLISUUS - MAANPUOLUSTUS 
 
Kokonaisturvallisuuden suurtapahtuma Kokonaisturvallisuus 2018 järjestettiin Lahden 
Messukeskuksessa 7.-8. syyskuuta 2018. Tapahtuma esitteli laajasti kokonaisturvallisuuden eri osa-
alueita suurelle yleisölle sekä alan ammattilaisille. Kokonaisturvallisuus 2018 tarjosi mielenkiintoista 
ohjelmaa koko perheelle, ajankohtaista asiaa turvallisuudesta sekä viihdettä musiikista 
vauhdikkaisiin toimintanäytöksiin. Mukana oli muun muassa Helsingin Poliisisoittokunta, joka esitti 
musiikkia lapsille, nuorille ja aikuisille, lauantain solistina oli upea Krista Siegfrids. Tapahtumassa oli 
myös paljon elämyksellisiä toimintapisteitä sekä laajasti esillä niin Puolustusvoimien, Poliisin kuin 
pelastuslaitoksenkin näyttävää kalustoa. Kokonaisturvallisuus 2018 -tapahtuman juonsi 
karismaattinen Jone Nikula. 
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Kuva 13. Sysmän purettavassa terveyskeskuksessa suoritettiin polttokoehanke syksyllä 2018, jonka 

tuloksena saadaan vuonna 2019 tietoa mm. sammutuslaitteiston luetettavuudesta. Hankkeessa olivat 

mukana VTT,  Aalto-yliopisto, Sppl, Sysmän kunta ja Päijät-Hämeen pelastuslaitos. 

 

 

 

Kuva 14. Päijät-Hämeen pelastuslaitos otti käyttöön Twitterin virallisena viestintäkanavana. Ensimmäinen 

twiittaus tehtiin koulutuksen yhteydessä 11.12.2018. 
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Kuva 15. Vuoden 2018 tykätyin julkaisu pelastuslaitoksen Instagramissa oli jouluruokailukuva. 
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 Tilastoliitteet 

 

Onnettomuustyyppi (ensisijainen) 2017 2018 ero 

Rakennuspalo 81 78 -3 

Rakennuspalovaara 
130 136 +6 

Maastopalo 
110 146 +36 

Liikennevälinepalo 
82 94 +12 

Muu tulipalo 
90 108 +18 

Liikenneonnettomuus 
631 599 -32 

Öljyvahinko 
114 130 +16 

Vaarallisten aineiden onnettomuus 
8 8 0 

Räjähdys/räjähdysvaara 
0 2 +2 

Sortuma/sortumavaara 
1 2 +1 

Automaattisen paloilmoittimen tarkastus/varmistustehtävä 
707 759 +52 

Palovaroittimen tarkastus/varmistustehtävä 
183 251 +68 

Muu tarkastus-/varmistustehtävä 
308 393 +85 

Ensivastetehtävä 
1107 1119 +12 

Ihmisen pelastaminen 
68 64 -4 

Eläimen pelastaminen 
80 74 -6 

Vahingontorjuntatehtävä 
421 426 +5 

Avunantotehtävä 
214 234 +20 

Virka-aputehtävä 
81 86 +5 

Yhteensä 
4416 4709 +293 

Taulukko 10. Hälytystehtävien määrä 2017 – 2018. 
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Onnettomuustyyppi (ensisijainen) 
2018 

ka 
2014-2018 

ero 

Rakennuspalo 78 78,2 -0,2 

Rakennuspalovaara 
136 147,4 -11,4 

Maastopalo 
146 99,6 46,4 

Liikennevälinepalo 
94 87,6 6,4 

Muu tulipalo 
108 105,6 2,4 

Liikenneonnettomuus 
599 572,4 26,6 

Öljyvahinko 
130 113,2 16,8 

Vaarallisten aineiden onnettomuus 
8 10,2 -2,2 

Räjähdys/räjähdysvaara 
2 0,6 1,4 

Sortuma/sortumavaara 
2 0,8 1,2 

Automaattisen paloilmoittimen tarkastus/varmistustehtävä 
759 742,4 16,6 

Palovaroittimen tarkastus/varmistustehtävä 
251 187,2 63,8 

Muu tarkastus-/varmistustehtävä 
393 328,6 64,4 

Ensivastetehtävä 
1119 965,80 153,2 

Ihmisen pelastaminen 
64 69 -5 

Eläimen pelastaminen 
74 57,6 16,4 

Vahingontorjuntatehtävä 
426 396,6 29,4 

Avunantotehtävä 
234 193,4 40,6 

Virka-aputehtävä 
86 74,4 11,6 

Yhteensä 
4709  

 
Taulukko 11. Hälytystehtävien määrä 2018 sekä viiden vuoden tehtävämäärien keskiarvo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



55 
 

Kunta Sopimuspalokunta Palokuntamuoto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Asikkala Asikkala Pvpk valmiuspalokunta 36 30 32 31 25 25 

Artjärvi Artjärven Vpk valmiuspalokunta 26 30 21 23 20 23 

Hartola Hartolan palokunta valmiuspalokunta 21 22 26 25 23 26 

Heinola Heinolan Pvpk valmiuspalokunta 30 29 29 30 30 30 

Orimattila Pennalan Vpk valmiuspalokunta 16 14 18 17 12 25 

Hollola Kosken Vpk valmiuspalokunta 43 41 43 42 25 26 

Kärkölä Järvelän Vpk valmiuspalokunta 22 28 22 23 20 19 

Padasjoki Padasjoen Vpk valmiuspalokunta 23 26 25 24 25 27 

Sysmä Sysmän Vpk valmiuspalokunta 45 42 41 43 44 44 

   271 268 271 273 235 245 

Hollola Hakosilta-Nostava Vpk täydennyspalokunta 18 16 19 19 18 18 

 Herralan Vpk täydennyspalokunta 20 23 21 29 22 18 

 Keski-Hollolan Vpk täydennyspalokunta 20 23 20 20 20 19 

 Vesikansan Vpk täydennyspalokunta 23 22 22 22 19 19 

Lahti Ahtialan Vpk täydennyspalokunta 28 28 22 24 24 24 

 Harjunalustan Vpk täydennyspalokunta 36 34 31 31 32 29 

 Lahden Vpk täydennyspalokunta 33 31 30 30 27 29 

 Renkomäen Vpk täydennyspalokunta 18 22 21 18 17 17 

 Villähteen Vpk täydennyspalokunta 20 20 25 25 18 18 

Orimattila Orimattilan Pvpk täydennyspalokunta 12 15  14 15 15  

Heinola Vierumäen Vpk täydennyspalokunta 24 30 32 32 23 23 

   244 253 244 249 224 214 

 Sopimuspalokunnat   515  521 515 522 459 459 

Taulukko 12. Sopimuspalokuntien hälytysosastojen henkilöstömäärät 2013-2018. Vierumäen Vpk täyden-   

nyspalokunnaksi 2019. Pennalan Vpk ja Orimattilan Pvpk yhdistyivät 2018 ja Pennala muuttui valmiuspalo-

kunnaksi.  
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Koulutussuunnitelman mukaisesti tavoitteena on, että pelastuslaitoksen pelastustoiminnan henkilöstölle 

järjestetään sisäistä koulutusta vähintään 100 tuntia vuodessa. 

Toimipaikka  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

      

Heinola 

R1 

R2 

R3 

R4 

100,75 

91,5 

92,75 

102,5 

104 

119 

95,25 

147,75 

134 

113 

118 

111 

116,25 

115,25 

90 

95,15 

113,25 

109 

99,5 

119 

115 

111 

130 

125,5 

117,5 

106,5 

107 

102,25 

102 

109,5 

102 

98 

101,5 

102 

86,75 

105,75 

 

Hollola 

R1 

R2 

R3 

R4 

82,25 

69 

108,5 

68 

98 

65 

108 

70 

97 

104 

86 

83 

93 

99,25 

97,65 

73,5 

93 

96,75 

109,5 

60,75 

108 

114,75 

110,5 

114 

115,75 

103,25 

99 

108 

92,5 

98 

100 

103 

91,25 

102,5 

105,5 

95,75 

 

Lahti Paavola 

R1 

R2 

R3 

R4 

115,25 

144,25 

112 

157,25 

126,25 

177,25 

135 

140,25 

91 

133 

72 

102 

131,75 

102,5 

146,25 

153,75 

127 

119,5 

137,75 

114 

167,25 

69,25 

151,75 

110,5 

195 

118,5 

164,75 

143,25 

149 

98 

141 

114,5 

155 

150,75 

143 

140 

 

Lahti Niemi 

 

R1 

R2 

R3 

R4 

 91 

149,5 

93,75 

117 

90 

85 

53 

52 

117,75 

103 

98 

132 

100,75 

120,5 

112,5 

116,5 

102,75 

110,5 

105,25 

92,25 

114,65 

98,25 

103 

98 

113 

97 

97 

137 

106,75 

93,75 

107,25 

102,75 

 

Nastola 

R1 

R2 

R3 

R4 

92,5 

77,5 

84,5 

53,5 

84,5 

92,25 

103,75 

58,75 

118 

104 

108 

79 

113 

120,25 

120 

71,5 

107 

91,25 

93 

67 

102 

101,25 

115 

125,25 

93,75 

99,75 

117,25 

104,5 

104,5 

116 

100 

129 

106,5 

127 

87,75 

136,25 

 

Orimattila 

R1 

R2 

R3 

R4 

89,25 

83 

104,25 

96,25 

79,5 

107 

99,5 

93 

127 

66 

105 

92 

107,25 

115 

90,25 

121,75 

103,75 

107,25 

98,25 

93,5 

110,5 

99,5 

128,75 

119,5 

100 

110 

128 

105,5 

105,5 

102 

109,5 

102,5 

102 

91,5 

120 

101,75 

keskiarvo  96 106 97 109 105 114 115 109 110 

Taulukko 13. Koulutustunnit toimipaikoittain. 
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Kaavio 4. Koulutustunnit toimpaikoittain. 
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Ahtialan VPK Ahtialan VPK Hälytysosasto 41 

Artjärven VPK Hälytysosasto 49 

Asikkalan pvpk Asikkalan puolivakinainen palokunta 37 

Hakosilta- Nostava VPK Hakosilta- Nostava VPK Hälytysosasto 26 

Harjunalustan VPK ry. Hälytysosasto 19 

Hartolan Palokunta ry Hälytysosasto 52 

Heinolan PVPK Heinolan PVPK 43 

Herralan Vpk Herralan VPK Hälytysosasto 38 

Järvelän Vpk Järvelän Vpk Hälytysosasto 54 

Keski-Hollolan VPK Hälytysosasto 45 

Kosken Vpk Kosken VPK - Hälytysosasto 33 

Lahden Vpk Hälytysosasto 36 

Padasjoen Vpk Padasjoen VPK Hälytysosasto 25 

Pennalan VPK Pennalan VPK:n  Hälytysosasto 40 

Renkomäen VPK Hälytysosasto 18 

Sysmän Vpk Sysmän VPK Hälytysosasto 56 

Vesikansan Vpk Hälytysosasto 20 

Vierumäen VPK Hälytysosasto 39 

Villähteen Vpk Villähteen Vpk Hälytysosasto 23 

Taulukko 14. Sopimuspalokuntien harjoituskerrat palokunnittain 2018 (lähde HAKA-palokuntarekisteri). 
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Sammutusmiesharjoittelija   34 

Nuorempi sammutusmies 103 

Sammutusmies 92 

Vanhempi sammutusmies 77 

Yksikönjohtaja 70 

Palokunnan päällikkö 31 

Taulukko 15. Hälytysosastojen henkilöiden korkein koulutustaso, henkilömäärät 2018 (lähde HAKA). 

 

Sopimuspalokuntakurssi kurssipäivät koulutettuja kurssipäiväkertymä 

Sammutustyökurssi 10 14 140 

Palokuntien ensivastekurssi 7 15 105 

Vauriotuhopuukurssi 2 14 28 

Yksikönjohtajan täydennyskoulutus 3 14 42 

Pintapelastuskurssi 4 12 48 

Palokuntien ensiapukurssi 5 13 65 

Savusukelluskurssi 5 11 55 

Pelastustyökurssi 3 13 39 

Sammutustyökurssi 10 14 140 

Toimi oikein paloilmoittimella 1 12 12 

YHTEENSÄ 50 132 674 

Taulukko 16. Sopimuspalokuntien kurssit 2018. Kursseilla koulutettiin 132 henkilöä, koulutuspäiviä 

muodostui kaikkiaan 674. 
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Kaavio 5. Valvontatehtävien kokonaismäärät kunnittain vuonna 2018. 
 

 
 

Asikkal
a

Hartola Heinola Hollola Kärkölä Lahti
Orimatt

ila
Padasjo

ki
Sysmä

Asiantuntijapalvelut (lausunnot,
neuvottelut, neuvonnat yms.)

32 10 145 103 18 911 67 42 17

Kemikaalilainsäädännön nojalla tehtävät
tarkastukset ja päätökset (sis.

asiakirjavalvonnnan)
37 19 103 91 34 250 77 16 26

Asiakirjavalvonta
(poistumisturvallisuusselvitykset,

paloteknisten laitteiden pöytäkirjat,
pelastussuunnitelmat yms.)

32 6 97 63 13 424 53 13 7

Epäsäännölliset valvontakäynnit
(jälkivalvonta, erityiset palotarkatsukset,

ylimääräiset valvontakäynnit,
yleisötilaisuuksien valvonta,

onnettomuusriskiasuntojen valvonta
yms.)

20 10 86 85 16 582 61 24 13

Vapaa-ajan asuntojen valvonta 249 79 174 47 13 106 73 82 112

Asuinrakennusten valvonta 155 145 380 410 103 1067 488 48 189

Yritysten ja laitosten valvonta 55 23 76 121 28 576 90 27 28
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Kaavio 6. Valvontatehtävien määrä valvontalajeittain vuonna 2018. 
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Kaavio 7. Turvallisuusviestintä kohderyhmittäin vuonna 2018 
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Kaavio 8. Turvallisuusviestintätilaisuuksien lukumäärä vuosina 2014-2018. 

 

 

 

v. 2018 Some-yhteensä 

  Pelastustoimen esittely TuVi Onnettomuusviestintä 

  
Tavoitetta-
vuus 

Vuorovaikut-
teisuus 

Tavoitetta-
vuus 

Vuorovaikut-
teisuus 

Tavoitetta-
vuus 

Vuorovaikut-
teisuus 

Tammikuu 9435 1172 7302 416 0 0 

Helmikuu 3804 743 9758 624 152 3 

Maaliskuu 10683 901 18819 1574 1661 278 

Huhtikuu 4749 817 21820 1852 0 0 

Toukokuu 11170 3948 40665 3207 0 0 

Kesäkuu 4266 914 50440 7573 4173 626 

Heinäkuu 8780 1553 9102 806 0 0 

Elokuu 9137 867 33175 2585 0 0 

Syyskuu 9540 2160 11650 1561 7250 3788 

Lokakuu 1280 254 18532 2813 6756 2971 

Marrasku
u 11741 2298 31002 3028 0 0 

Joulukuu 2767 112 37333 5889 26072 3988 

Yhteensä 87352 15739 289598 31928 46064 11654 

       

Taulukko 17. Sosiaalisen median tilastot yhteensä vuonna  2018. 
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Kaavio 9. Turvallisuusviestintätilaisuuksien lukumäärä kunnittain vuosina 2014-2018. 

 

Kaavio 10. Palontutkinnat ja palokuolemat vuosina 2014-2018. 
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Kaavio 11. Palontutkinnat kuukausittain vuosina 2017 ja 2018. 

 

Kaavio 12. Palontutkinnat kunnittain vuosina 2017-2018. 
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Kaavio 13. Palontutkinnat rakennustyypeittäin vuonna 2018. 
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§ 9 TIEDOKSISAANTIASIAT 

 

SISÄMINISTERIÖ 
 
Tiedote 22.1.2019 

Pakohuoneiden poistumisturvallisuutta selvitetään 
Sisäministeriö on pyytänyt pelastuslaitoksia kartoittamaan niin sanottujen pakohuoneiden 
poistumisturvallisuutta alueellaan. Pelastuslaitokset ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes) kartoittavat poistumisturvallisuutta yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa. 
Selvityksen taustalla on Puolassa tammikuun alussa pakohuoneessa tapahtunut tulipalo, 
jonka seurauksena kuoli 5 henkilöä. 

Pakohuonepelit ovat kasvattaneet suosiotaan myös Suomessa. Suomessa on arviolta noin 
sata pako-huonetta. Pakohuoneissa ihmiset suljetaan lukittuun tilaan, josta he yrittävät 
päästä ulos erilaisten vihjeiden avulla 60 minuutissa. 

Pelastuslaitoksien tehtävänä on valvoa, että toiminnanharjoittaja on varautunut 
hätätilanteisiin, poistumisreitit ovat kulkukelpoisia ja kulkureittien opastus on riittävä. 
Pakohuoneet ovat myös kuluttajapalvelu, jonka turvallisuutta Tukes valvoo. 

– Suomessa ei ole syytä huoleen pakohuoneiden turvallisuudesta. Koska liiketoimintamalli 
on kohtuullisen uusi, pelastuslaitokset varmistavat nyt yhteistyössä Tukesin kanssa, että 
poistumisturvallisuuteen ei ole jäänyt harmaita alueita, erityisasiantuntija Jarkko Häyrinen 
kertoo. 

Kartoituksen tulokset julkaistaan helmikuun puolivälissä. 

Päijät-Hämeessä tarkastus toteutettiin kolmessa (3) olemassa olevassa kohteessa, joista 
yhdessä havaittiin puutteita, jotka on nyt korjattu. 
 
Nimeämispyyntö: Pelastustoimen onnettomuuksien ennaltaehkäisyn toimintaohjelma; 
Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn toimintaohjelmahankkeen työpajat 
 
Sm:n asettama hanke, jonka aikana luodaan pelastustoimen onnettomuuksien 
ennaltaehkäisyn strateginen toimintaohjelma. 
 
Nimettiin onnettomuuksien ennaltaehkäisyn toimintaohjelmahankkeen työpajaan 
edustajaksi riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen ja hänen varahenkilökseen paloinsinööri 
Tapio Aaltonen. 
 
 
 



HÄTÄKESKUSLAITOS 
 
Tiedote 21.1.2019 
 
ERICA-hätäkeskustietojärjestelmä on nyt käytössä Kuopion hätäkeskuksessa 
ERICA on otettu onnistuneesti käyttöön Kuopion hätäkeskuksessa viime yönä 22. 
tammikuuta. Viranomaisten yhteiskäyttöinen ja valtakunnallisesti verkottunut 
hätäkeskustietojärjestelmä ERICA otetaan käyttöön yksi hätäkeskus kerrallaan. Kuopion 
hätäkeskus oli vuorossa toisena, sillä ensimmäinen käyttöönotto tehtiin Oulun 
hätäkeskuksessa viime marraskuussa. Siirtymisvaihe uuteen järjestelmään ei käytännössä 
näy kansalaisille mitenkään. 
 
Kuopion hätäkeskuksen päällikkö Kari Nevalaisen mukaan uuteen tietojärjestelmään liittyvät 
siirrot eivät vaikuta kansalaisten 112-palveluun tai turvallisuuteen.    
– Otimme ERICAn viime yönä onnistuneesti käyttöön Kuopion hätäkeskuksessa monen 
toimijan yhteistyönä. Vastaanotimme ensimmäisen hätäilmoituksen uudella 
hätäkeskustietojärjestelmällä klo 03:12, kertoo yliheitossa mukana ollut Nevalainen.  
 
Kuopion hätäkeskuksessa tunnelma on ollut käyttöönoton alla neutraali. ERICAn 
käyttöönottoon on varauduttu jo pitkään, ja hätäkeskuspäivystäjiä on ehditty kouluttamaan 
järjestelmän käyttöön. Lisäksi ERICA on ollut esillä Kuopion hätäkeskuksen 
yhteistyöviranomaisten kokoontumisissa.  
- Oulun hätäkeskuksen myönteinen tilastokehitys on osoittanut, että henkilöstö rutinoituu 
nopeasti uuden hätäkeskustietojärjestelmän käyttöön. Siirtyminen ERICAn käyttäjäksi 
toteutetaan isolla joukolla ja henkilöstöllä on tukea saatavilla alkuvaiheessa kellon ympäri, 
Nevalainen painottaa.  

 
Järjestelmän käyttöönotto tehdään vaiheittain yksi hätäkeskus kerrallaan 
 
Hätäkeskuslaitoksen hankepäällikkönä toimivan Mika Lamun mukaan järjestelmän 
tavoitteena on tarjota kansalaisille entistä tehokkaampaa hätäkeskuspalvelua.  
- ERICAn käyttäjinä ovat Hätäkeskuslaitoksen lisäksi poliisi-, pelastus-, sosiaali- ja 
terveystoimi sekä Rajavartiolaitos. Yhteiskäyttöisyydellä halutaan helpotusta 
turvallisuusviranomaisten väliseen yhteistyöhön. Järjestelmän uudet ominaisuudet tulevat 
parantamaan muun muassa riskinarvion laatua, dokumentaatiota ja nopeimman ja 
tarkoituksenmukaisimman yksikön käyttöä. Käytännössä tämä tarkoittaa myös 
toimintatapojen muutoksia, Lamu kuvailee.  
 
ERICA otetaan ensi kesään mennessä käyttöön lopuissa neljässä hätäkeskuksessa; Porissa, 
Vaasassa, Turussa ja Keravalla. Viimeisen käyttöönoton jälkeen Suomessa on 
valtakunnallisesti verkottunut hätäkeskustoiminta.  
– Vasta viimeisen käyttöönoton jälkeen ylivuotavat puhelut tulevat olemaan arkipäivää 
yhtenäisessä verkottuneessa hätäkeskuspalvelussa. Verkottuminen mahdollistaa muun 
muassa hetkellisten ruuhkahuippujen tasaamisen valtakunnallisesti. Verkottuminen ei 
kuitenkaan missään vaiheessa tule korvaamaan hätäkeskuspäivystäjiä, joten 
Hätäkeskuslaitoksella henkilöstö- sekä rekrytointitarve säilyvät edelleen ennallaan. 
Hätäkeskuslaitoksen resurssit on mitoitettu vain normaalioloihin, Lamu huomauttaa.  



 
ERICA on ollut mittava hanke, joka on valmistuttuaan kansainvälisestikin tarkasteluna 
ainutlaatuinen ja kehittynyt turvallisuusviranomaisten yhteiskäyttöinen tietojärjestelmä. 
Lamu muistuttaa, että ERICAn kehitys ja uusien toimintatapojen suunnittelu jatkuu vielä 
käyttöönoton jälkeenkin. 
 
ERICA-hätäkeskustietojärjestelmä 

 ERICA on valtakunnallinen ja kaikkien hätäkeskustoimintaan osallistuvien toimijoiden 
(poliisi, pelastustoimi, sosiaali- ja terveystoimi sekä Rajavartiolaitos) yhteiskäyttöinen 
tietojärjestelmä.  

o ERICA mahdollistaa koko maan kattavan sisäisen turvallisuuden tilannekuvan 
muodostamisen, jolloin turvallisuusviranomaisilla on entistä parempi 
tilannetietoisuus Suomen sisäisestä turvallisuudesta. 

o ERICAn tavoitteena on luoda väestölle tehokkaat hätäkeskuspalvelut sekä 
nopea avunsaanti. ERICA parantaa koko viranomaisketjun toimintaa. 

o ERICAn avulla Hätäkeskuslaitos voi tarjota entistä tehokkaampia ja 
laadukkaampia hätäkeskuspalveluja. 

 ERICAn mahdollistaman verkottumisen myötä Suomeen syntyy yksi, yhtenäinen 
hätäkeskus.  

o ERICA mahdollistaa hätäkeskusten verkottumisen ohjaamalla hätäpuheluja 
valtakunnallisesti. Ohjaus tapahtuu edelleen ensisijaisesti soittajaa lähinnä 
olevaan hätäkeskukseen, mutta jos tämä hätäkeskus on ruuhkaantunut tai ei 
muusta syystä kykene vastaamaan, etsitään vapaa hätäkeskuspäivystäjä 
muista Hätäkeskuslaitoksen toimipisteistä. 

Verkottuneesti toimivat hätäkeskukset sijaitsevat kuudella paikkakunnalla: Keravalla, 
Turussa, Porissa, Kuopiossa, Vaasassa ja Oulussa 
 
Tiedote 12.2.2019 
 
ERICA-hätäkeskustietojärjestelmä on nyt käytössä Porin hätäkeskuksessa 
 
ERICA on otettu onnistuneesti käyttöön Porin hätäkeskuksessa viime yönä 12. helmikuuta. 
Viranomaisten yhteiskäyttöinen hätäkeskustietojärjestelmä ERICA otetaan käyttöön yksi 
hätäkeskus kerrallaan. Porin hätäkeskus oli vuorossa kolmantena Oulun ja Kuopion 
hätäkeskusten jälkeen. Siirtymisvaihe uuteen järjestelmään ei käytännössä näy kansalaisille 
mitenkään. 
 
Porin hätäkeskuksen päällikkö Helena Borisovin mukaan uuteen tietojärjestelmään liittyvät 
siirrot eivät vaikuta kansalaisten 112-palveluun tai turvallisuuteen.    
– Otimme ERICAn viime yönä onnistuneesti käyttöön Porin hätäkeskuksessa monen toimijan 
yhteistyönä. Vastaanotimme ensimmäisen hätäilmoituksen uudella 
hätäkeskustietojärjestelmällä klo 03:01, kertoo yliheitossa mukana ollut Borisov.  
 
Porin hätäkeskuksessa tunnelma on ollut käyttöönoton alla neutraali. ERICAn 
käyttöönottoon on varauduttu jo pitkään, ja hätäkeskuspäivystäjiä on ehditty kouluttamaan 



järjestelmän käyttöön. Lisäksi ERICA on ollut esillä Porin hätäkeskuksen 
yhteistyöviranomaisten kokoontumisissa.  
- Oulun hätäkeskuksen myönteinen tilastokehitys on osoittanut, että henkilöstö rutinoituu 
nopeasti uuden hätäkeskustietojärjestelmän käyttöön. Kuopion käyttöönoton positiivinen 
ilmapiiri on niin ikään tarttunut henkilöstöömme. Siirtyminen ERICAn käyttäjäksi toteutetaan 
isolla joukolla ja henkilöstöllä on tukea saatavilla alkuvaiheessa kellon ympäri, Borisov 
painottaa.  
 
 
Viranomaisten yhteiskäyttöinen järjestelmä  

 
Yhteistyössä kehitetyn ERICAn avulla päivystäjän ja asiakkaan välinen vuorovaikutus välittyy 
myös tehtävään hälytettäville yksiköille ja näin viranomaisten saama informaatio tehtävästä 
on nyt aiempaa kattavampaa ja yksityiskohtaisempaa. Kaikkien toimialojen omat edustajat 
ovat yhteistyössä Hätäkeskuslaitoksen kanssa valmistelleet riskianalyysit, joita 
hätäkeskuspäivystäjä työssään seuraa.  
- Käyttöönottojen aika on sekä meille että kentällä työskenteleville viranomaisille uuden 
opettelemista sekä aktiivista vuoropuhelua muutoksista ja niiden taustoista. ERICA 
viranomaisten yhteiskäyttöisenä järjestelmänä on rajapintoja yhdenmukaistava, jolloin koko 
auttamisen ketjun toiminta kehittyy entistä tasalaatuisemmaksi, Lamu toteaa. 
 
ERICA otetaan ensi kesään mennessä käyttöön lopuissa kolmessa hätäkeskuksessa; 
Vaasassa, Turussa ja Keravalla. Hätäkeskusten verkottuminen on mahdollista viimeisen 
käyttöönoton jälkeen.  
 
Logistiikkarykmentti, ilmoitus 4.1.2019 ”Logistiikkarykmentin Uudenkylän 
sotilaspalokunnan ja Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen 
päättäminen. 
 
Ilmoitus yhteistoimintasopimuksen päättymisestä Uudenkylän sotilaspalokunnan 
loppumisen vuoksi.  
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§ 10 AJANKOHTAISASIAT 

 
 

1. Maakuntauudistus/SOTE – uudistus/Pelastuslaitos uudistus 
 

 odotellaan eduskunnan päätöksiä 

 tietojohtaminen etenee 

 pelastuslaitokset valmistelevat omavalvontaohjelmaa 
 

2. Orimattilan uuden pelastusaseman rakentaminen 
 

 kaupunginhallitus hyväksyi hankesuunnitelman kokouksessaan 11.2.2019 

 aikataulutusta pyritään nopeuttamaan  

 perustettu suunnittelutyöryhmä 

 väistötiloissa muutamilla henkilöillä sisäilmaoireita 
o asiaa selvitellään 

 
3. Sysmän uuden pelastusaseman rakentaminen  

 

 rakentaminen aloitettu 
 

4. Asikkalan toimitilat 
 

 asemapaikalla toteutettu 25.1.2019 sisäilma-kosteustekninen tutkimus (Polycon) 
Asikkalan kunnan toimesta 

 rakennus on ohittanut teknisen käyttöiän niin pinnoiltaan kuin tekniikaltaankin 

 aistinvaraisesti havaittavissa kellarimainen haju, joka viittaa mikrobivaurioihin 

 kiinteistön ilmanvaihto käytännössä olematon 

 rakenteissa havaittu kosteusvaurioita 

 tehtyjen havaintojen perusteella kiinteistölle tulisi tehdä kattava remontti 

 sisäilman laatu jo aistinvarisesti todettavasti huono, eikä tiloja tulisi käyttää 
ennen laajoja korjauksia 

 enne korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä tulee arvioida, onko korjaaminen enää 
kustannustehokasta 

 käynnistetään Asikkalan kunnan teknisen osaston kanssa asiasta neuvottelut  
 

5. Omavalvontatoiminta 1.5.2019  
 

 1.5.2019 alkaen pelastajat alkavat käsitellä aiemman lisäksi myös rivitalojen 
omavalvontalomakkeita, kerrostalojen omavalvontatoimintaa ei vielä toteuteta 

o ei palotarkastuksia rivitaloihin 

 työvuoroissa omavalvontatoiminnan nimetyt vastuuhenkilö 



 luodaan selkeät toimintamallit 

 paloinsinööri Raila Viljamaa vastuuhlö riskienhallintaosastolla 
 

6. Artjärvi rakennuspalo 1.2.2019  
 

 rakennuspalossa loukkaantui kaksi Artjärven Vpk:n sopimushenkilöä 

 toinen loukkaantuneista edelleen sairaalahoidossa 

 AVI käynyt haastattelemassa pelastuslaitoksen henkilöstöä 

 laiminlyöntejä ei ole ilmennyt 

 toiminta ollut ohjeiden mukaista 

 asiasta tiedotettu laajasti sisäisesti ja ulkoisesti 
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