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PELASTUSJOHTAJAN KATSAUS 
 
Pelastuslaitoksen toimintaa ohjataan palvelutasopäätöksellä, jolla kunnat keskenään 
sopivat pelastuslaitoksen tuottamien palvelujen tasosta ja tavasta, jolla palvelut  
tuotetaan. Edellisen palvelutasopäätöksen jälkeen on pelastustoimen lainsäädäntö  
sekä strategia uudistettu ja ne on nyt huomioitu palvelutasopäätöstä laadittaessa. Nyt 
käsissä oleva palvelutasopäätös antaa pelastuslaitokselle mahdollisuuden kehittää  
toimintaansa edelleen, toimintaa ohjaavan olemassa olevan ”Päijät-Hämeen pelastus-
laitoksen strategia 2013 – 2018” strategisen päätöksen mukaisesti.  
  
Päijät-Hämeen pelastuslaitos vastaa pelastustoimesta Päijät- Hämeen maakunnan  
alueella 20.12.2002 allekirjoitetun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Päijät-
Hämeen pelastuslaitoksen toiminta-alue muodostuu Päijät-Hämeen maakunnasta,  
johon kuuluu yhteensä 11 kuntaa. Alueella asuu yhteensä 202 623 asukasta 
(31.12.2012), väestötiheys on 39 as/km2, maapinta-ala 5 133 km2 ja vesipinta-ala 1 125 
km2. 
 
Velvoite pelastustoimen palvelutasoa koskevan erityisen päätöksen tekemisestä  
säädettiin ensimmäisen kerran pelastustoimilaissa 1999. Sen mukaan kussakin kunnas-
sa tehdyn riskikartoituksen perusteella päätettiin pelastustoimen palvelutasosta.  
 
Pelastuslain (379/2011) mukaan: 
 
Alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä on  
selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä 
toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso.” Päätös on 
voimassa määräajan. 
 
 
Tässä pelastustoimen palvelutasopäätöksessä on selvitetty pelastustoimen nykyinen 
palvelutaso sekä määritelty tavoitetaso, joka on strateginen päätös toiminnan  
ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Lisäksi palvelutasopäätöksessä on selvitetty myös 
muut palvelut joista pelastuslaitos huolehtii lakisääteisten tehtäviensä lisäksi. Lopuksi  
kuvataan kehittämissuunnitelma ja -aikataulu, jolla tavoitetaso saavutetaan tämän 
palvelutasopäätöksen voimassaoloaikana.

I YLEISTÄ 



Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2014 - 2017 
 

5 
 

Palvelutasotavoitteiden lähtökohtana ovat pelastuslain vaatimukset, sekä alueen  
pelastustoimen visio ja strategia, joista tavoitteet johdetaan. Myös pelastustoimen  
valtakunnallinen strategia ja tulostavoitteet otetaan huomioon palvelutasopäätöstä 
valmisteltaessa. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Toiminta koko pelastustoimen alueella on järjestetty siten, että pelastuslaitos huolehtii 
säädösten, palvelutasopäätöksen sekä sopimusten mukaisista tehtävistä  
mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Palvelutasopäätöstä toteutetaan  
kaikkien toimintaa ja taloutta ohjaavien suunnitelmien, erityisesti maakuntavaltuuston 
vuosittain hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Toi-
mintasuunnitelmassa asetetuilla toiminnallisilla tavoitteilla toteutetaan palvelutaso-
päätöstä. Tehtävien toteuttamiselle määrätään vastuutahot ja resurssit sekä seurantaa 
varten mittarit. Pelastuslaitoksen johtokunta- ja johtoryhmä valvovat tavoitteiden  
toteutumista toimintasuunnitelmassa määrätyin väliajoin. Tavoitteita asetetaan  
sopimusten mukaisesti myös pelastuslaitoksen sopimuskumppaneille. 
 

Palvelutasopäätöksessä pääte-
tään tavoitteista, järjestelyistä 

ja kehittämistoimenpiteistä.  

Tämä palvelutasopäätös laadi-
taan kaudelle 2014 – 2017. 
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Pelastuslain 27 §:n mukaan alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen  
palvelutasosta, pelastuslaitoksen toiminnan ja nuohouspalvelujen asianmukaisesta jär-
jestämisestä sekä muista pelastuslaissa sille säädetyistä tehtävistä. 
 
Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan: 
 

1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta, jonka 
tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varau-
tuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta 
onnettomuus- ja vaaratilanteissa sekä onnettomuuksien seurausten  
 

2) rajoittamisessa; 
 

3) pelastustoimen valvontatehtävistä; 
 

4) väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä siihen tarvitta-
vasta hälytysjärjestelmästä; 
 

5) pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä. 
 
Edellä mainitun lisäksi pelastuslaitos: 
 

1) voi suorittaa ensihoitopalveluun kuuluvia tehtäviä, jos ensihoitopalvelun  
järjestämisestä yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymän kesken on sovittu terveydenhuoltolain (1326/2010) 39 §:n 2 
momentin perusteella; 
 

2) tukee pelastustoimen alueeseen kuuluvan kunnan valmiussuunnittelua, jos siitä 
on kunnan kanssa sovittu; 

 
3) huolehtii öljyntorjunnasta ja muistakin muussa laissa alueen pelastustoimelle 

säädetyistä tehtävistä. 
 
Pelastuslaitokselle 27 §:n 2 momentissa säädetyt tehtävät on suunniteltava ja  
toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja  
tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat  
toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. Olosuhteiden vaatiessa 
tehtävät on asetettava tärkeysjärjestykseen. 

1.1 Lainsäädäntö 
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Pelastuslain 28 §:n mukaan pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia  
tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon 
myös toiminta poikkeusoloissa. 
 
Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia  
kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä  
aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä 
palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma  
palvelutason kehittämisestä. Päätös on voimassa määräajan. Palvelutasopäätös on 
toimitettava aluehallintovirastolle. Jos palvelutasopäätös on puutteellinen, aluehallin-
tovirasto voi palauttaa asiakirjan täydennettäväksi. 

Pelastuslain 85 §:n mukaan aluehallintoviraston tehtävänä on valvoa, että alueen pe-
lastustoimen palvelutaso on riittävä. Tässä tarkoituksessa aluehallintovirastolla on oi-
keus salassapitosäännösten estämättä saada maksutta alueen pelastustoimelta tar-
peellisia tietoja ja selvityksiä. 

Jos palvelutasossa on huomattavia epäkohtia eikä niitä korjata aluehallintoviraston 
asettamassa määräajassa, aluehallintovirasto voi pelastuslain 105 §:n 2 momentissa 
säädetyllä tavalla velvoittaa alueen pelastustoimen saattamaan palvelut tässä laissa 
vaaditulle tasolle. 
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Sisäasiainministeriön johdolla valmistellaan valtakunnallinen pelastustoimen strategia. 
Strategiassa määritellään painopisteet ja keskeiset toimintalinjat, joilla pelastustoimi 
vastaa tulevaisuuden haasteisiin. Strategian tarkoituksena on antaa yleisiä perusteita 
muun muassa pelastustoimen tehtävistä vastaaville pelastuslaitoksille. Pelastustoimen 
strategia tarkistetaan hallituskausittain tai toimintaympäristön muutosten sitä  
edellyttäessä.  
 
Toiminnan painopisteisiin ja strategisiin päämääriin liittyvät myös valtakunnallisesti 
määritetyt yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet. Pelastustoimen valtakunnalliset 
vaikuttavuustavoitteet määritellään sisäasiainministeriön hallinnonalan  
toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Vaikuttavuustavoitteet pyritään määrittämään  
siten, että ne ovat konkreettisia ja mitattavia.  
 

1.2.1 Valtakunnallinen pelastustoimen strategia 
 
Sisäasiainministeriön johdolla on valmisteltu valtakunnallinen pelastustoimen strategia 
2025. Strategiassa määritellään painopisteet ja keskeiset toimintalinjat, joilla pelastus-
toimi vastaa tulevaisuuden haasteisiin. Strategian tarkoituksena on antaa yleisiä  
perusteita muun muassa pelastustoimen tehtävistä vastaaville pelastuslaitoksille.  
Pelastustoimen strategia tarkistetaan hallituskausittain tai toimintaympäristön  
muutosten sitä edellyttäessä. 

 

 Päijät-Hämeen pelastuslaitos toteuttaa toimintaansa valtakunnallisen pelastus-
toimen strategian mukaisesti ja huomioi siinä määritetyt vaikuttavuustavoitteet 

 
Pelastustoimen toiminnan painopisteiksi ja strategisiksi päämääriksi 2025 on määritel-
ty: 
 

1. Pelastuslaitosten tehtävät ja toimintamallit 
Pelastuslaitokset ovat laaja-alaisia turvallisuuden osaajia, joilla on keskeinen 
rooli paikallisten turvallisuuspalveluiden tuottamisessa ja suunnittelussa  
yhdessä muiden tahojen kanssa. 
 

2. Onnettomuuksien ehkäisy 
Onnettomuuksia ehkäistään tehokkaasti ennalta yhteistyössä muiden tahojen 
kanssa. Onnettomuuksien ja vahinkojen määrä vähenee olennaisesti. 
 

1.2 Toiminnan painopisteet ja strategiset päämäärät 
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3. Henkilöstön riittävyys ja motivaatio 
Sekä päätoimisen, että sopimushenkilöstön määrä on tehtävien kannalta  
riittävä. Henkilöstö tuntee työnsä mielekkääksi ja hyvin organisoiduksi. Henki-
löstöllä on hyvä ammattitaito tehtäviinsä. 
 

4. Osaaminen ja tietopohja 
Tutkimustoiminta tukee tehokkaasti toimialan päätöksentekoa ja kehittämistä.  
 

 

1.2.2 Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet 
 

Toiminnan painopisteisiin ja strategisiin päämääriin liittyvät myös valtakunnallisesti 
määritetyt yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet. Pelastustoimen valtakunnalliset 
vaikuttavuustavoitteet määritellään sisäasiainministeriön hallinnonalan  
toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Vaikuttavuustavoitteet pyritään määrittämään si-
ten, että ne ovat konkreettisia ja mitattavia.  
 

 Päijät-Hämeen pelastuslaitos toteuttaa toimintaansa valtakunnallisen pelastus-
toimen strategian mukaisesti ja huomioi siinä määritetyt vaikuttavuustavoitteet 
 

 

1.2.3 Pelastustoimen palvelutason liittyminen valtakunnalliseen pelas-
tustoimen strategiaan 

 
 Päijät-Hämeen pelastuslaitos toteuttaa toimintaansa valtakunnallisen pelastus-

toimen strategian sekä oman vuonna 2012 laaditun ”Päijät-Hämeen pelastuslai-
tos strategia 2013 – 2018” asiakirjan mukaisesti ja huomioi siinä määritetyt vai-
kuttavuustavoitteet 

 strategisina painopisteinä ovat  
o yhteistoiminta pelastuslaitoksen eri osastojen ja yhteistyötahojen kanssa 

sekä 
o pelastuslaitoksen organisaatiokuvan ja brändin ylläpitäminen korkealla 

 

Strategia – asiakirjat 
- pelastustoimen valtakunnallinen strategia 2025 
- palvelutasopäätösohje SM018:00/2012 
- pelastuslaitoksen strategia 2013 - 2018 
- toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 – 2016 
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Pelastuslaitoksen visio  
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos on alueensa paras ja luotettavin kokonaisturvallisuuden 
osaaja sekä yhteistyötaho nyt ja tulevaisuudessa.  
 

Pelastuslaitoksen toiminta-ajatus  
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos toteuttaa korkeatasoiset ja luotettavat palvelutasopää-
tösten mukaiset pelastustoimen ja ensihoidon palvelut tehokkaasti ja innovatiivisesti.  
Pelastuslaitoksen arvot ovat toimintaa ohjaavia periaatteita, joille on ominaista  
voimakkuus, pysyvyys ja riippumattomuus ajasta ja paikasta. Arvot ohjaavat valintoja 
sekä ilmenevät sanoissa ja teoissa. 
 

Arvot 
 
Inhimillisyys on ihmisarvon kunnioitusta, myötätuntoa, hienotunteisuutta,  
huomaavaisuutta, suvaitsevuutta ja sosiaalisuutta. Inhimillisyyteen kuuluu vilpitön,  
välitön kanssakäyminen, toisten arvojen ja oikeuksien kunnioittaminen, oikeus  
mielipiteeseen ja kaikkinainen tarkoitus yhteishyvään. 
 
Ammattitaitoisuus on ylpeyttä omasta tehtävästä, tehtävän periksiantamatonta  
suorittamista, oman ammattitaidon jatkuvaa kehittämistä, aktiivisuutta, omaehtoista 
aloitteellisuutta sekä positiivista asennetta työtä kohtaan.  
 
Luotettavuus on rehellisyyttä ja uskollisuutta sekä omaa organisaatiota että muita 
kohtaan ja periksiantamattomuutta. Luotettavuuteen kuuluu kyky ja tahto pitää  
saadut tiedot omana tietonaan ja toisaalta antaa vain oikeita tietoja.  
 
Yhteistyökyky on kykyä toimia erilaisissa toimintaympäristöissä erilaisten ihmisten 
kanssa, kykyä huomioida muuttuvat olosuhteet ja ottaa muut huomioon  
jokapäiväisessä toiminnassa.    
 
Oikeudenmukaisuus on parasta mahdollista toimintaa sekä organisaatiota, että myös 
asiakkaita kohtaan taustatekijöistä riippumatta. Oikeudenmukaisuus on kaikkien  
tasapuolista kohtelua. 
 
Tämä palvelutasopäätös on kattava kuvaus Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen  
tuottamista palveluista sekä toiminnan kehittämisestä. Yksityiskohtaisemmat  
toiminnalliset tavoitteet asetetaan vuosittain toimintasuunnitelmassa.  
Palvelutasopäätökseen ei ole kirjattu kaikkia mahdollisia uusia resurssitarpeita.  
Tarpeet selviävät vasta toiminnan ja prosessien kehittämisen tuloksena.  
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Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultu-
aan. Päätös on voimassa määräajan ja se on toimitettava aluehallintovirastolle.  
Aluehallintovirasto voi palauttaa asiakirjan täydennettäväksi.  
 
Päijät-Hämeen pelastustoimen palvelutasopäätös 2014 – 2017 valmistelun  
toteuttamista varten on valmisteltu erillinen projektisuunnitelma, jonka mukaisesti  
palvelutasopäätöksen valmistelu on toteutettu. Projektisuunnitelma on hyväksytty  
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnassa 29.02.2012 (§ 23). 
 
Projektin tavoitteiksi määriteltiin: 

 huomioida aiempaa paremmin kuntien toiveet palvelutasopäätöstä  
laadittaessa 

 riskianalyysin tulosten ja palvelutason keskinäisen yhteyden huomioiminen  
aiempaa paremmin palvelutasopäätöstä laadittaessa 

 palvelutasopäätöksen sekä muun pelastustoimea koskevan hallinnon strategia- 
ja ohjausasiakirjojen sekä toiminnan ja talouden suunnittelun välisen yhteyden 
kehittäminen 

 omistajaohjauksen huomioiminen palvelutasopäätöstä laadittaessa 

 taloussuunnittelun kytkeminen palvelutasopäätöksen valmisteluun aiempaa  
tiiviimmin 

 toiminnan kriittinen tarkastelu lainsäädännön ja kuntien esittämien toiveiden 
pohjalta 

 edellisessä palvelutasopäätöksessä havaittujen puutteiden poistaminen 

 liikelaitosmaisuuden huomioiminen palvelutasopäätöksessä  
 

Projektia varten määrätyn työryhmän tehtäväksi määriteltiin laatia esitys  
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palvelutasopäätökseksi vuosille 2014 – 2017.  
Palvelutasopäätöstä valmistelevaan työryhmään nimettiin edustajiksi johtokunnan 
edustajat (3), kuntajohtajien edustajat (3), maakuntaliiton edustaja (1),  
henkilöstöjärjestöjen edustajat (3), sopimuspalokuntien edustaja (1), pelastuslaitoksen 
osastopäälliköt (5) sekä projektipäällikkönä pelastusjohtaja. Työryhmän toiminta-aika 
oli 1.5.2012 – 31.12.2013. 
 
Palvelutasopäätös esitys on laadittu pääosin pelastuslaitoksen osastopäälliköiden sekä 
pelastusjohtajan toimesta. Työryhmäkokouksia pidettiin ainoastaan kolme (3) syksyn 
2013 aikana. 
 

1.3   Palvelutasopäätösprosessi  
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Projektin aikana toteutetut tärkeimmät toimenpiteet: 
 

 kuntiin suunnattu kysely kesäkuu 2012 

 palvelutasopäätöksen nykytilan esittely/vertailua velvoitteisiin kunnittain  
kuntien johdolle syksy 2012  

 palvelutasopäätösseminaari huhtikuu 2013 

 palvelutasopäätösluonnoksen esittely kunnille syksy 2013 

 lausuntokierros palvelutasopäätös luonnoksesta kunnille syksy 2013 
 
 

 
Kaavio 1.Palvelutasopäätösprosessi 
 

 

Aloitus 5/2012 

 

Valmistelu 

2012 – 9/2013 

 

Palvelutasopäätösluon-

noksen hyväksyminen 

johtokunta 9/2103 

 

Kuntien kuuleminen 

10/2013 

 

Jatkovalmistelu 

 

Palvelutasopäätök-

sen hyväksyminen 

11/2013 

 

Aluehallintoviras-

ton palaute palvelu-

tasopäätöksestä 

 

Palvelutasopäätöksen 

käyttöönotto mukaan lu-

kien viestintä 

1/2014 

 

Keskustelu aluehallinto-

viraston kanssa 9/2013 

 

Palvelutasopäätöksen to-

teutus ja arviointi 
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Pelastuslain 28 §:n mukaan pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia  
tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon 
myös toiminta poikkeusoloissa. Palvelutasopäätöksen tulee perustua meneillään  
olevan palvelutasokauden arvioinnin, uhkien arvioinnin ja edellisen kauden  
kehittämissuunnitelman pohjalta tehtyihin johtopäätöksiin. 
 

 
 
 
Meneillään olevaa palvelutasokautta arvioidaan seuraavassa alueen pelastustoimen 
toiminnan painopisteiden ja strategisten tavoitteiden pohjalta ja tilastoja käyttäen. 
Palvelutasokauden arvioinnissa mittarina käytetään palvelutasopäätöksessä  
päätettyjen konkreettisten tavoitteiden saavuttamista ja verrataan myös palvelutasoa 
valtakunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin.  
 

2.1.1 Onnettomuuksien ennaltaehkäisy 

 

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn tavoitteena on, että Päijät-Hämeen pelastustoimen 

alueella onnettomuudet ja niiden seuraukset vähenevät suhteessa asukaslukuun.  

 

Onnettomuuksien yleinen ehkäisy ja siihen liittyvä viranomaisten yhteistyö 

Tavoite: 

Pelastus-, kaavoitus- ja rakennusvalvontaviranomaisten välisissä yhteistyömenetelmiä 

kehitetään niin, että alueella on yhtenäinen käytäntö. 

Toteuma: 

 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella on erillinen valvontasuunnitelma, josta selvi-

ää koko alueen kuntien pelastusviranomaisten työnjako ja yhteystiedot pa-

lonehkäisyyn ja operatiiviseen toimintaan liittyvissä lausunnoissa ja tarkastuk-

sissa (07.12.2012)  

 Kaavoituslausunnot on keskitetty kahdelle pelastusviranomaiselle yhtenäisten 

käytäntöjen saavuttamiseksi 

 Rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaiset kokoontuvat kerran vuodessa yh-

teispalaveriin käsittelemään yhteisiä käytäntöjä 

II PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN PERUSTEET 

2.1 Meneillään olevan palvelutasokauden arviointi  
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Paikallistason turvallisuusyhteistyö 
 

Tavoite: 

Paikallisesta turvallisuussuunnittelusta on tarkoitus kehittää paikallisen tason  

turvallisuusyhteistyön tärkein muoto ja yhteistyön rakenne. Pelastusviranomaisten 

tulee varmistaa, että turvallisuus tulee huomioiduksi myös hallinnollisia päätöksiä 

tehtäessä.  

Toteuma:       

 pelastuslaitoksen toiminta-alueelle on laadittu maakuntavetoinen  

turvallisuussuunnitelma (valmistunut vuonna 2010), jota valmistelevissa työ-

ryhmissä on ollut pelastuslaitoksen edustajia mukana 

 turvallisuussuunnittelusta vastaa paikallistasolla ryhmä, johon kuuluvat kun-

nan johto, poliisipäällikkö sekä pelastustoimen edustaja 

 maakuntaan on perustettu 2013 maakunnallinen Päijät-Hämeen turvallisuus 

– ja valmiustoimikunta   

 vuonna 2013 Lahden kaupungille riskienhallintapäällikkö 

 

 Yhteistoiminnan järjestelyt muiden viranomaisten kanssa  
 

Tavoite: 

Yhteistoimintaa lisätään erityisesti sosiaalitoimen suuntaan.  

Toteuma: 

Yhteistoimintaa muiden viranomaisten kanssa on lisätty kehittäen yhteistoimintaa 
aktiivisesti erityisesti sosiaalitoimen suuntaan. Erityisesti yhteistyötä on lisätty seuraa-
vissa asioissa: 
 

 kuntien sosiaalijohtajia on tiedotettu erityisryhmiin liittyvistä pelastuslain muu-

toksista 

  kodinhoitajia on koulutettu Erehdykset ja unohdukset salliva asuinympäristö –

hankkeen yhteydessä huomioimaan erityisryhmien turvallisuusasioita oman 

työnsä ohessa 
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  pelastuslaitos on laatinut lomakkeen, jolla ilmoitus onnettomuusriskistä asun-

nossa on helppo ilmoittaa 

 sosiaali– ja pelastusviranomaiset ovat suorittaneet yhteistarkastuskäyntejä  

riskiasuntoihin 

 poikkihallinnollisen yhteistyötä on lisätty sekä muiden viranomaisten kanssa  

että muiden turvallisuusalan toimijoiden kanssa 

 kouluturvallisuutta sekä suurten kokoontumistilojen turvallisuutta on selvitetty 

ja kehitetty yhteistoiminnassa etenkin poliisin kanssa 

 
Maankäytön suunnittelu, maakuntakaavan, kuntien yleiskaavojen ja yhdyskunta-
suunnittelun sekä merkittävien rakennushankkeiden suunnitteluprosessit 
 

Tavoite: 

Pelastuslaitos on aktiivisesti mukana maankäytön suunnittelussa. Kaavoitus- ja  

rakennusvalvontaviranomaisille annetaan säännöllisesti asiantuntijapalveluita. Näihin 

palveluihin kuuluvat mm. lausunnot kaavoitus- ja rakennussuunnitelmista henkilö- ja 

paloturvallisuuden osalta sekä pelastustoiminnan edellytysten huomioon ottamisesta. 

Toteuma: 

 kaavalausunnot on keskitetty kahdelle pelastusviranomaiselle 

 kaavalausunnoissa on otettu erityisesti huomioon mm. sammutusvesihuolto  

 
 

Vuosi kpl 

2009 34 

2010 54 

2011 44 

2012 36 

 
Taulukko 1. Annettujen kaavalausuntojen määrän muutos 2009 – 2012 
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Osallistuminen rakentamisen ohjaukseen pelastustoimeen liittyvien turvallisuusnä-
kökohtien huomioon ottamiseksi 
 

Tavoite: 

Pelastuslaitoksen rooli rakentamisen ohjauksessa lisääntyy nykyisestä.  

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja pelastustoiminnan tarpeet on otettu huomioon 

nykyistä paremmin kaavoituksessa ja rakennussuunnitelmissa.  

Toteuma: 

Suunnittelijoita opastetaan paloturvallisuuden ja pelastustoiminnan edellytysten  

huomioon ottamisessa rakennussuunnitelmissa joko rakennusvalvontaviranomaisen 

tai suunnittelijan pyynnöstä.  

 käytäntöjä on yhtenäistetty pelastuslaitoksen toiminta-alueella/myös  

valtakunnallisesti (pelastuslaitosten verkosto) 

 kaikki lausunnot annetaan kirjallisesti 

 paloteknisten laitteiden sekä vaativien rakennuskohteiden valvonnan ja  

ohjauksen tueksi muutettiin palotarkastajan virka paloinsinöörin viraksi 

1.2.2010 alkaen  

 suunnittelijoiden neuvontaa ja opastusta on lisätty 

 

 
Rakentamisen ohjaus ja valvonta  
 
Tavoite: 

Rakentamisen ohjauksen ja valvonnan toimintatavat yhtenäistetään laitoksen  

toiminta-alueella.  

Toteuma: 

Kaavoitus- ja rakennusvalvontaviranomaisille annetaan lausuntoja kaavoitus- ja  

rakennussuunnitelmista henkilö- ja paloturvallisuuden osalta sekä pelastustoiminnan 

edellytysten huomioon ottamisesta. Pyydettäessä annetaan lausuntoja myös muista 

henkilö- ja paloturvallisuuteen liittyvistä asioista. 

 



Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2014 - 2017 
 

17 
 

 vuoden 2011 pelastuslain uudistamisen jälkeen pelastuslaitos on uusinut raken-

tamiseen liittyvät ohjeet ja laatinut uusia ohjeita tarpeen mukaan 

 laitoksen internet-sivuilta on saatavissa voimassaolevat ohjeistukset (muuta-

maa ”ei julkiseen jakoon” tarkoitettua ohjetta lukuun ottamatta) 

 henkilöstö on koulutettu  

 poistumisturvallisuussuunnitelmien käsittely on aloitettu 

 lausuntokäytäntöjen yhtenäistäminen on aloitettu valmiiden mallipohjien  

luomisella 
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Kaavio 2. Kaikkien annettujen lausuntojen (kaava, rakennuslupa, ympäristölupa, poik-
keuslupa yms.) määrän muutos 2009 – 2012 
 
 
Viranomaisten yhteistoimintaan osallistuminen turvallisuusvalvonnassa 
 
Tavoite: 

Pelastuslaitoksen rooli yhteistoiminnassa suoritettavissa tarkastuksissa lisääntyy. 

Toteuma: 

 on osallistuttu mahdollisuuksien mukaan sekä työturvallisuus- että atex-

kohteiden tarkastuksiin 

 kemikaalivastaava ja kunnan pelastusviranomainen on osallistunut ilmoituksen 

saatuaan Tukesin tekemiin tarkastuksiin 

 on osallistuttu paloilmoitin- ja sammutuslaitteistotarkastuksiin  

 on osallistuttu yhdessä muiden viranomaisten kanssa suurten yleisötilaisuuk-

sien, ravintoloiden suuririskisten kokoontumistilojen ym. tapahtumien tarkas-

tuksiin 

 yhteistyötä ympäristöviranomaisten kanssa on kehitetty 



Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2014 - 2017 
 

18 
 

Onnettomuuksien tutkinta 
 

Tavoite: 

Palontutkinnan tavoitteita ovat paloturvallisuutta parantavien toimenpiteiden oikea 

kohdentaminen, mutta myös rikoksella aiheutettujen palojen tunnistaminen ja  

tutkiminen sekä kiinnijäämisriskin lisääminen. Rikos- tai petosepäilyjen  

toteennäyttämisen kannalta palonsyyn tutkinnan tulisi olla aukotonta jokaisessa yk-

sittäisessä tapauksessa. Tämän vuoksi pelastusviranomaisten tulisi tulipalon  

tahallisuutta arvioidessaan kyetä tunnistamaan tuhopolton piirteet sekä pystyä 

huomioimaan omassa toiminnassaan poliisin tarve kerätä yksityiskohtiin asti  

ulottuvaa tietoa palon paikkapiirteistä.  

Toteuma:  

 pelastuslaitos osallistuu aktiivisesti palontutkinnan kehittämiseen.  

 pelastuslaitoksella on nimetty vastuuhenkilö palontutkinnan osalta. 

 pelastuslaitoksen alueella on osaava palontutkintaryhmä ja palontutkinta on 

ohjeistettu sekä koulutettu. 

 onnettomuusselosteet täytetään pääsääntöisesti oikein ja ajallaan. 
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2.1.2. Turvallisuusviestintä 
 
Valistustyön tavoite 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen valistuksen tavoitteena on, että ihmiset tunnistavat 

erilaiset vaaran aiheuttajat, osaavat ehkäistä onnettomuuksia ja toimia  

onnettomuustilanteissa sekä tietävät, miten varautua poikkeusoloihin. 

Onnettomuudet ja niiden seuraukset ovat vähentyneet pelastustoimen alueella  

suhteessa asukaslukuun. 

 

Pelastuslaitoksen valistustyön laadullisena tavoitteena on: 

 tuottaa korkeatasoiset palvelutasopäätöksen huomioivat palvelut  

 kehittää yhteistyötä kohderyhmien kanssa 

 kehittää henkilöstön ammattitaitoa kaikilla organisaation tasoilla 

 sitouttaa ja motivoida henkilöstö osallistumaan valistustyöhön 

 parantaa yhteystyötä viranomaisten ja eri yhteistyötahojen kanssa 
 

Sisäasianministeriö on hyväksynyt 16.09.2005 valistus- ja neuvontatyön strategian.  

Pelastuslaitoksen valistus- ja neuvontatyön suunnittelu perustuu kyseiseen  

strategiaan. Pelastuslaitoksella on käytössään vuosittain tarkastettava vuonna 2012 

käyttöön otettu ”turvallisuusviestinnän suunnitelma”. Tavoitteena on, että pelastus-

laitoksen tilaisuudet tavoittaisivat kaikkien eri kohderyhmien edustajia. Suuren yleisön 

valistamisen messuilla yms. tapahtumissa tulisi kattaa korkeintaan puolet valistusmää-

rästä. 

 

Toteuma: 

 pelastuslaitoksen ja sen yhteistyökumppanien antamalla koulutuksella tavoite-

taan 20 % alueen asukkaista, joista vähintään 10 % on turvallisuuskoulutettuja. 

 valistuksen ja neuvonnan tilastointikriteerit on yhdenmukaistettu. 

 maahanmuuttajat ja etniset vähemmistöt on otettu huomioon valistus- ja neu-

vontatoiminnassa.  
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 pelastuslaitos on osallistunut vuosittain turvallisuusviestinnän suunnitelmassa 

esitettyihin tapahtumiin ja kampanjoihin 

 valistus- ja neuvontatyötä on toteutettu erikseen hyväksytyn  

”turvallisuusviestinnän suunnitelma ” ohjeen mukaisesti.  

 pelastuslaitos on ylläpitänyt ja kehittänyt aktiivisesti toimintaansa sosiaalisessa 

mediassa. Tärkeimpänä kohteena on ollut oma Internet-sivusto ja vuonna 2012 

käyttöönotettu Facebook- sivusto. 
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Kaavio 3. Turvallisuusviestinnän tilaisuuksiin osallistujien määrä 2009 – 2012. 
 
Valistustyön voimavarat 
 

Tavoite: 

Sopimuspalokuntien ja muiden yhteistyötahojen osuutta valistus- ja neuvontatyön to-
teuttamisessa lisätään edelleen.  
 
Toteuma 

 pelastuslaitoksen koko vakinaisen henkilöstön sekä sopimuspalokuntien henki-

löstön työpanosta on kohdennettu onnettomuuksien ennaltaehkäisevään työ-

hön operatiivista toimintavalmiutta heikentämättä.  

 riskienhallinnan vastuualueen henkilöstölle on määritelty selkeät vastuut on-

nettomuuksien ennaltaehkäisyssä erillisessä ”valvontasuunnitelmassa” sekä 

siitä uudistetussa ”turvallisuusviestinnän suunnitelmassa”   

 operatiivisen henkilöstön osallistuminen ennaltaehkäisevään toimintaan on 

määritelty ”turvallisuusviestinnän suunnitelmassa”. 

 sopimuspalokunnat ovat nimenneet omat valistusvastaavansa 
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Keskeiset kohderyhmät 
 

Tavoite: 

Valistus- ja neuvontatyötä kohdennetaan ryhmiin, joita valistamalla päästään parhaa-

seen lopputulokseen ennaltaehkäisevässä toiminnassa.  

Toteuma: 

 Keskeisiksi kohderyhmiksi on valittu lapset ja nuoret.  

 Lisäksi kohderyhminä ovat majoitusliikkeiden henkilöstö, sekä kiinteistöjen, yri-

tysten ja laitosten turvallisuus - toiminnasta vastaavat henkilöt, sekä yleisötilai-

suuksien järjestäjät 

 

Valistuskeinot 

 

Tavoite: 

Valistuskeinot ovat sellaisia, että niiden avulla kohderyhmille saadaan annettua  
mahdollisimman tehokasta turvallisuuskoulutusta. Valistuskeinot ovat sellaisia, että ne 
houkuttelevat kohderyhmät osallistumaan  
tilaisuuksiin.  
 
Toteuma:  

 suurta yleisöä on tavattu 112-päivässä, Päivä Paloasemalla-tapahtumassa, Rak-

sa-messuilla, erilaisissa kesätapahtumissa lähes joka kunnassa. Lisäksi on oltu 

mukana Viisaasti vesillä-kampanjassa, Tapaturmapäivän vietossa ja pyydettäes-

sä monessa muussa paikallisessa tapahtumassa 

 koulujen 2-luokkalaisille on annettu hätänumerokoulutusta Jee Jelppii-

kampanjan avulla 

 8-luokkalaisille on koulutettu Nouhätä-kampanjan ja siihen liittyvän kilpailun 

avulla pelastustietoja ja –taitoja. 

 Taloyhtiöiden ja yritysten sekä laitosten turvallisuushenkilökuntaa on koulutet-

tava turvallisuuspäällikkö ja väestönsuojanhoitajan kursseilla 

 Yritysten ja laitosten henkilöstölle sekä erilaisilla tapahtumissa myös suurelle 

yleisölle on annettu alkusammutuskoulutusta 
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 Yritysten ja laitosten henkilökuntaa on koulutettu tulityökursseilla, sekä  

erilaisissa muissa mm. turvapassi-koulutuksissa. 

 Erehdykset ja unohdukset salliva asuinympäristö-hankkeen avulla on  

kohdennettu koulutusta vapaaehtoisryhmiin ja kuntien kodinhoitajiin tarkoi-

tuksena parantaa erityisryhmien asuinturvallisuutta 

 

Yhteistyö muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa 
 

Tavoite: 

Yhteistyö eri viranomaisten ja yhteisöjen kanssa on alueellista, suunnitelmallista ja jat-
kuvaa. 
 
Toteuma: 

Pelastuslaitos tekee yhteistyötä eri viranomaisten ja yhteisöjen kanssa turvallisuusvies-

tintätapahtumissa ja koulutuksissa. Yksi keskeinen yhteistyökumppani on media. 

 valtakunnallinen 112-päivä on järjestetty lähes jokaisessa Päijät-Hämeen  

kunnassa moniviranomaistapahtumana, mukana mm. poliisi, ensihoito,  

liikenneturva, puolustusvoimat yms.) 

 erilaisissa messutapahtumissa (Raksa-messut, Lahden joulukylä yms.) on  

suosittu yhteisosastoja mm. poliisin kanssa 

 turvallisuuspäällikkökurssien ohjelmaan on lisätty poliisin osuus 

 medialle on tehty useita paloturvallisuutta edistäviä juttuja 

 media seuraa aktiivisesti pelastuslaitoksen internet-sivujen ja Facebook-sivujen 

tiedottamista  
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Integrointi muuhun onnettomuuksien ehkäisyyn 
 

Tavoite: 

Tavoitteena on, että ihmiset haluavat ja osaavat ottaa turvallisuusasiat huomioon 

omassa toiminnassaan. 

Toteuma: 

 turvallisuusviestintä on osa kaikkea pelastuslaitoksen valvontatoimintaa,  

ihmisiä valistetaan aina palotarkastusten yhteydessä 

 turvallisuusviestintää annetaan myös onnettomuuksien yhteydessä suorana pa-

lautteena asiakkaalle, mutta myös onnettomuustiedottamisen yhteydessä me-

dialle  

 
Valistustyön seuranta (palautejärjestelmä) 
 

Tavoite: 

Valistustyön seurantaa kehitetään niin, että seurataan myös valistus- ja neuvontatilai-

suuksien laatua. 

Toteuma: 

 palautetta on kerätty eri tapahtumista mm. internet-sivujen palauteosion kaut-

ta 

 koulutusten yhteydessä palaute on kerätty lomakkeen avulla 
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2.1.3 Viranomaisvalvontatehtävät 

 
Palotarkastustehtävät 
 

Tavoite: 

Kaikki säädösten mukaiset palotarkastukset tehdään. Palotarkastusten avulla saadaan 
turvallisuuskulttuuria parannettua ja onnettomuusmääriä vähennettyä. 
 

Toteuma: 

 Palotarkastuksia tehtiin palotarkastussuunnitelman mukaisesti vuosina 2009-

2011. Vuonna 2012 tarkastustoiminta toteutettiin pelastuslain edellyttämän 

valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvontasuunnitelmassa pelastuslaitos itse 

määritteli riskiperusteisesti kohteiden tarkastusvälit, sekä tehtävät valvonta-

toimet.  

 Yritysten ja laitosten tarkastusmäärissä on päästy tavoitteisiin,  

asuinrakennusten osalta ei tavoitteita ole kaikkina vuosina saavutettu. 

 

Palotarkastusten toteuttaminen 
 

Tavoite: 

Suoritetaan kulloinkin voimassa olevien säädösten mukaiset palotarkastukset  
pelastuslaitoksen oman ohjeistuksen mukaisesti. Palotarkastusten avulla on kehitetty 
palotarkastuskohteiden turvallisuuskulttuuria ja vähennetty onnettomuuksien määrää 
ja vaikutuksia. 
 
Toteuma: 

 Vuodesta 2012 alkaen valvontatoiminta on tehty valvontasuunnitelman  

mukaisesti.   

 Määräaikaiset palotarkastukset on tehty yrityksiin ja laitoksiin arvioivan  

palotarkastusmallin mukaisesti. Määräaikaisia palotarkastuksia on lisäksi tehty 

rivi-ja kerrostaloihin ja Asikkalan kunnan vapaa-ajanasuntoihin.  

 Pientalojen valvonnassa aloitettiin vuonna 2012 ns. omavalvonta.  

 Asikkalaa lukuun ottamatta vapaa-ajanasuntojen valvonta on tehty nuohoojien 

palotarkkailuna. 
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 Epäsäännöllisiä palotarkastuksia, jota ovat ovat esimerkiksi erityinen palotar-

kastus, jälkitarkastus, ylimääräinen palotarkastus, kemikaali-nestekaasu- ja  

räjähdevalvonta sekä muut suunnittelemattomat katselmukset on suoritettu 

tarpeen mukaan.  

 Erityinen palotarkastus on tehty valmistuviin rakennuskohteisiin ja aluehallin-

toviranomaisen pyynnöstä yksityisten sosiaalipalveluntuottajien kohteisiin.  

 Jälkitarkastuksilla on valvottu muilla tarkastuksilla annettujen korjausmääräys-

ten toteutumista.  

 Ylimääräisiä tarkastuksia on tehty mm. yleistötilaisuuksien valvonnassa,  

tilapäismajoittumisissa ja teema ja kohdetarkastuksissa muiden viranomaisten 

kanssa. 
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  Kaavio 3. Erilaisten tarkastusten määrän kehitys 2009 – 2012. Kaaviossa ei    
                       ole huomioitu vuonna 2012 aloitettua omavalvontaa(4736). 
 
Annettujen korjausmääräyksien noudattamisen valvonta 
 

Tavoite: 

Valvontaa tehostetaan nykyisestään. Tavoitteena se, että kaikissa erityiskohteissa,  

joissa on annettu korjausmääräykset suoritetaan jälkitarkastukset. 

Toteuma: 

 Alueella on otettu vuonna 2012 käyttöön vaativissa tai muuten erityisiä 

toimenpiteitä vaativissa kohteissa auditoiva palotarkastus.  

 Suoritettujen jälkitarkastusten määrä on saatu nousemaan.  

 Valvonnassa on otettu käyttöön hallinnolliset pakkokeinot asioiden  

 saattamiseksi lain vaatimalle tasolle. 
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2.1.4 Nuohous 

 

Tavoite: 

Piirinuohoojat huolehtivat, että nuohouspalvelut on toteutettu nuohouspalvelusopi-

muksen mukaisesti. Nuohouspiirijakoa on syytä tarkistaa sitä mukaa kun nykyiset  

piirinuohoojat lopettavat toimintansa. Erityisesti on syytä kiinnittää huomiota siihen 

että nuohouspiiri on riittävän suuri, jolloin on helpompi tarjota myös nuohoojalle myös 

varahenkilö sairastumis- tai muissa ongelmatapauksissa.  Kaikissa alueen kunnissa on 

käytössä piirinuohousjärjestelmä. 

Toteuma: 

 Piirinuohousjärjestelmä on käytössä lukuun ottamatta Asikkalan kunta, jossa 

vapaa nuohous. 

 

 
Nuohousjärjestelmän toiminnan valvonta 
 

Tavoite: 

Nuohouspalvelujen valvontaa tehostetaan tietojärjestelmän avulla edellyttäen, että 

tietojärjestelmät kehittyvät niin, että valvontajärjestelmien toteuttaminen on kohtuu-

della toteutettavissa ja piirinuohoojilla riittävät valmiudet. 

Toteuma: 

 Pelastuslaitos valvoo alueellaan nuohouspalvelujen toteutumista kaksi kertaa 

vuodessa pidettävissä yhteisissä tapaamisissa sekä tarvittaessa asiakaspalaut-

teen johdosta. 
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Nuohouspalvelujen saatavuuden ja toteutumisen seuranta 
 
Tavoite: 

Nuohouspalvelujen valvontaa tehostetaan tietojärjestelmän avulla edellyttäen, että 

tietojärjestelmät kehittyvät niin, että valvontajärjestelmien toteuttaminen on kohtuu-

della toteutettavissa ja piirinuohoojilla riittävät valmiudet. 

 

Toteuma: 

 Piirinuohoojat toimittavat kerran vuodessa pelastuslaitokselle tilastot nuohot-

tujen kiinteistöjen määristä alueeltaan. 
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2.1.5 Pelastustoiminta 

                                                        

Alueen pelastustoimi 
 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen alue jakaantuu neljään operatiiviseen toiminta-

alueeseen; eteläinen alue (Nastola, Orimattila), läntinen alue (Asikkala, Hämeenkoski, 

Kärkölä, Padasjoki), itäinen alue (Heinola, Hartola, Sysmä), sekä Lahden alue (Lahti, 

Hollola).  

 

Tavoite: 

Pelastuslaitoksen toiminta järjestetään niin, että alueen pelastustoimi huolehtii  

säädösten ja palvelutasopäätöksen mukaisista tehtävistä tehokkaasti ja taloudellisesti. 

Toteuma: 

 Pelastuslaitoksen toimintaa on toteutettu voimassa olevan  

palvelutasopäätöksen mukaisesti. 

 
Pelastusyksiköt ja niiden vahvuudet 
 

Tavoite: 

Pelastuslaitoksen yksiköiden toimintavalmius sekä yksiköiden miehitys pelastustoimen 

alueella ei heikkene nykytasosta.  Sopimuspalokuntien päiväaikaista lähtövalmiutta py-

ritään parantamaan rekrytoimalla henkilöstöä aktiivisesti sopimuspalokuntiin. Pelas-

tustoiminnassa hyödynnetään olemassa olevia ensihoidon resursseja mahdollisuuksien 

mukaan. 

Toteuma:  

Pelastuslaitoksella on päätoimista henkilöstöä 1.1.2013 yhteensä 253 hlöä. 
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Toimintavalmiuden toteuma 
 

 Peruspalvelut Etelä-Suomen alueella 2011 julkaisun (Etelä-Suomen aluehallin-

tovirasto) mukaan keskimääräinen toimintavalmiusaika I – riskialueella vahvuu-

della 1+3 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toiminta-alueella oli 5 min 31 sek 

(tavoite < 6 min) sekä II riskialueella 7 min 21 sek (tavoite < 10 min). 

 Kohde saavutettiin I riskialueella noin 70 % tehtävistä ja II riskialueella 84 % 

tehtävistä. 

 Sekä keskimääräinen toimintavalmiusaika, että kohteen savutettavuus %  

tehtävistä 1+3 vahvuudella ovat parempia, kuin keskimäärin Suomessa.   

 
Tilannekuvan ylläpito 
 
Pelastuslain 35§ (Johtaminen yhteistoimintatilanteessa) Yleisjohtaja vastaa  
tilannekuvan ylläpitämisestä ja toiminnan yhteensovittamisesta.  
 
Yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisesti tilannekuva voi olla määräajoin laadittu 
yleisarvio tai ajankohtaisen aiheen tai aiheiden yksityiskohtaisempi analyysi, jossa  
arvioidaan tapahtumia ja niiden vaikutuksia. 
 
Operatiivista tilannekuvaa muodostetaan ja päivitetään mahdollisimman  
reaaliaikaisena häiriötilanteen aikana. Tällöin sen tulee jatkuvan seurannan ja  
päivittämisen kautta antaa kuva tapahtumien kehityksestä ja tällä tavoin mahdollistaa 
tilanteen hallinta ja tilanteen selvittämisen edellyttämä johtamistoiminta. 
 
Tavoite: 
 
Asema 10 (Paavola) suunnittelussa on otettu huomioon alueellisen tilannekeskuksen 
tarve. Pelastustoiminnan muuttuessa siten, että erillinen pelastustoiminnan johtokes-
kus perustetaan, toiminnalliseksi tilaksi otetaan aseman 10 koulutusluokka.  
Tilannekeskus ja luokka varustetaan siten, että reaaliaikaista tilannekuvaa pystytään 
välittämään tilannekeskuksesta tähän johtokeskustilaan. Tarvittaessa toimistotiloihin 
perustetaan eri viranomaisten työskentelypaikat.  
 

Toteuma: 

 Paavolan asemalle valmistuu tilannekeskustilat ja pelastuslaitoksen  

johtamisjärjestelmät ylläpidetään siten, että ne mahdollistavat tilannekuva yl-

läpitämisen vaaditulla tasolla. 
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2.1.6 Toimintavalmius 

 
Päivittäiset onnettomuudet     
 
Tavoite: 

Sopimuspalokuntien ja meripelastusyhdistyksien yksiköiden lähtövalmius on eri riski-

alueiden tavoitteiden ja voimassaolevien sopimusten mukainen. 

Toteuma: 

Pelastustoimen eri riskialueet on tavoitettu seuraavasti: 

 I riskiluokan alueella 90 % kiireellisissä tehtävissä ensimmäisen yksikön  

toimintavalmiusaika enintään 6 minuuttia  

 II riskiluokan alueella 90 % kiireellisissä tehtävissä ensimmäisen yksikön  

toimintavalmiusaika enintään 10 minuuttia  

 III riskiluokan alueella 90 % kiireellisissä tehtävissä ensimmäisen yksikön 

toimintavalmiusaika enintään 20 minuuttia  

 IV riskiluokan alueella yksikön toimintavalmiusaika voi olla yli 20 minuuttia 

 

Peruspalvelut Etelä-Suomen alueella 2011 julkaisun (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) 

mukaan keskimääräinen toimintavalmiusaika I – riskialueella vahvuudella 1+3 Päijät-

Hämeen pelastuslaitoksen toiminta-alueella oli 5 min 31 sek (tavoite < 6 min) sekä II 

riskialueella 7 min 21 sek (tavoite < 10 min). 

 

Kohde saavutettiin I riskialueella noin 70 % tehtävistä ja II riskialueella 84 % tehtävistä. 

 

Sekä keskimääräinen toimintavalmiusaika, että kohteen savutettavuus % tehtävistä 

1+3 vahvuudella ovat parempia, kuin keskimäärin Suomessa.   

 

Riskiluokka Tavoiteaika 2008 2012 Muutos 

I <  6 min    5:25   5:08 - 17 sek 

II < 10 min    6:41   6:58 +      17 sek 

III < 20 min    8:34   8:42 +        4 sek 

IV yli 20 min 12:46 12:52 +        6 sek 

Yhteensä    8:27   8:23 -   4 sek 

 
Taulukko 2. Ensimmäisen yksikön keskimääräinen toimintavalmiusaika 2008 ja 2012.  
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Riskiluokka Tavoiteaika  2008 2012 Muutos 

I <  6 min    85 %   89 % +    4 % 

II < 10 min    90 %   88 % - 2 % 

III < 20 min    92 %   93 % +     1 %  

IV yli 20 min      

Yhteensä    87 %   88 % +     1 % 

 
Taulukko 3. Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikatavoitteiden täyttyminen % teh-
tävistä. 
 
Vesipelastustoiminta 
 

Tavoite: 

Pintapelastus- ja vesisukellustoimintaa varten pelastustoimen alueella on käytettävissä 

riittävät henkilöresurssit, tarkoituksenmukainen kalusto ja varusteet sekä venekaluston 

kuljettamiseen ja käyttämiseen koulutettu henkilöstö. 

Toteuma: 

 Lahdessa Niemen pelastusasemalla on välitön vesisukellusvalmius. Heinolassa 

on valmius mahdollisuuksien mukaisesti.  

 Vesisukeltajia koulutetaan aktiivisesti, tarpeen mukaan.  

 
Vaarallisten aineiden torjunta 
 

Tavoite: 

Koko pelastuslaitoksen toiminta-alueella on varauduttu vaarallisten aineiden onnetto-

muuksiin TOKEVA- ohjeen mukaisesti siten, että pelastustoiminta käynnistyy I ja II ris-

kialueilla kalustotaso 3:n mukaisena 60 min kuluessa hälytyksestä. 

Vaarallisten aineiden torjuntatoimet on järjestetty myös pitkäkestoisia onnettomuusti-

lanteita varten yhteistyössä naapurialueiden kanssa. 

 



Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2014 - 2017 
 

32 
 

Pelastuslaitoksen kemikaalisukellusohjeet on yhdenmukaistettu sisäasiainministeriön 

pelastussukellusohjeen mukaiseksi. 

 

Vaarallisten aineiden torjunnasta syntyvien jätteiden käsittely on saatettu  

ajanmukaiseksi. Kemiallisten aineiden valvontaan tulee pelastusjoukkueilla olla  

valmiudet havaita ja tunnistaa vaarallisia kemikaaleja. Kemiallisten taisteluaineiden 

mahdolliseen käyttöön tulee myös varautua ja luoda tiedolliset ja taidolliset  

edellytykset huolehtia pelastustoimelle soveltuvista valvontatehtävistä.  Kemiallisten 

aineiden valvontatehtävissä on tärkeää myös yhteistoiminta kuntien  

terveydenhuoltoviranomaisten ja puolustusvoimien kanssa. 

 

Biologisten uhkien valvonta kuuluu ympäristöterveydenhuollon ja terveydenhuollon vi-

ranomaisille ja - toimintayksiköille. Pelastuslaitoksen tehtävänä on antaa aineiden tun-

nistamiseen liittyen virka-apua esimerkiksi näytteiden keräämisessä ja kuljettamisessa. 

Poikkeusoloissa pelastusviranomaiset ja kunnat saavat ennakkovaroituksen ilmasta 

kohdistuvasta sotilaallisesta uhasta puolustusvoimien ilmavalvontajärjestelmän kautta. 

 

Toteuma: 

 Valmiuksia vaarallisten aineiden sekä kemikaalien varalta on toimintoja  

kehitetty ja kalustoa niiden varalta hankittu sekä ajanmukaistettu.  

 Ahtialan Vpk on erikoistunut vaarallisten aineiden tukitoimiin.  
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Öljyntorjunta 

Pelastuslain 27§ ”alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävät” mukaisesti alu-
een pelastustoimen tulee huolehtia öljyntorjunnasta.  
 

Tavoite: 

Öljyntorjunta on järjestetty öljyntorjuntasuunnitelman mukaisesti. 

 

Toteuma: 

 Öljyntorjunnan käytännön toimintaa on tehostettu kohdentamalla erikseen sii-

hen yhden henkilön pääsääntöinen työpanos projektiluontoisesti toimintamal-

lien kehittämiseksi sekä öljyntorjuntasuunnitelman päivittämiseksi.  

 Kohdennuksella on saatu myös tehostettu öljyntorjunnasta saatavien korvaus-

ten käytäntöjä.  

 Öljyntorjuntasuunnitelma on hyväksytty Hämeen elinkeino-, liikenne – ja ympä-

ristökeskuksessa 1.7.2011. 

 
Liikenneonnettomuudet 
 

Tavoite: 

Pelastustoiminta liikenneonnettomuuksissa on tehokasta sekä turvallista. Valmius on 

mitoitettu lisääntyvän liikenteen ja kehittyvien liikennevälineiden mukaisesti.  

 

Toteuma: 

 Pelastustoiminta on hoidettu liikenneonnettomuuksien määrän mukaisesti 

määräysten mukaisesti ja riittävällä laadukkuudella.  

 Teknologian kehittyessä ajoneuvoissa on pelastuslaitoksen pelastuskalustoa se-

kä osaamistasoa päivitetty mahdollisuuksien mukaan vastaamaan nykypäivän 

onnettomuuksien haasteita. 
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Järvipelastustehtävät 
 
Tavoite: 

Järvipelastustoiminta on tehokasta ja toteutettu tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Toteuma: 

 Pelastuslaitos vastaa tehokkaalla ja turvallisella tavalla järvillä tapahtuviin  

tehtäviin tulipaloissa sekä muissa onnettomuuksissa.  

 Pelastuslaitos on solminut sopimukset järvipelastusyhdistysten kanssa  

järvialueiden tehokkaan pelastustoiminnan turvaamiseksi. 

 
Ilmaliikenneonnettomuudet 
 

Tavoite: 

Varaudutaan mahdollisiin ilmaliikenneonnettomuuksiin. 

Toteuma: 

 Ilmaliikenneonnettomuuksiin on varauduttu mahdollisuuksien mukaan  

matkustajakoneiden osalta, jotka voivat pudota mihin vain.  

 Vesivehmaalla sijaitsee alueen lentokenttä, joka on pienkoneliikenteelle ja jossa 

pienkonetoiminta on aktiivista.  

 

Pelastustoiminta ylikorkeissa rakennuksissa ja maanalaisissa tiloissa 
 

Tavoite: 

Pelastustoiminta ylikorkeissa rakennuksissa ja rakennelmissa sekä maanalaisissa  

tiloissa on tehokasta ja turvallista.  Pelastustoiminnan valmius pelastustoimintaan  

ylikorkeissa rakennuksissa ja rakennelmissa sekä maanalaisissa tiloissa suunnitellaan, 

ohjeistetaan ja rakennetaan yhteistyössä naapurialueiden kanssa.  

Toteuma: 

 Ylikorkeita rakennuksia ei ole, koska etukäteissuunnittelulla ja  

rakennusvalvonnalla on pitäydytty korkeissa rakennuksissa. 

 Maanalaisten tilojen pelastustoiminta ei ole tehokasta ja turvallista. 
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Luonnononnettomuudet 
 

Tavoite: 

Poikkeuksellisen voimakkaiden luonnonilmiöiden aiheuttamiin onnettomuuksiin on  

varauduttu. Alueen kuntia ja muita tärkeitä toimijoita on ohjattu luonnononnetto-

muuksiin varautumisessa 

Toteuma: 

 Pelastuslaitoksen operatiivisen johtamisjärjestelyn porrastus on toiminut eten-

kin poikkeuksellisten luonnononnettomuuksien aiheuttamissa runsaslukuisissa 

onnettomuustilanteissa, joissa on perustettu tilannekeskus ja johtokeskus joh-

tamaan alueen pelastustoiminnan kokonaisuutta sekä jakamaan hätäkeskuksen 

välittämiä tehtäviä alueellisen prioriteetin sekä resurssien mukaisesti,  

huolehtien samanaikaisesta valmiudesta vakaviin onnettomuuksiin. 

 Luonnononnettomuustilanteita varten tehdään jatkuvaa suunnittelua ja valmis-

telua muiden tahojen kanssa yhteiskunnan kokonaistoiminnan ylläpitämiseksi. 

 
Suuronnettomuudet 
 

Tavoite: 

Pelastuslaitokselle on laadittu vuonna 2008 suuonnettomuussuunnitelma. 

(28.10.2008). Suuronnettomuusvalmiuksia on testattu harjoituksilla vähintään kerran 

vuodessa. 

 

Toteuma: 

 Suuronnettomuuksien harjoitukset on kohdennettu pääsääntöisesti TUKES- 

kohteisiin, joissa vuosittain harjoitellaan alueen eri osissa. 

  Erilaiset suuret yhteistoimintaharjoitukset on pidetty vuosittain eri toimijoiden 

kanssa, jotka ovat vaihdelleet harjoituksen teemasta riippuen.  

 Lisäksi tapahtuneiden suurten onnettomuuksien palautetilaisuuksista on saatu 

oppia sekä kehitystä. 
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Pelastustoiminta poikkeusoloissa  
 

Tavoite: 

Pelastustoimen johtokeskuksen ja alueen kuntien johtokeskuksien yhteistoiminta on 

saumatonta ja johtokeskustyöskentelystä on laadittu toimintaohjeet. Poikkeusolojen 

pelastustoimintaan varattu kalusto on määrävahvuista ja kalustoa on ylläpidetty ja 

täydennetty suunnitelmallisesti. 

 

Toteuma: 

 Pelastustoimen ja kuntien poikkeusolojen johtokeskuksiin on tehty työjärjestys, 

joka on päivitetty vuoden 2013 alussa.  

 Työtavat johtokeskusten välillä on sovittu siten, että kuntien johtokeskuksiin on 

sijoitettu pelastuslaitoksen henkilö. Hänen tehtävänään on tiedottaa kuntaa  

siitä mitä pelastuslaitoksella tapahtuu ja pelastuslaitosta kuntien tapahtumista. 

Samalla henkilöt voivat avustaa kuntia asiantuntijoina. 

 Pelastustoiminta perustuu poikkeusoloissa normaaliajan henkilöstöön ja kalus-

toon. 

 Jos poikkeusolojen uhkakuva muodostuu sotatilasta tai sen uhasta niin astuu 

väestönsuojelu voimaan. Tällöin kutsutaan ne henkilöt, jotka ovat saaneet va-

pautuksen puolustusvoimien palveluksesta pelastuslaitoksen palvelukseen. 

Heistä muodostetaan 16 pelastusjoukkuetta Päijät-Hämeen alueelle. 

Alueen pelastustoimen johtokeskus ja sen toiminta 

 

Tavoite: 

Alueen pelastustoimen johtokeskustilojen tulee olla tiloissa, joissa johtamistoiminta on 

mahdollista toteuttaa tehokkaasti. Alueen suurimman kunnan ja pelastustoimen yh-

teinen johtokeskus toimii myös pelastustoimen aluejohtokeskuksena 



Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2014 - 2017 
 

37 
 

Toteuma: 

 Alueen pelastustoimen johtokeskus Lahden kaupungin johtokeskuksen yhtey-

dessä maanalaisissa toimitiloissa (Mustankallion suoja) 

 Johtamistoiminnan puitteet on varmistettu 

 Poikkeusolojen johtamisorganisaatio on nimetty ja koulutettu tehtäviinsä 

 

 
Väestön varoittaminen 
 

Valvontatietojen perusteella tehdään päätökset väestön hälyttämisestä. Valtakunnalli-

sesti kansalaisia varoitetaan radion ja television välityksellä. Vakavissa tai laajoissa  

onnettomuuksissa hätätiedotteet välitetään kaikkien radioasemien kautta samanaikai-

sesti RDS-hälytysjärjestelmällä (RDS=Radio Data System). Hätätiedote keskeyttää  

meneillään olevan ohjelman riippumatta siitä, mikä kanava on kysymyksessä. Paikalli-

sesti Päijät-Hämeen pelastustoimen johtokeskuksessa on lähetysvalmis yleisradion 

studio jota voidaan käyttää alueen tilannekuvan vaatimaan yleisötiedottamiseen. 

 
Väestöhälyttimet 
 

Tavoite: 

Hälytysjärjestelmää kehitetään niin, että kaikki hälyttimet ovat elektronisia hälyttimiä, 

joissa on myös puheenanto mahdollisuus ja tavoittavat nykyistä paremmin alueen 

asukkaat. 

 

Toteuma: 

 Hälytysjärjestelmä uusittiin vuosien 2011 – 2013 aikana.  

 Suurtehohälyttimiä on Päijät-Hämeen alueella 54 kpl.  

 Hälyttimien kuuluvuusalueella asuu noin 85 % väestöstä. Lisäksi sijoittelussa on 

huomioitu ”liikkuva väestö”. 
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Väestön suojaaminen 
 

Tavoite: 

Poikkeusolojen osalta tavoitteena on suojata väestöä niin hyvin kuin on mahdollista 

realistisesti toteutettavissa olevin järjestelyin ja kustannuksin. Haja-asutusalueilla kye-

tään tarvittaessa suojautumaan sisätiloihin ja tilapäissuojiin. 

 

Toteuma: 

 Väestöä on koulutettu erilaisissa koulutustilaisuuksissa.  Näitä koulutuksia ovat 

esim. talon turvallisuuspäällikkökurssi, jossa annetaan perusteet talon pelastus-

suunnitelman tekoon.  

 Väestönsuojanhoitajan kurssilla taas koulutetaan taloyhtiöihin henkilöstöä, jot-

ka osaavat suojan huollon lisäksi myös käyttää sitä. 

 Suojatiloja on pelastuslaitoksen toiminta-alueella yhteensä146 410 henkilölle = 

72,1 % alueen asukkaista voidaan sijoittaa väestönsuojatiloihin    

 
Väestönsuojien tarkastukset  
 

Tavoite: 

Kaikki väestönsuojat tarkastetaan vähintään kerran kymmenessä vuodessa.  

Toteuma: 

 Pelastuslaitos on tarkastanut väestönsuojat palotarkastusten yhteydessä. 

 Uuden pelastuslain mukaan väestönsuojat on tarkastettava kerran 10-vuodessa 

omistajan toimesta. 

  

Pelastusyksiköt- ja muodostelmat ja niiden hälyttäminen poikkeusoloissa 
 

Tavoite: 

Muodostelmien mitoittamisessa huomioidaan kaikki käytettävissä olevat  

pelastustoimen voimavarat sekä pelastustoimialueiden välisen avunannon ja viran-

omaisyhteistyön tarjoamat mahdollisuudet.  
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Toteuma: 

 Pelastustoimintaosaston henkilöstö on organisoitu poikkeusoloja varten.  

Johtajat ja alijohtajat ovat nimettyinä varahenkilöineen ja johtajat ovat tietoisia 

tehtävistään. Myös sopimuspalokuntalaiset on huomioitu.  

 
Vahvennukset ja erikoisyksiköt 
 

Tavoite: 

Lisäveden saanti on turvattu I ja II riskiluokan alueilla viimeistään 20 minuutin kuluttua 

hälytyksestä. 

II ja III riskiluokan alueilla pääosin 20 minuutin kuluttua, mutta viimeistään 30 minuu-

tin kuluttua hälytyksestä. 

Muiden kuin lisäveden osalta vahvennukset on selvitetty suuronnettomuussuunnitel-

massa. 

 

Toteuma: 

 Sammutusvesihuolto on toimivaa ja vähintään ohjeistusten mukaisesti organi-

soituvaa.  

 Erikoisyksiköiden käyttö on pääsääntöisesti ohjeistettua ja suunnitelmallista, 

työturvallisuus huomioituna. 
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2.1.7 Pelastustoiminnan johtaminen 

 

Tavoite: 

Pelastusmuodostelmien johtamisvalmius varmistetaan päivystys- tai  

varallaolojärjestelyin sekä hälytysvastesuunnittelulla.  

Toteuma: 

 Hälytysvastesuunnittelulla on pyritty ennakoimaan ja varmistamaan vähintään 

tarpeellisten resurssien hälyttäminen johtajineen.  

 Pelastusmuodostelmien johtaminen toteutetaan kolmiportaisena  

johtamisjärjestelmänä päällikköpäivystäjä (PHP20), päivystävä palomestari 

(PHP30 ja PHP40) ja yksikönjohtajat. 

 Pelastustoiminnan johtamisesta laadittuja ohjeistuksia ja niiden toteutumista 

seurataan ja arvioidaan jatkuvasti sekä päivitetään tarvittaessa. 

 

Pelastustoiminnan johtamisjärjestelmät 
 

Tavoite: 

Pelastustoiminnan suunnittelun ja käytännön tehtävien kartta- ja paikkatieto- 

ohjelmistona on Map-Info. Kartta-aineistot saadaan pääosin Valtion tietohallinto-

keskuksen ja Lahden kaupungin kartastopalveluiden kautta. Pelastustoiminnan tehtä-

vien suorittamiseen liittyy myös muita ohjelmistoja, kuten onnettomuus-

tietojärjestelmä Pronto, jota käytetään mm. pelastustoiminnan kehittämiseen sekä  

erilaisten tilastojen laatimiseksi. Pelastustoimen käytössä olevia ohjelmistoja käytetään 

myös mm. terveydenhuollon valmiussuunnittelun apuna. 

 

Toteuma: 

 Pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmä (PEKE) on pelastuslaitoksella hyväk-

sytty operatiiviseen käyttöön. Järjestelmä on käytössä kaikilla valmiuspalokun-

tien ensimmäisissä sammutusyksiköissä.  

 Lisäksi on käytössä (Elektro-Arolan toimittamia) hälytyspaikkatiedon välittäviä 

navigointilaitteistoja. 
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Valvomo/pelastustoiminnan johtokeskus 

 

Tavoite: 

Uusia toimipaikkoja suunniteltaessa huomioidaan valvomon ja pelastustoiminnan  

johtokeskuksen tarve. 

 

Toteuma: 

 Uusia toimipaikkoja suunniteltaessa on huomioitu pelastustoiminnan  

johtokeskuksen tarve. (Paavolan pelastusasema 2014) 

 
Pelastustoiminnan viestijärjestelmät 
 

Tavoite: 

 

VIRKE kehittämishanke on saatettu loppuun. Vuoden 2013 loppuun mennessä on  

verkon REL-taso nostettu tasolle 6.0. Vanhat 1G tuotteet on otettu uusiokäyttöön  

väestönsuojeluhälyttimien ohjauslaitteistoissa. Pelastustoiminnan osastolla on  

kuitenkin näitä vanhemman tegnologian puhelimia ajoneuvokäytössä vielä useita ja 

näiden puhelimien päivittäminen 2G-laitteisiin on tehtävä. Lisäksi vanhempia Virve-

käsiradio-puhelimia (THR880) joudumme päivittämään palvelutasopäätöksen voimas-

saoloaikana uudempiin (THR880i) laitteisiin.  

 

Toteuma 

 Pelastustoiminnanviestijärjestelmiä on kehitetty vuosittaisten määrärahojen 

puitteissa.  

 Suunnitelma on huomioitu investointisuunnitelmaa laadittaessa. 

 Edellisen palvelutasopäätöksen mukaisesti tehty päätös, että pelastustoimen 

yksikön sisäinen viestiliikenne hoidetaan edelleen VHF-puhelin järjestelmällä, 

on osoittautunut hyväksi ja kustannustehokkaaksi. 

 



Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2014 - 2017 
 

42 
 

Palokuntien hälyttäminen ja viestiliikenteen varajärjestelmät 
 

Tavoite: 

Pelastuslaitos varmistaa viesti- ja hälytysjärjestelmien toimivuuden niin normaali- kuin 

häiriöoloissa, vikatilanteissa tai poikkeusoloissa erillisen suunnitelman mukaisesti 

Toteuma: 

 Pelastuslaitos käyttää pelastustoiminnan johtamiseen sekä muuhun  

viestiliikenteeseen VIRVEä sekä erillisen suunnitelman mukaisesti yksikön  

sisäisessä viestinnässä VHF-taajuuksia.  

 Yleisiä viestiliikenneverkkoja (puhelin, faksi, GSM, sähköposti) käytetään  

ainoastaan pelastustoiminnan varajärjestelminä sekä johtamistoiminnan  

tukemiseen. 

  Varaviestiverkkopeitto rakennetaan kokonaisuudessaan siten, että vastaa  

pelastuslaitoksen tarpeita. Hälytys- ja viestitoiminto tulee kattamaan tyydyttä-

vin osin pelastustoimen resurssit. Teknisesti suunniteltuun järjestelmään on 

tarvittaessa mahdollisuus liittyä myös muiden viranomaisten sekä erillisen  

sopimuksen mukaisesti vapaaehtoisen pelastuspalvelun. 

 YTS 2010 mukaisesti on pelastustoimen huolehdittava myös häiriötilanteissa 

omista tehtävistään.  Pelastuslaitos varautunut ja tulee edelleen kehittämään 

hälytys- ja viestitoiminnan toimivuutta. Tällä hetkellä osa valmiuspalokunnista 

ja –palokuntalaisista pystytään hälyttämään ilman hätäkeskuksen olemassa-

oloa. Samoin muu viestiliikenne pystytään hoitamaan tulevan tilannekeskuksen 

ja tehtäväpaikkojen välillä erikseen rakennettujen VHF-tukiasemien välityksellä. 

  Täydennyspalokuntia emme tällä hetkellä kykene vielä hälyttämään. 

 

Viranomaisyhteistyö pelastustoiminnassa  
 

Tavoite: 

Viranomaisyhteistyötä kehitetään erityisesti sosiaali- ja terveysviranomaisten  

suuntaan. 

Toteuma: 

 Yhteistyötä on pyritty lisäämän ja yhteisiä harjoituksia on pidetty. 
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Tutkimus ja kehittäminen 
 

Tavoite: 

Tutkimus- ja kehittämistyöhön osallistutaan nykyistä aktiivisemmin niin valtakunnan, 

kuin myös alueen tasolla. 

Toteuma: 

 Pelastuslaitos ja pelastuslaitoksen henkilöstö ovat osallistuneet erilaisiin valta-

kunnallisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin ja niistä saatuja tuloksia  

arvioidaan ja otetaan huomioon pelastustoiminnan suunnittelussa.   

 
Pelastusmuodostelmien johtaminen 
 

Tavoite: 

Kaikki koulutetut päällikkö- ja päällystöpäivystäjät sekä päivystävät palomestarit  

kykenevät johtamaan tehokkaasti pelastusjoukkuetta ja pelastuskomppaniaa.  

Pelastuslaitoksen yksikönjohtajat kykenevät johtamaan tehokkaasti pelastusyksikköä 

sekä pelastusjoukkuetta ja sopimuspalokuntien yksikönjohtajat kykenevät johtamaan 

tehokkaasti pelastusyksikköä ja käynnistämään tehokkaan pelastusjoukkueen  

johtamistoiminnan.   

Toteuma: 

 Johtamiskoulutusta järjestetään vuosittain päätoimiselle, toimenpide- 

palkkaiselle ja sopimuspalokuntien henkilöstölle. Koulutus toteutetaan  

tarvittaessa yhteistyössä naapurialueiden kanssa. 

 Vakinaiselle päällystölle sekä alipäällystölle järjestetään säännöllisesti koulu-

tuspäiviä.  

 Sopimuspalokuntien päälliköille pidetään puolivuosittain ajankohtaispalaveri. 

 
Päällystön päivystys- ja varallaolojärjestelyt 
 

Tavoite: 

Päällystön varallaolojärjestelmässä toteutetaan tarvittaessa palvelutasopäätöksen 
voimassaoloaikana toimintaa tehostava muutos. 
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Toteuma: 

 Johtamisjärjestelmä kolmiportaisena on operatiivisesti toimiva ja sen pohjalta 

on valmiudet tehokkaaseen toimintaan myös suuronnettomuuksiin sekä moni-

onnettomuustilanteisiin. Järjestelmä tukee jatkuvuutta ja mahdollistaa uusien 

ja operatiivisesti pätevien päällystöhenkilöiden rekrytointia myös tulevaisuu-

dessa.  

 Lahden toimipaikalla on päivystävä palomestari PHP30 työvuorossa välittömäs-

sä valmiudessa.  

 Heinolan toimipaikalla on päivystävä palomestari PHP40 työvuorossa välittö-

mässä valmiudessa  

 pelastuslaitoksen päällikköpäivystyksessä PHP20 on vähintään kuusi (6) pelas-

tustoiminnan johtamiseen kelpoista päällystöviranhaltijaa. 

 

 

2.1.8 Pelastustoiminnan suunnitelmat                                                                                   

 

Tavoite: 

Pelastustoimen suunnitelmat on laadittu ja ne ovat ajan tasalla. 

Toteuma: 

 pelastustoiminnan suunnitelmat ovat ajan tasalla. 
 

Pelastustoiminnan valmiussuunnittelu  
 

Tavoite: 

Pelastustoimen valmiussuunnittelu on ajantasaista ja sitä päivitetään jatkuvasti. 

Toteuma: 

Suunnitelmat on päivitetty palvelutasopäätöskauden 2009 – 2013 aikana. 
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2.1.9 Väestönsuojelun suunnitelmat  

 

Tavoite: 

Kukin väestönsuojelun suunnittelusta vastuussa oleva vastaa omalta osaltaan, että 

suunnitelmat ovat ajan tasalla ja ne päivitetään säännöllisesti. 

 

Toteuma: 

 Valmiussuunnitelmia päivitetään, kun se katsotaan tarpeelliseksi.  

Valmiussuunnitelman ja evakointisuunnitelman laajempi uudistus aloitetaan, 

kun saadaan sisäasiainministeriöltä niiden uudistamista varten ohjeet.  

 

 

2.1.10 Pelastustoimintaan ja väestönsuojeluun osallistumisen ohjaus ja 
yhteistyöjärjestelyt 

  

Väestönsuojelu 

 

Tavoite: 

Alueellisten väestönsuojatiloihin sijoitettujen lohkojen johtokeskusten (22) organisointi 

ja perustaminen sekä omatoimisensuojelun toiminta on suunniteltu Päijät-Hämeen 

omatoimisen suojelun valmiussuunnitelmassa. Pienissä kunnissa (alle 9000 asukasta) 

lohkon johtokeskushenkilöstö toimii kunnan johtokeskuksen yhteydessä. 

Kuntien johtokeskukset (11) ja kuntien muodostelmat, joita ovat mm. terveystoimen 

ensiapu- ja muut lääkinnällisen pelastustoimen muodostelmat, sosiaalitoimen huolto-

muodostelmat sekä teknisen toimen raivaus- ja rakentamismuodostelmat ovat osa 

alueen väestönsuojelujärjestelmää. 

Jokaisen kunnan johtokeskukseen on sijoitettu pelastustoimen yhteyshenkilöt. 
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Toteuma: 

 Pelastuslaitos vastaa osaltaan väestönsuojelun kehittämisestä sekä antaa  

asiantuntija-apua kunnille ja yhteisöille väestönsuojeluun liittyvässä  

suunnittelussa ja varautumisessa.  

 
Väestönsuojelun organisointi alueella 
 

Tavoite: 

Väestönsuojelu on organisoitu niin, että toiminta on tarvittaessa tehokasta ja kukin 

vastuuhenkilö tietää oman tehtävänsä ja vastuunsa. 

Toteuma: 

 Pelastuslaitos vastaa omalta osaltaan niistä velvoitteista, jotka pelastuslain  

mukaisesti pelastustoimen alueelle kuuluvat sekä valvoo ja koordinoi väestön-

suojeluvalmiuden ylläpitämistä toiminta-alueellaan. 

 

Yhteydenpito kuntiin ja eri viranomaisiin  
 

Tavoite: 

Pelastustoimen valmiussuunnittelu ja yhteydenpito kuntien valmissuunnittelijoihin on 

aktiivista ja suunnitelmallista.  

Toteuma: 

 Pelastuslaitos tuottaa aktiivisesti valmiussuunnitteluun liittyvää materiaalia 

kuntien käyttöön, tämä koskee erityisesti avustamista kunnan valmiussuunni-

telman yleisen osan laadinnassa. 

 

 Yhteistoiminta poikkeusoloissa 

Tavoite: 

Yhteistoiminta on suunnitelmallista ja perustuu olemassa olevaan organisaatioon niin 

pitkälle kuin mahdollista.  Yhteistoimintaa lisätään. 

Toteuma: 

 Pelastuslaitos on huomioinut yhteistoiminnan tarpeen ja pyrkinyt omalta osal-

taan kehittämään yhteistyötä. 
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Pelastustoimintaan ja väestönsuojeluun osallistuvien viranomaisten pelastustoimin-
taan käytettävissä olevien voimavarojen tietojen kokoaminen ja ylläpito 
 

Tavoite: 

Pelastustoimen ja kuntien sekä muiden yhteistoimintatahojen varautumisesta ja  

valmiussuunnittelusta vastaavat viranhaltijat pitävät aktiivisesti yhteyttä ja kehittävät 

toimintaa. 

Toteuma: 

 Pelastuslaitos on järjestänyt erityyppisiä koulutuksia kuntien henkilöstön tai 

muiden viranomaisten toivomuksesta. Näiden järjestämisessä on ollut mukana 

myös pelastusopisto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvat Turvallisuus ja puolustus 2012 –messuilta.
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Pelastustoimen muodostelmien henkilö-, tila- ja ajoneuvovarauksien ylläpito 
 

Tavoite: 

Kukin organisaatio ylläpitää oman organisaationsa varaukset ja pitää ne ajan tasalla. 

Toteuma: 

 Pelastuslaitoksen varaukset ovat kunnossa. 

 
Väestönsuojelun materiaali 
 

Tavoite: 

Kunkin organisaation väestönsuojelumateriaali on pääosin hankittu ja  

toimintakunnossa.  

Toteuma: 

 pelastustoimen organisaation käyttöön (pelastustoimen henkilöstö, johtokes-

kusten ja lohkojen johtohenkilöstö) varataan suojelumateriaalia, jonka  

huollosta ja varastoinnista ja uusimisesta vastaa pelastuslaitoksen tekniset  

tukipalvelut.  

 kuntien hallintokunnat hankkivat tarvitsemansa suojelumateriaalin ja vastaavat 

materiaalin varastoinnista, huollosta ja uusimisesta.  

 vanhentunutta suojelumateriaalia uusitaan vähitellen. 

 väestönsuojelun materiaalin hankintasuunnitelma uusitaan palvelutaso-

päätöksen voimassaolo aikana  
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2.1.11 Erityistilanteiden, suuronnettomuuksien ja poikkeusolojen 
toiminnan harjoittelu 

 

Valmiusharjoitukset 
 

Tavoite: 

Harjoitusten määrä pysyy vähintään nykytasolla. 

Pelastuslaitos osallistuu aktiivisesti harjoitusten järjestämiseen. 

Toteuma: 

 pelastuslaitos on mukana järjestämässä kuntakohtaisia pelastusmuodostel-

mienkursseja tarvittaessa. 

 pelastuslaitos järjestää omatoimisesti valmiusharjoituksia omille toimipaikoil-

leen. 

 
Väestönsuojelun organisaatioiden henkilöstön koulutus 
 

Tavoite: 

Johtotehtäviin ja johtokeskuksiin varatut henkilöt tulee perehdyttää tehtäviinsä kah-

den vuoden kuluessa tehtävän vastaanottamisesta.  

Toteuma: 

 Omatoimisen suojelun henkilöstö turvallisuuspäälliköt ja väestönsuojien hoita-

jat koulutetaan pelastuslaitoksen järjestämillä talon turvallisuuspäällikkö- sekä 

väestönsuojanhoitajan kursseilla. 

 johtokeskuksen johtoryhmän ja toimialojen koulutustilaisuuksia on järjestetty,  

kuten niistä kuntien kanssa on sovittu.  

 vuoden 2013 kaksipäiväinen valmiusharjoitus useiden siihen valmistavin koulu-

tuksin on perehdyttänyt kuntia, kuntayhtymiä ja yksityisiä toiminnanharjoittajia 

niin valmiussuunnittelussa kuin johtokeskustyöskentelyssä 
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Periaatteet, joiden perusteella erityisistä turvallisuusvaatimuksista kohteessa pääte-
tään  
 

Tavoite: 

Pelastuslaitos omalta osaltaan huolehtii ja valvoo, että omatoimisen suojelun  

järjestelyissä noudatetaan lainsäädännön määräyksiä ja ohjeita. 

Toteuma: 

 Tarkastusten yhteydessä on tarkasteltu pelastussuunnitelmien sisältöä ja  

annettu korjausehdotuksia 

 Pelastuslaitos on ottanut käyttöön yritysten ja laitosten valvontatyössä ”oma-

toimisen varautumisen arviointi-mallin”. Annetulla arvioinnilla (riskiluku)  

ohjataan ja kehitetään yritysten ja laitosten omatoimista varautumista. 

 Taloyhtiöiden ja myös yritysten ja laitosten turvallisuushenkilöstöä koulutetaan 

turvallisuuspäällikkö ja väestönsuojan hoitajan kursseilla. 

 Pelastuslaitoksen internet-sivuilla on omatoimista varautumista tukevia ohjeita. 

 

Omatoimisen varautumisen järjestelyjen ohjaaminen 
 

Tavoite: 

Pelastuslaitos valvoo palotarkastusten yhteydessä että pelastussuunnitelma on tehty, 

se on ajantasainen ja että henkilöstö on sisäistänyt turvallisuusajattelun. Pelastuslaitos 

ohjaa kuntalaisia pelastussuunnitelmien tekemisessä.  

 

Toteuma: 

 Pelastusviranomainen arvioi yritysten ja laitosten valvontakäyntien yhteydessä 

kohteen omatoimista varautumista kuuden osa-alueen avulla (turvallisuusjoh-

taminen, onnettomuusriskienhallinta, turvallisuuteen liittyvät asiakirjat, raken-

teellinen paloturvallisuus, turvallisuustekniikka ja turvallisuusviestintä- ja 

osaaminen).  

 Asiakas lähettää yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman pelastuslain  

mukaisesti pelastusviranomaisen arvioitavaksi ennen tilaisuuden alkamista. 
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 Turvallisuuspäällikkökursseilla, valvontakäyntien yhteydessä, internet-sivuilta 

tai suoraan pelastusviranomaiselta saa apua pelastussuunnitelman laadinnassa. 

 Pelastuslaitos on järjestänyt väestölle useita talon turvallisuuspäällikkö- ja väes-

tönsuojanhoitajan kurssia. Lisäksi yrityksien kanssa on järjestetty yhteistoimin-

taharjoituksia niiden toivomusten mukaan. 

 

 
Omatoimisen varautumisen koulutuksen järjestelyt  
 

Tavoite: 

Omatoimisen varautumisen koulutusta kehitetään. 

Toteuma: 

 Pelastuslaitos järjestää useita turvallisuuspäällikön ja väestönsuojanhoitajan 

kursseja vuosittain. Kurssien sisältöä on kehitetty saadun palautteen avulla. 

Myös lainsäädännön muutokset on otettu kurssien sisällössä huomioon. 

 Pelastuslaitos tukee omatoimista varautumista myös järjestämällä alkusammu-

tuskoulutusta, tulityökursseja yms. koulutusta asiakkaiden toivomusten  

mukaan. 

 Taloyhtiöiden koulutukseen on saatu uudet koulutuspaketit. 

 Pelastussuunnitelmissa paneudutaan pääasiassa talon sisäisiin ja piha-alueen 

järjestelyihin ja toimintaan. 

 

 
Suuret yleisötilaisuudet 
 

Tavoite: 

Pelastustoimen alueella järjestettävissä suurissa yleisötilaisuuksissa turvallisuus-

järjestelyt ja pelastustoiminnan toimintavalmius on otettu huomioon tilaisuuksien 

suunnittelussa.  
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Toteuma: 

 Yleisötilaisuuksien (yli 200 henkilöä) turvallisuuden parantamiseksi, pelastus-

suunnitelmien käsittelyn yhtenäistämiseksi ja yhteistyön helpottamiseksi  

poliisin, ensihoidon ja asiakkaiden suuntaan on niiden valvonta keskitetty  

yhdelle henkilölle (palotarkastaja). Pelastussuunnitelmien lähettämistä varten 

on perustettu uusi sähköpostiosoite. 

 Kaikista pelastusviranomaisille toimitettavista yleisötilaisuuksien pelastussuun-

nitelmista (noin 200 kpl vuosittain) annetaan asiakkaille lausunto.  Riskin arvi-

oinnin perusteella valittujen tilaisuuksien turvallisuusjärjestelyt tarkastetaan 

palotarkastuksella. 

 Tiedot tapahtumista ja tulleet pelastussuunnitelmat tallennetaan pelastustoi-

men osaston kanssa sovittuun kansioon, jossa muut pelastusviranomaiset voi-

vat niihin tutustua. 
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Pelastussuunnitelmien laadinnan ohjaus ja valvonta 
 

Tavoite: 

Pelastussuunnitelmavelvolliset ovat laatineet pelastussuunnitelman pelastuslaitoksen 

antamien ohjeiden mukaisesti. 

 

Toteuma: 

 yritysten ja laitosten sekä taloyhtiöiden pelastussuunnitelmien laatiminen ja  

sisältö tarkastetaan valvontatehtävien, yleensä määräaikaisen palotarkastusten 

yhteydessä 

 yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelmat tarkastaa nimetty henkilö, joka antaa 

niistä lausunnon tapahtuman järjestäjälle 

 suunnitelmien laatimiseksi annetaan neuvontaa ja ohjausta valvontatehtävien 

yhteydessä tai tarvittaessa erikseen  

 pelastuslaitos järjestää turvallisuuspäällikkö-kursseja pelastussuunnitelman  

laatimisen tueksi 

 pelastuslaitoksen internet-sivuilla on ohjeistusta pelastussuunnitelmien  

laatimiseksi 

 

 
Omatoimisen varautumisen aluejako suojelupiireiksi, -lohkoiksi ja -yksiköiksi sekä 
niiden johtaminen poikkeusoloissa   
 

Tavoite: 

Omatoiminen varautuminen on tarkoituksenmukaisesti järjestetty pelastuslaitoksen 

toiminta-alueella. 

Toteuma: 

 Pelastustoimen alue on jaettu 22 suojelulohkoon.  

 Entisistä suojeluyksiköistä on luovuttu 
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2.1.12 Yhteistoiminta 

 
Muut pelastustoimen alueet 
 

Tavoite: 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos tekee suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä  

kaikkien pelastustoimen alueiden kanssa.  

Toteuma: 

 yhteistyötä muiden pelastuslaitosten kanssa on toteutettu valtakunnallisella  

tasolla 

  eri pelastuslaitosten kanssa on toteutettu yhteistä koulutusta mm. palo-

teknisistä laitteista 

 resurssien yhteiskäytöstä on laadittu sopimus 

 pelastuslaitos on mukana 7 eri pelastustoimialueen yhteisissä  

”hankintapoolissa” 

 

 

2.1.13 Muun lainsäädännön perusteella tuotettavat palvelut   
 
Kemikaalivalvonta  
 
Tavoite 
Vaarallisten kemikaalien lupakäsittely sekä tarkastus- ja valvontatoimet on tehty vaa-
rallisten kemikaalien varastointia ja käsittelyä harjoittavissa kohteissa. 
 
Toteuma: 
 

 Kunnalliset pelastusviranomaiset ovat hoitaneet heille ilmoitetut öljylämmitys-

laitteistojen katsastukset (nyk. tarkastukset) ja öljylämmityslaitteistojen määrä-

aikaistarkastuspöytäkirjojen valvonnan.  

 Valvontatehtävien yhteydessä pelastusviranomaiset ovat tarkastaneet  

kemikaalien vähäistä käsittelyä ja varastointia harjoittavien laitosten toiminnan 

ja edellyttäneet muutoksista päivitetyt kemikaali-ilmoitukset. 
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 Pelastuslaitos on nimennyt kemikaalivalvonnasta vastaavan henkilön (palotar-

kastaja). Hänelle on keskitetty vaativien kemikaalikohteiden valvonta ja hän on 

lisäksi mukana Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valvomiin kohteisiin 

tehtävissä Tukes -tarkastuksissa.  

 Kemikaalivastaava on käsitellyt vaativat kemikaali-ilmoitukset ja tehnyt niistä 

päätökset ja hoitanut päätökseen liittyvät tarkastukset.  

 Muiden kohteiden kemikaali-ilmoitukset on käsitelty kunnan pelastusviran-

omaisen toimesta. 

 Tukesin valvomien kemikaalikohteiden harjoitukset on aikataulutettu kolmen 

vuoden ajanjaksolle. Harjoitukset on suoritettu yhteistyössä laitosten kanssa. 

  Vuosien 2009–2012 välillä on kemikaalilain nojalla on tehty joka vuosi 679-792 

kemikaalipäätöstä, tarkastusta tai asiakirjavalvontatehtävää. 

 
Muut tarkastustehtävät  
 

Tavoite 

Ilotulitteiden ja muiden pyroteknisten välineiden varastoinnin ja myynnin lupa- 
hakemukset sekä tarkastukset on hoidettu. 
 
Pohjavesialueilla sijaitsevien maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastus-
velvoitteiden toteutumista on valvottu yhteistoiminnassa kuntien ympäristö-
viranomaisten kanssa. 
 
Toteuma: 

 Ilotulitteiden ja muiden pyroteknisten välineiden varastoinnin ja myynnin lupa-

hakemukset sekä tarkastukset on hoidettu. 

 Uuden vuoden ulkopuolella tehtävien ilotulitusten ilmoitukset on käsitelty. 

 Tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsevat öljysäiliöt on kartoitettu. Öljysäiliö-

rekisterit, vanhat katsastus- ja tarkastuspöytäkirjat on osittain siirretty Merlot-

palotarkastusohjelmaan tilapäistyöntekijöiden toimesta. Tulleet, uudet tarkas-

tusliikkeiden tarkastuspöytäkirjat on kirjattu Merlot-palotarkastusohjelmaan ja 

huonokuntoisten säiliöiden omistajia on huomautettu säiliöiden huoltamisesta. 

 Kemikaalivastaava on mukana viranomaisten yhteistyönä tehtävässä Tankki-

hankkeessa, jonka tavoitteena on saada öljysäiliöiden ympäristöriskit hallin-

taan. 
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2.1.14 Muut palvelut 

 
Ensihoitopalvelut 
 

Tavoite: 

Pelastuslaitos tuottaa koko Päijät-Hämeen alueelle ensihoidon palvelut. 

Toteuma: 

 alueen pelastustoimi tuottaa sopimuksen mukaisesti sairaanhoitopiirille ensi-

hoitopalvelut Lahden, Hollolan, Heinolan, Orimattilan, Nastolan, Myrskylän, 

Pukkilan sekä Iitin alueella. 

 
Ensivastetoiminta 
 

Tavoite: 

Toimintaa kehitetään aktiivisesti yhteistyössä alueen terveysviranomaisten kanssa. 

Toteuma: 

 Pelastuslaitos tuottaa sopimuksen mukaisesti ensivastepalvelut koko sairaan-

hoitopiirin alueella. Toimintaa on kehitetty aktiivisesti yhteistyössä sairaanhoi-

topiirin kanssa.  

 

Tukitoiminnot ja resurssit 

 
Sisäinen koulutus ja harjoittelu 
 

Tavoite: 

Koulutus on suunniteltu ja toteutettu siten, että henkilöstöllä on riittävät tiedot ja tai-
dot hoitaa työtehtävänsä ammattimaisesti ja turvallisesti. 
  
Sopimuspalokuntien koulutus on suunniteltu ja toteutettu siten, että henkilöstöllä on 
riittävät tiedot ja taidot hoitaa tehtävänsä turvallisesti. 
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Toteuma: 

 Pelastuslaitoksen sisäinen koulutus ja harjoittelutoiminta on yhtenäistänyt toi-

mintamalleja koko alueella ja parantanut alueellista yhteistyötä sen osalta.  

 Alueella on käytössä yhtenäiset koulutuskalenterit palokunnille, joissa  

määritellään vähimmäisharjoittelut ja niiden aiheet. 

 Orimattilaan suunnitteilla ja toteutumassa oleva harjoitusalue parantaa  

edelleen alueellista harjoittelua. 

 

Pelastustoimen tieto- ja viestijärjestelmät 
 

Tavoite: 

Pelastuslaitoksella on käytössään riittävän toimintakykyinen tietojärjestelmä, joka tu-

kee päivittäisten onnettomuuksien, suuronnettomuuksien, häiriötilojen ja poikkeusolo-

jen tehokasta johtamistoimintaa sekä tilannekuvan ylläpitämistä. Järjestelmä on tar-

peellisilta osiltaan yhteensopiva muiden toimintaa tukevien tietojärjestelmien kanssa. 

Pelastustoimen alueen kunnissa I ja II riskialueilla, taajamissa ja pääteillä, ulkona  

liikkuvat ihmiset on tavoitettu yleisillä kiinteillä väestöhälyttimillä ja koko alueen väes-

töstä on tavoitettu 90 %.  

Toteuma: 

 väestöhälytinjärjestelmä on uusittu vuosina 2011 - 2013 

 
Johtaminen ja toimintatapa 
 

Tavoite: 

Pelastuslaitoksen prosessien kehittäminen ja tehostaminen on strateginen kehittämis-

kohde. Vielä uuden organisaation työmenetelmien virtaviivaistamiseksi ja tehon ja  

laadun kehittämiseksi on tehtävä töitä. 
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Toteuma: 

 pelastuslaitoksen toimintaa toteutetaan olemassa olevan ”Päijät-Hämeen pe-

lastuslaitoksen strategia 2013 – 2018 -kirjan mukaisesti. Strategiaa toteutetaan 

ja toimintaa johdetaan prosessien mukaisesti hyvällä yhteistyöllä, yhtenäisillä 

toimintavoilla ja toimintaa oikein arvioimalla. 

 
Hallinto 
 
Tavoite: 

Toimintaa tehostetaan, tarvittaessa osa toiminnoista ulkoistetaan. 

Toteuma: 

 palvelutasopäätöksen aikana hallintopalveluista on ulkoistettu palkanlaskenta 

sekä ensihoidon laskutus 

 
Resurssit 
 

Tavoite: 

Pelastustoimen kiinnostavuuteen ja Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen maineeseen hy-

vänä työnantajana on kiinnitetty huomiota ulkoisessa viestinnässä ja rekrytointiin on 

panostettu entistä enemmän. Henkilökunnan työkykyä, työhyvinvointia ja tasa-arvoa 

on tuettu kaikin pelastuslaitoksen käytettävissä olevin keinoin. Ikääntymisen tuomiin 

ongelmiin on etsitty ratkaisut. Erityisesti pelastustoimintaan osallistuvien henkilöiden 

terveys ja työkyky on työtehtävien vaatimalla tasolla mahdollisimman pitkään.  

Toteuma: 

 työtapaturmien lukumäärää 100 työntekijää kohti on muuttunut xxxx ja  

 pelastuslaitoksen toimenpidepalkkaisen henkilöstön määrä pidetään vähintään 

nykyisellä tasolla rekrytoinnin ja koulutuksen avulla  

 pelastuslaitos toteuttaa ”urapolkuhanketta”. 

 sairauspoissaolojen määrä 

 
Työurasuunnittelu pelastuslaitoksella on aloitettu ja siihen on perustettu työryhmä, 
jonka tehtävänä on edesauttaa valtakunnallista työurien pidentämisen mallia mahdol-
lisuuksien mukaan 
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 2009  2010  2011  2012  

Sairauspoissaolot 
kalpv  

3 718 kalpv  2 829 kalpv  2 777 kalpv  2 780 kalpv  

Henkilötyövuodet  263  252     257     266  

Sairauspoissaolot 
kalpv/hlö  

     14,14  11,23  10,80  10,45   

Muutos       - 2,91  - 0,43   - 0,35  

 
Taulukko 5. Sairauspoissaolot kalpv 2009 – 2012 (vakinaiset ja määräaikaiset)  
 
 

Osasto  2009  2010  2011  2012  

Hallinto     3     

Pelastustoiminta  24  25  18  20  

Riskienhallinta     1    1     1    3  

Ensihoito   12  13  11    7  

Tekninen       3    2  

Yhteensä:  40 kpl  39 kpl  33 kpl  32 kpl  

 
Taulukko 6. Työtapaturmien määrä osastoittain kappaletta  
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Kalusto ja varusteet 
 
Tavoite: 

Henkilökohtaiset suojavarusteet ovat nykyaikaisia sekä voimassa olevien määräysten 

mukaisia ja niitä uusitaan tarpeen mukaan.  

Toteuma: 

 päivystävällä palomestarilla on käytössään pelastustoiminnan johtamista var-

ten varusteltu johtoauto kuljettajineen.  

 päällystö- ja päällikköpäivystäjillä on käytössään johtamistoimintaa varten va-

rusteltu johtoauto.  

 Pelastuslaitoksen välittömässä valmiudessa käytettävää ajoneuvokalustoa on 

uusittu palvelutasopäätöksen mukaisesti. 

 Valmiuspalokuntien sammutusautojen keski-ikä on laskenut vuoden 2008 – 

2012 aikana 3 vuotta (7 – 4 v).  

 Samanaikaisesti täydennyspalokuntien sammutusautojen (I – lähtö) keski-ikä 

on laskenut vuoden (15 – 14 v) ja tulee laskemaan vuonna 2014 edelleen. 

  Säiliöautojen keski – ikä valmiuspalokunnissa on laskenut 4 vuotta (10 – 6 v), 

täydennyspalokunnissa keski-ikä on laskenut 2 vuotta (20 -18 v) 

 
Toimitilat 
 

Tavoite: 

Pelastuslaitoksen käyttöön suunniteltuja paloasemia on rakennettu ja rakennetaan 

alueille missä eri riskialueiden toimintavalmiusaikavaatimuksen perusteella edellyte-

tään välittömässä valmiudessa olevaa pelastusyksikköä tai muut toiminnalliset syyt sitä 

edellyttävät. 

Pelastuslaitoksen käytössä olevat tilat ja pelastustoimen käytössä olevat sopimuspalo-

kuntien tilat ovat hyvässä kunnossa ja ne täyttävät työturvallisuus- sekä toiminnalliset 

vaatimukset. 

Toteuma: 

 Lahteen on valmistunut uusi Niemen pelastusasema 2011 

 Heinolaan on valmistunut uusi pelastusasema 2013 
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 Lahteen valmistuu uusi Paavolan pelastusasema 2014 

 Villähteen Vpk:lle uudet toimitilat 2013 
 

Sopimuspalokunnat 

 

Tavoite: 

Alueella on riskeihin nähden tarkoituksenmukainen sopimuspalokuntajärjestelmä ja 

sopimuspalokuntien sopimuksenmukaisiin savusukellustehtäviin määritellyn henkilös-

tön terveys ja työkyky on riittävä ja sitä seurataan tehokkaasti. Sopimuspalokuntajär-

jestelmän ylläpitäminen otetaan huomioon toimintasuunnitelmaa, talousarviota ja  

investointisuunnitelmaa tehtäessä. 

Toteuma: 

 Sopimuspalokuntien toiminta on pysynyt pääsääntöisesti aktiivisena ja  

laadukkaana. 

 Sopimuspalokuntien hälytysosastojen yhteenlaskettu hlömäärä on hiukan las-

kenut kuluneen palvelutasopäätöskauden aikana  

 
Väestönsuojelun resurssit 
 

Tavoite: 

Pelastuslaitoksella ja alueen kunnissa on tarvittavat resurssit (henkilö- materiaali ja 

toimitilat) väestönsuojelutehtävien hoitamiseksi. Väestönsuojelumuodostelmien  

koulutus- ja täydennyskoulutustarpeet sekä tavoitteet on määritelty kuntien eri toi-

mialojen ja pelastuslaitoksen kanssa yhdessä. 

Toteuma: 

 Pelastustoimen henkilövaraukset väestönsuojelua varten ovat ajan tasalla ja 

päivitettyjä.  

 Kunnille on annettu koulutusta henkilö-, rakennus- sekä ajoneuvojen ja  

työkoneiden varausta varten. 

 Kuntien ja niiden toimialojen koulutusta on järjestetty heidän toivomukset 

huomioiden. 
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2.1.15 Palvelutasokauden 2008 – 201 kehittämissuunnitelman arviointi 

 

 

Tavoite: Pelastuslaitoksen toimintaa tehostetaan kehittämällä prosesseja, toiminnan 

laatua ja yhteistyötä. 

 

Merkittävimpiä muita kehittämistavoitteita ovat valistuksen ja neuvonnan lisääminen, 

kuntien varautumisen tukeminen, pelastustoiminnan johtamisen ja pelastustoiminnan 

valmiuden parantaminen sekä mukanaolo kiireellisen ensihoidon järjestämisessä alu-

eella. 

 

Toteuma: 

- vuonna 2012 otettiin käyttöön uusi organisaatiomalli 

- vuonna 2012 otettiin käyttöön valvontasuunnitelma 

- ensihoidon toiminta on laajentunut uuden sairaanhoitopiirin kanssa tehdyn  

yhteistoimintasopimuksen myötä 

- kuntien varautumisen tukemista tulee kehittää edelleen 

- palvelutasokauden aikana on lakkautettu Lappilan Vpk toiminnan kuihduttua, 

vuoden 2012 lopulla Ruuhijärven Vpk yhdistyi Vierumäen Vpk:n kanssa 

- työajan kohdentaminen on toteutettu muuttamalla aikaisempi ns. pienten kun-

tien varallaolo päällystöpäivystykseksi Heinolan toimipaikkaan, toimenpiteellä 

on tehostettu pelastustoiminnan johtamisvalmiutta Heinolan toimialueella 

- miehistön työaikaan ei ole puututtu (ei ole kohdennettu) 

- talousarviosuunnitelma on toteutunut hyvin 

- investoinnit on toteutettu suunnitelman mukaisesti 

- valistuksessa ja neuvonnassa ylitettiin valtakunnalliset tavoitteet 

- pelastuslaitos on ottanut käyttöön erhe – maksut vuonna 2012 

- paikallisen turvallisuussuunnitelman toimenpiteitä on toteutettu eri yhteistyö-

kumppaneiden kanssa 

- turvallisuusviestinnän (aiemmin valistus ja neuvonta) seurantajärjestelmää on 

kehitetty ja tilastointikriteerit on yhdenmukaistettu 

- palotarkastustoiminnan toimintalinjat ja ohjeistus on yhtenäistetty 

- auditoiva palotarkastus on otettu käyttöön 



Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2014 - 2017 
 

63 
 

- valtakunnallisesti pelastuslaitosten toiminnassa on otettu käyttöön pelastuslai-

tosten kumppanuusverkosto, jota kautta luodaan yhtenäisiä toimintamalleja 

- palontutkintaa on kehitetty ja tulipalot ja toimialaan kuuluvat muut onnetto-

muudet, joissa kuolee tai vakavasti loukkaantuu ihmisiä tai omaisuusvahinkojen 

määrä on vähintään 500 000 € sekä tulipalot, joissa rakenteelliset tai tekniset 

puutteet ovat haitanneet pelastustoimintaa tai levittäneet paloa on tutkittu 

- piirinuohousjärjestelmä on käytössä muissa kunnissa, paitsi Asikkalan kunnan 

alueella 

-  Pelastuslaitos seuraa eri liikennemuodoista ja onnettomuuksista saatavaa tut-

kimusaineistoa ja analysoi itse onnettomuustietojärjestelmästä saatavaa tietoa 

- alueen kuntia ohjataan huomioimaan voimakkaat luonnononnettomuudet  

valmiussuunnittelussa 

- Pelastustoimen johtokeskuksen ja alueen kuntien johtokeskuksien yhteistyöstä 

laaditaan toimintaohjeet 2014 loppuun mennessä. 

- Poikkeusolojen pelastustoimintaan tarvittavasta kalustosta on tehty kartoitus   

- Kohdekorttia yksityiskohtaisempi pelastustoiminnan suunnitelma on laatimatta 

- Sammutusvesisuunnitelman laatiminen kesken 

- Lahden uuden pelastusaseman suunnittelussa on huomioitu pelastustoimen 

alueellinen tilanne/johtokeskus. 

- Päällystön varallaolon ja päivystyksen järjestelyt on uusittu 2012 

- Tilannekeskustoiminta on suunniteltu, ohjeistettu ja sitä on harjoiteltu 

- Pelastuslaitoksen henkilöstöä on mukana kansainvälisen toiminnan  

koulutuksessa 

- Hälytysvastesuunnittelua on toteutettu yhteistoiminnassa Hätäkeskuksen sekä 

muiden pelastustoimen alueiden kanssa 

- Hälytys- ja viestijärjestelmien varajärjestelmän rakentaminen on aloitettu 

- Omatoimisen suojelun organisointia ja koulutusta on kehitetty tavoitteena kou-

luttaa kiinteistöjen turvallisuushenkilöstö hallitsemaan paremmin poikkeus-

olojen lisäksi myös normaaliolojen häiriö- ja erityistilanteet  

- Maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastusten seurantajärjestelmänä 

käytetään Merlot - palotarkastusohjelmaa 

- ei olla liittymässä seudulliseen talouspalvelukeskukseen 

- on otettu käyttöön sähköinen myyntilaskutus sekä sähköinen ostolaskujen  

kierrätys 

- hallinnon toimintoja on tehostettu, palkanlaskenta on ulkoistettu, ensihoidon 

laskutus 2013 alusta sairaanhoitopiirille 
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Pelastuslain 29 §:n mukaan palvelutasopäätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät 
uhat ja arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytet-
tävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös  
sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. 
 
Riskit arvioidaan päivittäisten tilanteiden, häiriötilanteiden, poikkeusolojen ja väestön-
suojelutilanteiden näkökulmasta. Pelastuslaitos arvioi edellä mainittuja riskejä myös 
oman toiminnan jatkuvuuden kannalta.  
 
Päivittäisten tilanteiden riskit arvioidaan kulloinkin voimassa olevan ohjeistuksen  
mukaisesti.  
 
Häiriötilanteiden uhat ovat sellaisia, joissa tarvitaan useiden viranomaisten ja muiden 
toimijoiden yhteistoimintaa. Uhkien arvioinnissa otetaan huomioon Yhteiskunnan tur-
vallisuusstrategiassa (YTS, 2010) kuvatut uhkamallit ja arvioidaan, mitkä uhkamallit 
ovat mahdollisia pelastustoimen alueella ja millaista toimintakykyä ne edellyttävät. 
Häiriötilanteiden uhkiin vastataan viranomaisten säännönmukaisilla toimivaltuuksilla. 
 
Poikkeusolojen uhat johdetaan Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa kuvattujen uh-
kamallien perusteella. Eräät YTS:n uhkamallit ovat sellaisia, että niiden hallinnassa tar-
vitaan valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia. Valmiuslain mukaiset toimivaltuudet ovat 
käytettävissä, jos ne on saatettu voimaan valmiuslain 6 §:n mukaisesti eduskunnan 
päätöksellä. Valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia voidaan kuitenkin käyttää vain, jos ti-
lanne ei ole hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin.  
  
Poikkeusoloja varten sotilasviranomaiset huolehtivat siitä, että pelastusviranomaiset 
saavat käyttöönsä tarpeelliset tiedot normaali- ja poikkeusolojen sotilaallisten riskien 
ja uhkien arvioimista varten. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi sotilaallinen uhka siviili-
väestölle, omaisuudelle ja ympäristölle, sotilaallisen toiminnan vaikutus pelastustoi-
men järjestelyihin, väestön suojaamiseen, evakuointitarpeeseen ja evakuointien to-
teuttamiseen sekä pelastustoimintaan. Lisäksi tulee varautua poikkeusoloissa väestön-
hälytystoiminnassa tarvittavien tietojen saamiseen ilmasta uhkaavissa vaarasta (sisä-
asiainministeriön ja puolustusministeriön välinen sopimus menettelytavoista puolus-
tusvoimien osallistuessa pelastustoimintaan sekä muista pelastustointa koskevista  
yhteistoimintajärjestelyistä). 
 
Pelastustoimen järjestelmän on vastattava onnettomuusuhkia. Onnettomuusuhkien 
määrittelyssä arvioidaan alueen uhkatekijöitä, niiden todennäköisyyttä ja vaikutuksia. 
Työssä hyödynnetään onnettomuuksien syiden arvioinnissa ja selvittämisessä saatuja 

2.2 Uhkien ja riskien arviointi  
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tietoja. Uhkien arviointi on tarpeen tehdä määrävälein ja aina kun olosuhteissa tai toi-
mintaympäristössä tapahtuu pelastustoimen kannalta merkittäviä muutoksia. Määrit- 
telyssä alueen pelastustoimi tarkastelee toimintaympäristöään yhdessä kuntien, mui-
den viranomaisten ja tarvittavassa laajuudessa alueen muiden toimijoiden kanssa.  
 
Palvelutasopäätöksessä arvioidaan erilaisten pelastustoimen riskienhallintamenetel-
mien (omatoiminen varautuminen, onnettomuuksien ehkäisyn erilaiset menettelyta-
vat, pelastustoiminnan järjestelyt, väestönsuojelun järjestelyt) vaikuttavuutta sekä 
käyttömahdollisuuksia päätöksessä määriteltyjen riskien hallinnassa.  
 
Alueen pelastustoimen on huomioitava palvelutasopäätöksessään erityiset riskikohteet 
sekä häiriötilanteiden, suuronnettomuuksien ja poikkeusolojen olosuhteet ja niiden 
vaikutus palvelujen tarpeeseen palvelutasopäätöksen perusteena. Uhkien ja riskien tu-
levaa kehittymistä arvioitaessa tulee ottaa huomioon myös alueen kuntien maankäy-
tön suunnitelmat ja niiden toteuttamisaikataulut. 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toiminta-alueelle on laadittu 2012 riskianalyysi Etelä-
Suomen lääninhallituksen asettaman työryhmän laatimien yhtenäisten periaatteiden 
mukaisesti. Riskianalyysissä on huomioitu alueella olevat riskit normaali- ja poikkeus-
oloissa.  Riskianalyysi on palvelutasopäätöksen perusteluosan liitteenä. Riskianalyysi si-
sältää kuntakohtaiset riskikohdeluettelot sekä riskialuekartat. 
 
Normaaliolojen riskien kartoitus on toteutettu tutkimalla sekä alueen onnettomuusti-
lastoja että asukkaiden sijoittumista, ikäjakautumaa ja väestön kasvua, rakennuskan-
taa, liikennettä, ympäristöä, kulttuuriarvoja, vaarallisten aineiden käsittelyä, varastoin-
tia ja kuljetusta sekä alueen erityisriskejä. Huomioon on otettu myös kuntien maankäy-
tön suunnitelmat ja niiden toteuttamisaikataulut. Kartoituksen tuloksia on hyödynnet-
ty riskialuejakoa laadittaessa. 
  
Uhkien arvioinnissa käytetään apuna riskialueiden ja erityisten riskikohteiden määritte-
lyä. Asiaa on ohjeistettu sisäasiainministeriön ohjeella (Toimintavalmiuden suunnitte-
luohje 16.4.2012) 
 
Pelastustoimen alue vastaa riskianalyysissä käytettyjen tietojen oikeellisuudesta. Riski-
analyysi ja riskialuejako liitetään palvelutasopäätökseen siihen olennaisesti kuuluvana 
perusteluosana. Sisäasiainministeriö huolehtii päätetyn riskialuejaon viemisestä pelas-
tustoimen resurssi- ja onnettomuustilastojärjestelmään (PRONTO) pelastustoiminnan 
palvelutason toteutumisen seurannan mahdollistamiseksi palvelutasopäätöskaudella.  
Toimintavalmiusohjeessa kuvataan riskialueen määrittämiseksi kaksi keinoa. Ensim-
mäinen on väestötiheyteen, kerrosalaan ja liikenneonnettomuustiheyteen sekä  
erityiset riskikohteet huomioiva menettelytapa.  
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Toisena mahdollisuutena ohjeessa todetaan riskiluokkien määrittäminen tapahtunei-
den onnettomuuksien perusteella.  
Alueiden pelastustoimien tehtävien määrä-, laatu- ja paikkatiedot sisältävä tilastoai-
neisto sekä työvälineet (PRONTO) kehittyvät jatkuvasti. Sisäasiainministeriö suosittelee 
menettelytapana tapahtuneiden onnettomuuksien (palokunnan kiireellistä toimintaa 
edellyttävien tehtävien) tilastollisen tarkastelun hyödyntämistä riskiluokkien määrit-
tämisessä. Tämä on erityisen tärkeää rajatapauksissa, kun riskiluokka asukasluvun, ker-
rosalan ja liikenneonnettomuustiheyden avulla määritettynä on muuttumassa. 
 
Alueen pelastustoimen riskialuejako on laadittu sisäasiainministeriön julkaiseman toi-
mintavalmiuden suunnitteluohjeen 16.4.2012 mukaisesti. Riskialuejako on viimeksi 
päivitetty ja vahvistettu käytettäväksi syksyllä 2012. Pelastustoimen alue on jaettu nel-
jään riskiluokkaan I - IV, joista I on korkeariskisin. Alueiden riskiluokittelu perustuu asu-
kastiheyteen ja kerrosalaan sekä liikenneonnettomuuksien todennäköisyyteen.  
 
 
 
Riskien ja toimintavalmiusaikojen määrittelyn perusteet: 
 
Pelastustoimen riskianalyysin tulee sisältää Päijät-Hämeen alueen riskikartoitus ja  
riskialuemääritykset. Riskianalyysin tärkein osa on kuitenkin näistä asioista tehdyt  
johtopäätökset ja puutteiden korjaustoimenpide ehdotukset. Johtopäätöksissä tulee 
verrata olemassa olevia resursseja riskialueiden edellyttämiin resursseihin.  
 
Resursseihin kuluu pelastustoimen henkilöstö- ja kalustoresurssit sekä eri riskialueille 
muodostuvat toimintavalmiusajat. Riskialueille on määritelty valtakummallisesti  
toimintavalmiusvaatimukset, joiden sisällä pelastustoimen yksiköiden tulee olla  
kohteessa sekä vaatimukset pelastustoiminnan aloittamisesta. (Pelastustoimen  
toimintavalmiuden suunnitteluohje 21/2012) 
 
Pelastustoiminnan toimintavalmius muodostuu viidestä osatekijästä: henkilöstön  
määrästä ja laadusta, kaluston määrästä ja laadusta, ennakkoon laadituista  
toiminnallisista suunnitelmista, johtamisen organisoinnista sekä pelastustoiminnan 
toimintavalmius-ajasta. 
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Riskiluokkien määrittelyt: 
 
Riskiluokkien määritysperusteena käytetään regressiomallilla määritettyä riskitasoa. 
Regressiomallin selittäjinä ovat asukasluku, kerrosala ja niiden yhteisvaikutus. Regres-
siomalli on kehitetty toteutuneiden rakennuspalojen perusteella¹. Mallin avulla  
ennustetaan riskitaso kullekin 1 km x 1km ruudulle. 
 
I Riskiluokka Riskitaso  1 
II Riskiluokka 0,25  Riskitaso < 1 
III Riskiluokka 0,1  Riskitaso < 0,25 
IV Riskiluokka Riskitaso < 0,1 
 
Riskiruutu muodostuu 1 km x 1 km kokoisesta ruudusta. 
 
Riskiluokka määritellään jokaiselle riskiruudulle. Riskiluokka määräytyy kullekin  
ruudulle regressiomallin avulla arvioidun riskitason perusteella ja tapahtuneiden riski-
luokan määrittävien onnettomuuksien perusteella. 
 
Regressiomallilla määritellyn riskitason lisäksi pelastuslaitos arvioi ne riskiruudut, joissa 
on tapahtunut riskiluokan määrittäviä onnettomuuksia viiden vuoden seurantajaksolla 
keskimäärin vähintään kaksi vuosittain. Pelastuslaitos voi arvioinnin perusteella  
korottaa riskiruudun riskiluokkaa seuraavasti: 
 
 Riskiruutu, jossa on tapahtunut vähintään 10 riskiluokan määrittävää onnettomuutta 
     vuodessa viiden vuoden seurantajaksolla, voidaan korottaa riskiluokkaan I 

 Orimattila, hälytystehtävien määrä 
 Nastola, hälytystehtävien määrä 

 Riskiruutu, jossa on tapahtunut vähintään kaksi mutta vähemmän kuin 10 riskiluo- 
    kan määrittävää onnettomuutta vuodessa viiden vuoden seurantajaksolla, voidaan  
    korottaa riskiluokkaan II. 

 Hämeenkoski, hälytystehtävien määrä 
 Heinola, Lusin alue, hälytystehtävien määrä 

Riskitaso ja toimintavalmius voivat vaihdella vuorokaudenajan, viikonpäivän tai vuo-
denajan mukaan. Jos riskitason arviointi regressiomallilla tai riskiluokan määrittävien 
onnettomuuksien perusteella on tehty vuorokaudenajan, viikonpäivän tai vuodenajan 
mukaisesti, voidaan soveltaa yllä mainittuja riskiluokkia arvioinnissa käytetyllä aika-
välillä. 
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Pelastustoiminnan suorittaminen tehokkaasti edellyttää, että pelastusyksikkö  
saavuttaa onnettomuuskohteen riskialueittain pääsääntöisesti seuraavasti: 
 
I riskiluokassa tavoitteena on, että ensimmäinen yksikkö on onnettomuuspaikalla 6 
minuutin kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut hälytyksen. Tavoitteena on myös,  
että pelastustoiminnan toimintavalmiusaika olisi korkeintaan 11 minuuttia ja avun-
saantiaika olisi korkeintaan 13 minuuttia. Joukkuelähdössä pelastusjoukkueen tulisi  
olla pelastustoiminnan johtajaa lukuun ottamatta paikalla 20 minuutin kuluessa siitä, 
kun ensimmäinen yksikkö on vastaanottanut hälytyksen. 
 
II riskiluokassa tavoitteena on, että ensimmäinen yksikkö on onnettomuuspaikalla 10 
minuutin kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut hälytyksen. Tavoitteena on myös,  
että pelastustoiminnan toimintavalmiusaika olisi korkeintaan 14 minuuttia ja avun-
saantiaika olisi korkeintaan 16 minuuttia. Joukkuelähdössä pelastusjoukkueen tulisi  
olla pelastustoiminnan johtajaa lukuun ottamatta paikalla 30 minuutin kuluessa siitä, 
kun ensimmäinen yksikkö on vastaanottanut hälytyksen. 
 
III riskiluokassa tavoitteena on, että ensimmäinen yksikkö on onnettomuuspaikalla 20 
minuutin kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut hälytyksen. Tavoitteena on myös,  
että pelastustoiminnan toimintavalmiusaika olisi korkeintaan 22 minuuttia ja avun-
saantiaika olisi korkeintaan 24 minuuttia. Joukkuelähdössä pelastusjoukkueen tulisi  
olla pelastustoiminnan johtajaa lukuun ottamatta paikalla 30 minuutin kuluessa siitä, 
kun ensimmäinen yksikkö on vastaanottanut hälytyksen. 
 
IV riskiluokan asutuilla alueilla tehokas pelastustoiminta voi alkaa pidemmänkin ajan 
kuluessa kuin I - III-riskiluokissa. Jos pelastustoimintaa ei kyetä aloittamaan alle 40  
minuutissa, on kyseisillä alueilla kiinnitettävä erityistä huomiota ihmisten oma-
toimiseen varautumiseen. 
 
Toimintavalmiusaikaan lasketaan hätäilmoituksen vastaanottamiseen, yksiköiden  
hälyttämiseen, yksiköiden lähtöön, yksiköiden ajomatkaan ja pelastustoimenpiteiden 
valmisteluun kulunut aika.  
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Pelastustoiminnan toimintavalmiusajalla tarkoitetaan aikaa, joka alkaa siitä, kun en-
simmäinen yksikkö vastaanottaa hälytyksen ja päättyy siihen, kun pelastusryhmä aloit-
taa tehokkaan pelastustoiminnan. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Kuva 1.  Toimintavalmiusajan muodostuminen 
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Pelastusyksikkö = johtaja + kuljettaja + vähintään yksi työpari (0+1+3) 
Pelastusjoukkue = päällystöviranhaltija + vähintään kolme pelastusyksikköä (1+3+9) 
Pelastuskomppania = päällystöviranhaltija + vähintään kolme pelastusjoukkuetta 
(1+3+9+27)  
 
Pelastusryhmä, pelastusjoukkue, pelastuskomppania ja pelastusyhtymä ovat A- ja B-  
kiireellisyysluokantehtäviin hälytettäviä pelastustoiminnan muodostelmia. 
 
Pelastusryhmä koostuu johtajasta, vähintään kolmesta ja enintään seitsemästä  
henkilöstä sekä tehtävän mukaisista ajoneuvoista ja kalustosta. 
 
Pelastusjoukkue koostuu johtajasta, vähintään kahdesta ja enintään viidestä pelastus-
ryhmästä. 
 
Pelastuskomppania koostuu johtajasta, pelastustoiminnan johtajaa avustavasta esi-
kunnasta, vähintään kahdesta ja enintään viidestä pelastusjoukkueesta. 
 
Pelastusyhtymä koostuu johtajasta, johtokeskuksesta ja vähintään kahdesta pelastus-
komppaniasta tukimuodostelmineen. 
 
I-riskiluokan toimintavalmiusaikavaatimus 6 minuuttia edellyttää pääsääntöisesti  
vakinaisen palokunnan hälyttämistä. Tällä palokuntamuodolla lähtöaika on pienin ja 
kohde nopeimmin saavutettavissa.   
 
II-riskiluokan alueet saavutetaan vaatimuksena olevan 10 minuutin toimintavalmius-
ajassa yleensä myös sopimuspalokuntien toimesta, joilla sopimuksen mukainen  
lähtöaika hälytyksen antamisesta on yleensä viisi minuuttia.  
 

 
Pelastusjoukkueen johtajana toimii päätoiminen päällystöviranhaltija.  P3:n päivystys 
tapahtuu joko vapaamuotoisena varallaolona tai sitten asemapäivystyksenä palo-
asemalla. 

 
 
 

 

   
Sammutusauto  

 
Esimies  Viisi palomiestä  

Kuva 2. Määrävahvuinen pelastusyksikkö 
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I riskiluokan alueet ovat tiheään rakennettuja ja tiheästi asuttuja taajamia sekä  
vilkkaasti liikennöityjä tiealueita, joissa onnettomuuden todennäköisyys on suuri ja 
joissa onnettomuudet vaarantavat erityisen suuren ihmismäärän tai uhkaavat erityisen 
suuria omaisuus-, ympäristö- ja kulttuuriarvoja. 
 
II riskiluokan alueet ovat alueita, joissa suuren määrän ihmishenkiä vaarantavat tai 
suuria omaisuus-, ympäristö- tai kulttuuriarvoja uhkaavat onnettomuudet ovat  
mahdollisia. 
 
III riskiluokan alueet ovat asuttuja alueita, joissa on yksittäisiä asumuksia laajempia  
kylätaajamia tai asutuskokonaisuuksia sekä vilkkaasti liikennöityjä väyliä. 
 
IV riskiluokan alueet ovat asumattomia tai niillä on yksittäisiä asumuksia harvassa. 
 
Riskikohteita ja riskialuejakoja määriteltäessä käytetään hyväksi pelastuslaitoksen  
käytössä olevia tietoteknisiä ratkaisuja ja ohjelmistoja. 
 
Yksittäisten III tai IV riskialueille sijoittuvien erityiskohteiden riskit on kartoitettu ja  
valmiuksia ensitoimiin niissä on eri toimenpitein kohotettu. Riskianalyysin, riskialue-
jaon ja onnettomuustilastoinnin tarkastelulla on seurattu pelastustoiminnan  
tehokkuutta ja sen perusteella on kohdennettu resurssit mahdollisimman hyvin. 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toimintaympäristöanalyysissä nousi esille seuraavia 
näkökohtia pelastustoimen hoitamiseen: 
 

 toiminnot teknistyvät, mikä lisää yhteiskunnan haavoittuvuutta 

 rakentaminen jatkuu, mikä johtaa rakennuskannan lisääntymiseen ja sitä kautta 

palotarkastusmäärät lisääntyvät 

 ylikorkeiden rakennusten, suurten kauppakeskuskompleksien ja maan alle  

rakentaminen lisää rakenteellisen palonehkäisyn osaamistarvetta ja pelastus-

tehtävät ovat haasteellisempia 

 henkilöstön keski-ikä nousee, mikä voi johtaa työkyvyn heikkenemiseen ja  

pulaan pelastushenkilöstöstä 

 kriisiviestinnän merkitys lisääntyy onnettomuuksissa 

 väestön ikääntymisen johdosta entistä useampi asuu entistä pidempään kotona 

 vieraskielisten osuus väestöstä kasvaa 

 ilmastomuutoksen seurauksena luonnon ääri-ilmiöt lisääntyvät ja siten myrskyt, 

tulvat ja maastopalot lisääntyvät. 
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  2010 2015 2020 

Artjärvi 1 531 1 541 1 565 

Asikkala 8 640 8 739 8 891 

Hartola 3 420 3 294 3 232 

Heinola 20 273 19 963 19 778 

Hollola 22 234 23 194 24 060 

Hämeenkoski 2 147 2 169 2 201 

Kärkölä 5 016 5 107 5 237 

Lahti 99 821 101 268 102 560 

Nastola 15 055 15 300 15 605 

Orimattila 15 059 17 050 17 534 

Padasjoki 3 404 3 229 3 115 

Sysmä 4 457 4 301 4 207 

Koko alue 201057 203 614 206 420 

 

Taulukko 7. Asukaslukuennuste Päijät-Häme 2010-2020 . (Muokattu 2013 JH)  

 

Tavoite: 

Alueen onnettomuusuhkat ja havaitut riskit on otettu huomioon toimintaa  
suunniteltaessa.  
 
Käytössä oleva riskialuejako on ajantasainen ja riskialueiden muutoksiin on varauduttu.  
Onnettomuustilastoinnilla seurataan onnettomuuskehitystä, joka otetaan huomioon 
suunnittelussa ja resurssien kohdentamisessa. 
 
Yksittäisten riskikohteiden riskit on arvioitu ja riskialuejakoa muutetaan tarvittaessa. 
 
Myös poikkeusolojen uhkien arvioinnit on tehty koko pelastustoimen alueella ja ne on 
otettu huomioon toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.  
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PÄÄTÖS: 

 

 

 alueen onnettomuusuhkien sekä onnettomuuksien määrän ja syiden kehi-
tystä seurataan vuosittain. Riskinarvioinnin perusteella tehdään tarvittavat 
muutokset tarkistamalla palvelutasoa tai suuntaamalla pelastuslaitoksen 
voimavaroja riskien ehkäisyn suuntaan 

  alueen riskialuejako päivitetään riskienhallinnan ja pelastustoiminnan 
osaston yhteistyönä neljän vuoden välein ja otetaan huomioon toiminnan 
suunnittelussa. 

 onnettomuusuhkien muutokset arvioidaan ja ryhdytään tarvittaviin toi-
menpiteisiin. 

 onnettomuuksien määrän ja syiden seurannan perusteella ryhdytään tar-
vittaessa välittömästi toimenpiteisiin, joilla pyritään estämään epäsuotuisa 
kehitys  

 arvioidut uhkat, niin luonnon kuin ihmisen toimista aiheutuvien onnetto-
muuksien osalta, on otettu huomioon myös kuntien varautumisessa. 

 ennusteet riskialueiden ja toimintaympäristön muutoksista tehdään vuo-
sille 2015 ja 2030 yhteistyössä maakuntaliiton ja muiden pelastuslaitosten 
kanssa. 
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Toiminnan tavoitteet ja niiden edellyttämä suorituskyky määritellään riskienarvioinnin 
perusteella. Toiminnan tavoitteiden ja suorituskyvyn määrittelyssä otetaan huomioon 
pelastustoimen alueen erityispiirteet. Määriteltyjen tarpeiden ja tavoitteiden perus-
teella tehdään luvussa 3 mainituista asioista palvelutasopäätös. 
 
 

 
 
 
Alueen pelastustoimi ja pelastuslaitos seuraavat palvelutasopäätöksen toteutumista ja 
arvioivat toteutumisen perusteella, onko palvelutasopäätöstä tarpeen muuttaa palve-
lutasopäätöskauden aikana. Palvelutasopäätöstä voi olla tarpeen muuttaa, jos riskeissä 
tai toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia.  
 
 
 

 
 

Pelastuslaitoksen toimintoja on kehitetty edellisellä palvelutasopäätöskaudella kehittä-
missuunnitelman mukaisesti. Kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet on to-
teutettu lähes täysin. Puutteita kehittämisessä on varautumisen osa-alueella. Pelastus-
laitos ei ole kyennyt panostamaan riittävästi kuntien varautumisen tukemiseen. 

2.3 Toiminnan tavoitteiden suorituskyvyn arviointi  
 
 
 

2.4 Palvelutasopäätöksen toteutumisen seuranta ja arviointi  
 
 
 

2.5 Johtopäätös  
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Pelastuslain 29 §:n mukaan palvelutasopäätöksessä on määritettävä toiminnan  
tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Tässä luvussa on  
kuvattu ne asiat, joista ainakin on päätettävä palvelutasopäätöksessä. 
 
Palvelutasopäätöksessä tulee myös konkreettisesti kuvata palvelut, joita pelastuslaitos 
tulee palvelutasopäätöksen voimassaoloaikana tuottamaan. Palveluiden tasolla  
tarkoitetaan esimerkiksi pelastuslaitoksen lakisääteiseen ohjaus-, valistus- neuvonta- ja 
valvontatehtävään osoittamia henkilötyövuosia tai pelastustoimintaan käytettävien  
yksiköiden toimintavalmiutta pelastustoimen alueen eri osissa. 
Palvelutasopäätöksen voimavarat pitävät sisällään esim. henkilötyövuodet, materiaalit, 
välineet ja budjetin, joiden avulla palvelutasopäätöksessä päätetty tavoite pyritään 
saavuttamaan. Voimavarat tulee ilmaista palvelutasopäätöksessä konkreettisesti niin, 
että panostukset tiettyyn toimintaan tulevat ilmi. 
 
 

 
 
 

3.1.1 Pelastustoimelle kuuluva ohjaus 
 
Pelastuslain 27 §:n mukaan pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan pelastus-
toimelle kuuluvasta ohjauksesta, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden  
onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä 
asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien  
seurausten rajoittamisessa.  
 
Pelastustoimen ohjauksella tarkoitetaan toimia, joilla pelastuslaitos edistää, tukee ja 
seuraa pelastuslain velvoitteiden toteutumista. Ohjausvelvoite kattaa ihmisten,  
yritysten sekä muiden yhteisöjen ja oikeushenkilöiden ohjaamisen pelastuslaissa  
säädettyjen velvoitteiden täyttämisessä. 
 
Palvelutasopäätöksessä määritetään pelastuslaitoksen viranomaisohjauksen tavoitteet 
ja keskeiset toimenpiteet sekä voimavarat tavoitteiden saavuttamiseksi. Määritystä 
tehdessä otetaan huomioon mm. pelastussuunnitelmien laatimisen ohjaaminen,  
poistumisturvallisselvitysten laatimisen ohjaus ja viranomaisen suorittama arviointi-
menettely sekä pelastustoimen laitteiden ja laitteistojen kunnossapidosta ohjaaminen.  
 
Osa ohjauksesta voi olla tarkoituksenmukaista toteuttaa muun toiminnan esim.  
valvonnan yhteydessä tai turvallisuusviestinnän keinoin.  

III PALVELUTASOPÄÄTÖS 

3.1 Lakisääteiset tehtävät  
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Tällöin toiminnan tavoitteet ja voimavarat tulee huomioida erillissuunnitelmissa (val-
vontasuunnitelma, turvallisuusviestintäsuunnitelma).  
 
 
 
 
PÄÄTÖS: 

1.Viranomaisohjauksen tavoitteet 
 

 Pelastuslaitos osallistuu viranomaisneuvotteluihin ja antaa lausuntoja maan-
käytön suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta, jotta henkilöturvalli-
suusnäkökulmat ja paloturvallisuusseikat sekä pelastustoimen mahdollisuudet 
ja sammutusveden saatavuus tulisivat huomioiduiksi uudis- ja korjausrakenta-
misessa 

 

2. Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 

 

 Pelastuslaitos on aktiivinen eri viranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön kehit-
täjä ja yhteisten palaverien järjestäjä 

 

3. Ohjaukseen käytettävät voimavarat 

  

 Riskienhallintapäällikön ja paloinsinöörin tehtävänä on aktiivisesti edistää tätä 
eri viranomaisten välistä ohjaustyötä 
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3.1.2 Pelastustoimelle kuuluva valistus ja neuvonta (turvallisuusviestin-
tä) 

 
Pelastuslain 27 §:n mukaan pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan pelastus-
toimelle kuuluvasta valistuksesta ja neuvonnasta, jonka tavoitteena on tulipalojen ja 
muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan 
sekä asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien 
seurausten rajoittamisessa.  
 
Pelastuslaitosten valistus- ja neuvontatehtävää suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan 
ja kehitetään noudattaen pelastustoimen strategian, sisäisen turvallisuuden ohjelman 
ja pelastustoimen turvallisuusviestinnän strategian painopisteitä ja keskeisiä toiminta-
linjoja. Valistus- ja neuvontatehtävän tulee perustua aikaisempaa selkeämmin  
onnettomuusriskeihin ja toimintaa tulee kohdistaa riskiperusteisesti. Yksityisten ihmis-
ten ja yhteisöjen vastuuta ja valmiuksia turvallisuusasioissa tulee pyrkiä lisäämään. 
 
Palvelutasopäätöksessä määritetään pelastuslaitoksen valistuksen ja neuvonnan  
tavoitteet ja voimavarat tavoitteiden saavuttamiseksi. Palvelutasopäätöksessä ei ole  
tarkoituksenmukaista laatia yksityiskohtaisia päätöksiä toiminnan suunnittelusta vaan 
varsinainen tehtävien toteuttamisen suunnittelu kannattaa tehdä erillisessä  
turvallisuusviestintäsuunnitelmassa. Palvelutasopäätöksessä voidaan edellyttää  
yksityiskohtaisemman suunnitelman laatimista ja päättää suunnitelman päivittämisen 
aikavälistä, seurannasta ja toteutumisen arvioinnista. 
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PÄÄTÖS: 

1. Turvallisuusviestinnän tavoitteet 
 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän tavoitteena on, että ihmiset tunnista-

vat erilaiset vaaran aiheuttajat, osaavat ehkäistä onnettomuuksia ja toimia onnettomuusti-

lanteissa sekä tietävät, miten varautua poikkeusoloihin. Onnettomuudet ja niiden seuraukset 

vähenisivät pelastustoimen alueella suhteessa asukaslukuun. 

Pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän laadullisena tavoitteena on: 

 tuottaa korkeatasoiset palvelutasopäätöksen huomioivat palvelut  

 kehittää yhteistyötä kohderyhmien kanssa 

 kehittää henkilöstön ammattitaitoa kaikilla organisaation tasoilla 

 sitouttaa ja motivoida henkilöstö osallistumaan valistustyöhön 

 parantaa yhteystyötä viranomaisten ja eri yhteistyötahojen kanssa 
 

Sisäasianministeriö on hyväksynyt 22.5.2012 turvallisuusviestinnän strategian. Pelastuslaitok-

sen turvallisuusviestinnän suunnittelu perustuu kyseiseen strategiaan. Pelastuslaitoksella on 

käytössään vuosittain tarkastettava ”turvallisuusviestinnän suunnitelma”. 

 Turvallisuusviestintä työtä kohdennetaan riskiperusteisesti pelastuslain määrittele-
mistä varautumisvelvollisista. Kohderyhmävalinnassa huomioidaan turvallisuusvies-
tinnän strategian elinkaarimalli, joita valistamalla päästään parhaaseen lopputulok-
seen ennaltaehkäisevässä toiminnassa.  
 

 Turvallisuusviestintä keinot ovat sellaisia, että niiden avulla kohderyhmille saadaan 
annettua mahdollisimman tehokasta turvallisuuskoulutusta ja että ne houkuttelevat 
kohderyhmiä osallistumaan tilaisuuksiin. pelastuslaitos jatkaa sosiaalisen median pal-
veluiden tuottamista 
 

 Pelastuslaitos tukee oppilaitoksia koulujen omatoimisessa varautumisessa 
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 2. Turvallisuusviestintäsuunnitelman laatiminen ja seurannan toteuttaminen 

 

 Turvallisuusviestintäsuunnitelma päivitetään vuosittain.  

 Kaikista turvallisuusviestinnän tilaisuuksista tehdään seloste Pronto- tietokan-

taan. Pronto tietokannasta saadaan tilasto mm. turvallisuusviestinnän  

määristä, kohderyhmistä, koulutuksien sisällöstä ja käytetystä työajasta. 

 Turvallisuusviestinnän seurantaa kehitetään niin, että seurataan myös laatua.  

 Turvallisuusviestinnän tilaisuuksissa osallistujille annetaan mahdollisuus antaa 

palautetta koulutuksesta ja valistustilaisuuksista.  Saadun palautteen  

perusteella pelastuslaitos pyrkii kehittämään ja parantamaan antamaansa 

koulutusta. 

 

3.Turvallisuusviestintään käytettävät voimavarat 

 
 turvallisuusviestintätyötä koordinoi koulutussuunnittelija. Hänen apunaan 

toimii valistustyöryhmä sekä paloasemien nimetyt valistuksesta vastaavat 
henkilöt.  

 pelastuslaitoksen koko vakinaisen henkilöstön työpanosta kohdennetaan on-
nettomuuksien ennaltaehkäisevään työhön operatiivista toimintavalmiutta 
heikentämättä 

 sopimuspalokuntalaiset ovat tärkeä turvallisuusviestinnän toimija ja pelastus-
laitoksen luontainen kumppani lähellä ihmisiä ja yhteisöjä. Sopimuspalokun-
nat ovat nimenneet omat valistusvastaavansa 

 turvallisuusviestintään kuluu nykyisin vakinaiselta henkilöstöltä keskimäärin 
noin 3 htv /vuosi. Sopimuspalokunnilta kuluu turvallisuusviestintään yhteensä 
noin 1 htv /vuosi.  
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3.1.3 Yhteistyö onnettomuuksien ehkäisemiseksi 

Pelastuslain 42 §:n mukaan pelastuslaitoksen tulee onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja 
turvallisuuden ylläpitämiseksi toimia yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella 
olevien yhteisöjen ja asukkaiden kanssa sekä osallistua paikalliseen ja alueelliseen tur-
vallisuussuunnittelutyöhön. 

Pelastuslain 43 §:n mukaan pelastuslaitoksen tulee seurata onnettomuusuhkien sekä 
onnettomuuksien määrän ja syiden kehitystä ja niistä tehtävien johtopäätösten perus-
teella ryhtyä osaltaan toimenpiteisiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niihin varau-
tumiseksi sekä tarvittaessa tehdä esityksiä muille viranomaisille ja tahoille. 

Palvelutasopäätöksessä määritetään keskeiset uhkien ja riskien arvioinnin johto-
päätelmien pohjalta tunnistetut olennaiset toimijat esim. rakennusvalvonta-
viranomaiset, ympäristöterveydenhuollon viranomaiset, poliisi- sekä sosiaali- ja  
terveysviranomaiset, joiden kanssa pelastuslaitoksen on syytä tehdä yhteistyötä. Pal-
velutasopäätöksessä määritetään keskeiset tavoitteet ja tarkoitus pelastuslaitoksen  
viranomaisyhteistyölle esim. osallistumiselle paikallisten turvallisuussuunnitelmien  
laatimiseen. Tarkempi kuvaus yhteistyökeinoista voidaan tehdä esim. valvonta-
suunnitelmassa. Pelastusviranomaisten muiden viranomaisten työtä tukeva  
asiantuntijarooli tulee myös ottaa huomioon. 
 
PÄÄTÖS:  

 

1. Viranomaisyhteistyön tavoitteet ja toteutumisen arviointi 
 

 viranomaisyhteistyön tavoitteena on yhdessä vaikuttaa onnettomuuksien 
vähenemiseen ja saada paremmin tietoa syrjäytyneistä ja muutenkin apua 
tarvitsevista ihmisistä  

 yhteistyön toteutumista arvioidaan tapahtuneiden onnettomuuksien mää-
rällä 

2. Viranomaisohjaukseen käytettävät voimavarat 
 

 Viranomaisohjaukseen käytettävät voimavarat muodostuvat riskienhallin-
tapäällikön, paloinsinöörin ja johtavan palotarkastajan työpanoksesta 
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3.1.4 Palontutkinta 
 
Pelastuslain 41 §:n mukaan pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta. Palon-
tutkinnan tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien ehkäisy ja vahinkojen  
rajoittaminen sekä pelastustoiminnan ja toimintavalmiuksien kehittäminen. Palon-
tutkinnassa arvioidaan tulipalon syttymissyy ja selvitetään tarvittavassa laajuudessa 
palon syttymiseen ja leviämiseen vaikuttaneet tekijät, palosta aiheutuneet vahingot ja 
vahinkojen laajuuteen vaikuttaneet tekijät sekä pelastustoiminnan kulku. Selvityksen 
laajuuteen vaikuttaa erityisesti palon seurausten vakavuus. 
 
Palvelutasopäätöksessä päätetään, millaisilla järjestelyillä ja voimavaroilla pelastus-
laitos tekee palontutkintaa. Pelastuslaitoksella tulee olla valmius palontutkinnan  
hoitamiseen. Palvelutasopäätöksessä otetaan huomioon esim. henkilöstön  
kehittäminen ja muut tarvittavat voimavarat. Palontutkinnan pelastuslaitoskohtaiset ja 
valtakunnalliset painopisteet vahvistetaan vuosittain. 
 
PÄÄTÖS:   
 

 

1. Palontutkinnan keskeiset järjestelyt ja voimavarat 
 

 pelastuslaitoksella on nimetty vastuuhenkilö palontutkinnan osalta. 
 pelastuslaitoksen alueella on palontutkintaryhmä  
 palontutkinta on ohjeistettu sekä koulutettu. 

 
2. Onnettomuusuhkien seurannan tavoitteet 

 

 onnettomuusselosteet täytetään pääsääntöisesti oikein ja ajallaan 
 onnettomuustilastointi on toimivaa ja sitä analysoidaan oikein 
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3.1.5 Valvontatehtävät 
 

 

Pelastuslain 78 §:n mukaan pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava pelastuslain 2 ja 
3 luvun säännösten noudattamista. Valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitoksen on 
tehtävä palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä.  
Valvonnan on perustuttava riskien arviointiin ja sen tulee olla laadukasta, säännöllistä 
ja tehokasta. 
 
Pelastuslain 79 §:n mukaan pelastuslaitoksen on laadittava valvontasuunnitelma val-
vontatehtävän toteuttamisesta. Valvontasuunnitelmassa määritetään palo-
tarkastettavat kohteet ja muut valvontatoimenpiteet paikallisten olosuhteiden ja  
alueella esiintyvien riskien perusteella. Keskeiset käytettävät valvontatoimenpiteet  
kuvataan valvontasuunnitelmassa (mm. palotarkastus, omavalvonta, asiakirjavalvonta, 
muu valvonta, yhteistyö muiden viranomaisten kanssa). 
 
Laissa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (2005/2009), 
kemikaaliturvallisuuslaissa, on säädetty alueen pelastusviranomaiselle valvonta-
tehtäviä ja erilaisten ilmoitusten käsittelyä. Vaikka kemikaaliturvallisuuslaissa ei ole 
säädetty näiden tehtävien sisällyttämisestä pelastustoimen palvelutasopäätökseen, 
kemikaaliturvallisuuslain mukaiset viranomaistehtävät sisältyvät pelastuslaitoksien  
valvontasuunnitelmiin ja toteutetaan pelastuslain valvontatehtävien yhteydessä ja  
pelastuslaitoksen voimavaroilla. Tästä syystä on tarkoituksenmukaista ottaa nämä  
tehtävät huomioon palvelutasopäätöstä laadittaessa. Palvelutasopäätöstä laadittaessa 
on syytä huomioida, että näiden valvontatehtävien valvonta on säädetty Turvallisuus- 
ja kemikaalivirastolle. 
 
Palvelutasopäätöksessä määritetään pelastuslaitoksen valvontatehtävän perusteet,  
tavoitteet ja voimavarat tavoitteiden saavuttamiseksi. Palvelutasopäätöksessä ei ole  
tarkoituksenmukaista laatia yksityiskohtaisia päätöksiä toiminnan toteuttamisesta,  
jotta tarvittaessa valvontasuunnitelmalla voidaan tehdä riskiarvioon perustuvia vuosit-
taisia painopistevalintoja myös palvelutasopäätöskaudella. Palvelutasopäätöksessä  
päätetään käytettävissä olevista voimavaroista, joilla pyritään toteuttamaan valvonta 
mahdollisimman tehokkaasti ja laadukkaasti.   
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PÄÄTÖS: 

1. Valvonnan perusteet ja tavoitteet 
 
 Päijät-Hämeen pelastuslaitos laatii valvontasuunnitelman vuosittain. 

Valvontatyö tehdään suunnitelman mukaisessa laajuudessa ja siinä esi-
tettyjen toimintamallien mukaisesti 

 valvontasuunnitelmassa on määritelty määräaikaisesti palotarkastetta-
vat kohteet alueella esiintyvien riskien perusteella. Suunnitelmassa on 
määritelty eri kohdetyyppien periaatteellinen palotarkastusten tiheys eli 
tarkastusväli, ja siihen vaikuttavat tekijät 

 suunnitelmassa on lisäksi määritelty pelastuslaitoksen epäsäännölliset 
tarkastuskäynnit, asiakirjavalvonta, rakenteellisen paloturvallisuuden 
valvonta, kaavoituksen seuranta ja yhteistyö muiden viranomaisten 
kanssa.  

 Riskienhallintaosasto tunnistaa ja kuvaa toimintansa palvelu -ja tukipro-
sessit toimintansa tehostamiseksi ja laadun parantamiseksi. Prosessiku-
vaukset ja työohjeet ovat koko henkilökunnan käytettävissä erillisessä 
julkaisujärjestelmässä.  Prosessit jalkautetaan henkilökunnalle koulutus-
suunnitelman mukaisesti.  Prosessikuvausten julkaisujärjestelmä otetaan 
osaksi arkipäiväistä toimintaa.  

 
2. Valvontatehtävään käytettävät voimavarat 
 

 valvontasuunnitelmassa on esitetty valvontatehtäviin kohdistettavat re-
surssit sekä se miten valvontavelvoitteen toteutumista seurataan 

 valvontatehtäviin käytetään n. 14 henkilötyövuotta 
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3.1.6 Nuohous 
 
Pelastuslain 59 §:n mukaan alueen pelastustoimi päättää nuohouspalvelujen järjestä-
misestä alueellaan. Alueen pelastustoimi voi alueellaan tai osassa sitä: 
 

1)  tuottaa nuohouspalvelut pelastuslaitoksen omana työnä; 
2)  hankkia nuohouspalvelut muulta palvelujen tuottajalta; tai 
3) sallia rakennuksen omistajan tai haltijan sopia nuohouksesta palvelujen tuottajan 

kanssa. 

Pelastuslain 27 §:n mukaan alueen pelastustoimi vastaa nuohouspalveluiden asianmu-
kaisesta järjestämisestä. Piirinuohousjärjestelmässä tämä tarkoittaa nuohouspalvelui-
den asianmukaista hankintamenettelyä sekä laadittujen nuohoussopimusten noudat-
tamisen valvontaa. Pelastuslaitoksen vastuu nuohouspalveluiden järjestämisen asian-
mukaisuudesta koskee myös sopimusperusteista järjestelmää. 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen alueella on käytössä pelastuslain (468/2003) 39 §:n 2 

momentin mukainen piirinuohousjärjestelmä lukuun ottamatta Asikkalan kuntaa, jossa 

nuohous on järjestetty pelastuslain (468/2003) 39 §:n 3 momentin mukaisesti. Päijät-

Hämeen pelastuslaitoksen toiminta-alueella toimii 14 nuohouspiiriä, 10 piirinuohoojaa 

10 kunnan alueella.  

 

PÄÄTÖS: 
  
 

1. Alueen nuohouspalvelujärjestelmä 

 kaikkien piirinuohoojien kanssa on tehty nuohoussopimukset.  

 Pelastuslaitos seuraa nuohousta koskevien lainsäädäntöhankkeiden 
etenemistä ja esittää alueen pelastustoimelle (johtokunta) tarvitta-
essa muutosta järjestämistapaan palvelutasokauden aikana. 

 Piirinuohoojien kanssa on tehty sopimukset myös loma-asuntojen 
palotarkkailusta, jossa piirinuohooja suorittaa pelastuslaitoksen an-
tamaan palotarkkailumuistion pohjalta kerran kymmenessä vuodes-
sa palotarkkailun  
 

2.Nuohousjärjestelmän toteuttamiseen ja valvontaan käytettävät voima-

varat 

 riskienhallintapäällikkö seuraa nuohouksen toteutumista kaksi ker-

taa vuodessa käytävissä yhteisissä palavereissa ja asiakaspalauttei-

den kautta 
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3.1.7 Pelastustoiminta 

 
Pelastuslain 32 §:n mukaan pelastustoimintaan kuuluu: 
 

1) hälytysten vastaanottaminen; 
2) väestön varoittaminen; 
3) uhkaavan onnettomuuden torjuminen; 
4) onnettomuuden uhrien ja vaarassa olevien ihmisten, ympäristön ja omai-

suuden suojaaminen ja pelastaminen; 
5) tulipalojen sammuttaminen ja vahinkojen rajoittaminen; 
6) 1—5 kohdassa mainittuihin tehtäviin liittyvät johtamis-, viestintä-, huolto- ja 

muut tukitoiminnat. 
 
Pelastuslaitos vastaa pelastustoimintaan kuuluvien tehtävien hoitamisesta, kun tuli-
palo, muu onnettomuus tai niiden uhka vaatii kiireellisiä toimenpiteitä ihmisen hengen 
tai terveyden, omaisuuden tai ympäristön suojaamiseksi tai pelastamiseksi eivätkä 
toimenpiteet ole onnettomuuden tai sen uhan kohteeksi joutuneen omin toimin  
hoidettavissa tai kuulu muun viranomaisen tai organisaation hoidettavaksi.  
 
Alueen pelastustoimi voi pelastuslain 25 §:n mukaan käyttää pelastustoiminnassa  
apunaan sopimuspalokuntia tai muita pelastusalalla toimivia yhteisöjä sen mukaan 
kuin niiden kanssa sovitaan. Pelastustoimen viranomaisten tulee pelastuslain 52 §:n 
mukaan myös mahdollisuuksiensa mukaan edistää pelastustoimen tehtävissä käytettä-
vien vapaaehtoisten organisaatioiden toimintaedellytyksiä. Pelastustoimen viranomai-
silla on tämän mukaan velvollisuus ottaa toiminnassaan huomioon vapaaehtois-
toiminnan edistämiseen tähtäävät toimenpiteet, joiden on syytä näkyä kirjattuina  
tavoitteina ja toimenpiteinä muun muassa pelastuslaitosten toimintasuunnitelmissa. 
Sopimushenkilöstön osuus on otettava palvelutasopäätöksessä huomioon kuvattaessa 
pelastuslaitoksen palvelutuotantoa. 
 
Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tulee varautua hoitamaan tehtävänsä: 
 

- päivittäisissä tilanteissa 
- normaaliolojen häiriötilanteissa 
- poikkeusoloissa 

 
Tämä edellyttää turvallisuustilanteen mukaista johtamisjärjestelyiden, pelastustoimen 
muodostelmien ja yhteistoiminnan suunnittelua, valmiussuunnittelua ja varautumista 
sekä oman toiminnan turvaamista.  
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Ohjeessa käsitellään varautumiseen liittyviä kysymyksiä eri turvallisuustilanteissa siltä 
osin kuin tehtävät tai toimivaltuudet muuttuvat seuraavalla turvallisuustasolla. 
 
3.1.7.1 Varautuminen päivittäisiin tilanteisiin 
 
Pelastuslain 33 §:n mukaan pelastuslaitoksen tulee yhteistyössä pelastustoimintaan 
osallistuvien, virka-apua antavien viranomaisten sekä Hätäkeskuslaitoksen kanssa  
laatia hälytysohje pelastustoiminnassa tarvittavien voimavarojen hälyttämisestä.  
Pelastuslaitoksen johdolla tehtävä hälytysohje on laadittava siten, että hätäkeskus voi  
hälyttää pelastustoimintaan lähimmät tarkoituksenmukaiset yksiköt riippumatta siitä, 
miltä alueelta ne ovat.  
 
Pelastustoiminnan muodostelmien hälyttäminen tapahtuu hälytysohjeen perusteella. 
Hälytysohjeessa on määriteltävä perusteet tehtävien jakamiseksi kiireellisyysluokkiin A, 
B, C ja D. 
 
Tehokas pelastustoiminta edellyttää toimivaa johtamisjärjestelmää. Pelastuslaitoksen 
johtamisjärjestelmä tulee suunnitella siten, että sen avulla pystytään selviytymään  
pelastustoiminnan johtamisesta ja sen edellyttämästä viranomaisyhteistyöstä kaikissa 
turvallisuustilanteissa. 
 
Pelastustoimen alueella sovellettavasta johtamisjärjestelmästä päätetään palvelutaso-
päätöksessä. Johtamisjärjestelmästä tulee selvitä muodostelmien johtamisen raken-
tuminen. Jos pelastustoimintaan osallistuu useamman toimialan viranomaisia, tilan-
teen yleisjohtajana toimii pelastustoiminnan johtaja. Yleisjohtaja vastaa tilannekuvan 
ylläpitämisestä ja toiminnan yhteensovittamisesta. Tilanteen yleisjohtaja voi muodos-
taa avukseen viranomaisten, laitosten ja toimintaan osallistuvien vapaaehtoisten yksi-
köiden edustajista koostuvan johtoryhmän ja kutsua asiantuntijoita avukseen. 
 
Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeessa on mainittu yleiset  
periaatteet, joiden mukaan pelastustoiminta suunnitellaan. Vähimmäistavoitteena on, 
että kiireellisissä pelastustehtävissä ensimmäinen yksikkö saavuttaa riskiruudulle ase-
tetun toimintavalmiusaikatavoitteen vähintään 50 %:ssa tehtävistä. Lisäksi pelastus-
toiminnan toimintavalmiusajan tulee täyttyä vähintään 50 %:ssa tehtävistä.  
 
Palvelutasopäätöksessä päätetään ensimmäisen yksikön - ja pelastustoiminnan  
toimintavalmiusajan toteutumisen prosenttitavoitteesta. Toimintavalmiusaika-
tavoitteet voivat vaihdella pelastustoimen alueen eri osissa edellyttäen, että  
vähimmäistavoite täyttyy kaikissa riskiruuduissa. Aluehallintovirasto valvoo  
vähimmäistavoitteen eli 50 prosentin täyttymistä.  
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PÄÄTÖS: 

 
 

1. Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikatavoite prosentteina riskiluokittain 

Pelastustoimen eri riskiluokkien alueet tavoitetaan pelastustoimen toimintavalmiu-

den suunnitteluohje 21/2012 mukaisesti seuraavasti: 

 

 I riskiluokan alueella 75 % kiireellisissä tehtävissä ensimmäinen yksikkö on 
onnettomuuspaikalla 6 minuutin kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut hä-
lytyksen.  

 II riskiluokan alueella 75 % kiireellisissä tehtävissä ensimmäinen yksikkö on 
onnettomuuspaikalla 10 minuutin kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut 
hälytyksen.  

 III riskiluokan alueella 75 % kiireellisissä tehtävissä ensimmäinen yksikkö on 
onnettomuuspaikalla 20 minuutin kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut 
hälytyksen. 
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I riskialueen paloasemat: 
 
Heinola 
 
Heinolassa riskiluokkaa I keskustassa 
 
Paavola pystyy tukemaan Heinolan eteläosia toimintavalmiuden puitteissa. 
 
Heinola pystyy tukemaan Nastolaa, Hollolaa ja Lahtea, sekä Hartolaa ja Sysmää. 
 

 
 

Heinolan riskiluokan I mukainen ruutu 
 

 
 

Heinolan ensimmäisen yksikön ajoaika-alue kuudessa minuutissa 
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Hollola 
 
Hollolassa riskiluokkaa I Salpakankaalla  
Paavola ja Niemi pystyvät tukemaan Hollolaa laaja-alaisesti, sekä Nastola ja Orimat-
tila joiltain osin. 
Hollola pystyy tukemaan Lahtea, Orimattilaa sekä Hämeenkoskea ja Kärkölää.  
 

 
 
Hollolan riskiluokan I mukainen ruutu 
 

 
 

Hollolan ensimmäisen yksikön ajoaika-alue kuudessa minuutissa 
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Nastola 
 
Nastolassa riskiluokkaa I Rakokivessä.  
 
Paavola, Orimattila ja Niemi pystyvät tukemaan Nastolaa. 
 
Nastola pystyy tukemaan Lahtea, Hollolaa, Orimattilaa ja Heinolaa. 
 

 
 
Nastolan riskiluokan I mukainen ruutu. 
 

 
 

Nastolan ensimmäisen yksikön ajoaika-alue kuudessa minuutissa. 
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Niemi 
 
Lahdessa riskiluokkaa I keskustassa.  
 
Hollola, Orimattila, Nastola ja Heinola pystyvät tukemaan Lahtea. 
 
Niemi pystyy tukemaan Hollolaa, Nastolaa, Orimattila ja Heinolaa, sekä Asikkalaa ja 
Padasjokea. 
 

  
 

Lahden riskiluokan I mukaiset ruudut. 
 

 
 

Niemen ensimmäisen yksikön ajoaika-alue kuudessa minuutissa. 
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Paavola 
 
Lahdessa riskiluokkaa I keskustassa.  
 
Hollola, Orimattila, Nastola ja Heinola pystyvät tukemaan Lahtea. 
 
Paavola pystyy tukemaan Hollolaa, Nastolaa, Orimattila ja Heinolaa, sekä Asikkalaa, 
Hämeenkoskea ja Kärkölää. 
 

 
 

Lahden riskiluokan I mukaiset ruudut. 
 

 
 

Paavolan ensimmäisen yksikön ajoaika-alue kuudessa minuutissa. 
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Orimattila 
 
Orimattilassa riskiluokkaa I keskustassa.  
 
Paavola, Nastola ja Niemi pystyvät tukemaan Orimattilaa. 
 
Orimattila pystyy tukemaan Hollolaa, Lahtea ja Nastolaa, sekä Kärkölää.  
 

 
 

Orimattilan riskiluokan I mukainen ruutu. 
 

 

 
 

Orimattilan ensimmäisen yksikön ajoaika-alue kuudessa minuutissa. 
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II riskiluokan sisältävät paloasemat: 
 
Asikkala  
 
Asikkalan Vääksyssä on riskiluokkaa II.  
Asikkalan toimintavalmius tukee myös Padasjoen 20 minuutissa ja Sysmän lähes 30 
minuutissa. 
 
Niemen asema tukee toimintavalmiuden puitteissa Vääksyn riskialue II: ta.  
 
 

 
 

Asikkalan riskiluokan II mukaiset ruudut. 
 

 
 
Asikkalan ensimmäisen yksikön ajoaika-alue 10 minuutissa. 
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Hartola 
 
Hartolassa on riskikartoituksen mukaisesti riskiluokkaa II keskustassa. 
 
Sysmän valmius kattaa myös Hartolan 20 minuutissa ohjeen mukaisesti.  
 

 
 
Hartolan riskiluokan II mukaiset ruudut. 
 

 
 

Hartolan ensimmäisen yksikön ajoaika 10 minuutissa.  
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Hämeenkoski  
 
Hämeenkoskella on riskikartoituksen tarkastuksen ja onnettomuustiheyden mukai-
sesti riskiluokkaa II keskustassa. 
 

 
 
Hämeenkosken riskiluokan II mukaiset ruudut. 
 

 
 

Hämeenkosken ensimmäisen yksikön ajoaika 10 minuutissa.  
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Kärkölä 
 
Kärkölän Järvelässä on riskiluokkaa II, jonka vaatimukseen tarvitaan Järvelän VPK.  
Hollolan vakinainen tukee toimintavalmiuden puitteissa. 
 

 
 
Kärkölän riskiluokan II mukaiset ruudut. 
 

 
 

Kärkölän ensimmäisen yksikön ajoaika 10 minuutissa.  
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Padasjoki 

 

Padasjoella on riskikartoituksen mukaisesti riskiluokkaa II keskustassa. 
Asikkalan valmius kattaa myös Padasjoen 20 minuutissa ohjeen mukaisesti.  
 

 
 

Padasjoen riskiluokan II mukaiset ruudut. 
 

 
 

Padasjoen ensimmäisen yksikön ajoaika 10 minuutissa.  
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Sysmä 
 
Sysmässä on riskikartoituksen mukaisesti riskiluokkaa II keskustassa. 
Hartolan valmius kattaa myös Sysmän 20 minuutissa ohjeen mukaisesti.  
 

 
 

Sysmän riskiluokan II mukaiset ruudut. 
 

 
 

Sysmän ensimmäisen yksikön ajoaika 10 minuutissa.  
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PÄÄTÖS: 

 
 
  

1. Keskimääräinen toimintavalmiusaikatavoite minuutteina ja sekunteina kai-
kissa kiireellisissä tehtävissä riskiluokista riippumatta 

 
 I riskiluokassa tavoitteena on, että pelastustoiminnan toimintavalmiusaika 

olisi korkeintaan 11 minuuttia 
 

 II riskiluokassa tavoitteena on, että pelastustoiminnan toimintavalmiusaika 
olisi korkeintaan 14 minuuttia 

 
 III riskiluokassa tavoitteena on, että pelastustoiminnan toimintavalmiusaika 

olisi korkeintaan 22 minuuttia 
 

 IV riskiluokan asutuilla alueilla tehokas pelastustoiminta voi alkaa pidemmän-
kin ajan kuluessa kuin I - III-riskiluokissa 

 

 Keskimääräinen tavoitteellinen toimintavalmiusaika riskiluokista riippumatta 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen alueella on 12 minuuttia 24 sekuntia. 
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2. Johtamisen rakentuminen pelastustoimen alueella 

Toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaan pelastuslaitoksen johtamisjärjestel-
mä tulee suunnitella siten, että sen avulla pystytään selviytymään pelastustoimin-
nan johtamisesta ja sen edellyttämästä viranomaisyhteistyöstä kaikissa turvallisuus-
tilanteissa. Tehokas pelastustoiminta edellyttää toimivaa johtamisjärjestelmää. 

 Pelastustoiminnan operatiivinen johtaminen toteutetaan kolmiportaisena 
johtamisjärjestelmänä, jossa ylimpänä operatiivisena johtajana toimii kotiva-
rallaolossa päällikköpäivystäjä (PHP20).  

 Päällikköpäivystäjä vastaa suuronnettomuus- ja monionnettomuustilanteissa 
tilannekeskuksen perustamisesta sekä resurssien riittävyydestä alueen pelas-
tustoimintaan 

 Normaalitilanteiden joukkuelähtöjä johtavat päivystävät palomestarit Lah-
desta sekä Heinolasta (PHP30 ja PHP40), tukien ja paikaten tarvittaessa toisi-
aan. 

  Joukkueiden johtajien sijaistamiset toteutetaan päällystökoulutetuilla sijai-
silla. 

 Yksikönjohtajina toimivat vakinaisissa yksiköissä vuorolistan mukaisesti pe-
lastusyksiköiden johtajiksi nimetyt ruiskumestarit tai heidän sijaisensa sekä 
sopimuspalokunnissa yksiköiden johtajat. 
 

 

 

 

3. Pelastussukellustoiminnan järjestelyt (savu-, kemikaali – ja vesisukellus) 

 Pelastuslaitoksen pelastussukellus on ohjeistettu ”savusukellusohjeella” 
(1.11.2011), ”kemikaalisukellusohjeella” (17.11.2008) sekä ”toimintaoh-
jeella vesisukellukseen ja pintapelastukseen”. Ohjeet on laadittu sisä-
asianministeriön antaman pelastussukellusohjeen 48/2007 mukaisesti.  
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Vesipelastusvalmius 

Vesipelastusvalmius jaetaan kolmeen valmiustasoon: I Välitön vesisukellusvalmius, II 
Muu vesisukellusvalmius, III Pintapelastusvalmius. Pelastustoimi pitää yllä vähintään 
pintapelastusvalmiutta. Palvelutasopäätöksen perusteella pelastustoimi voi ylläpitää 
alueellaan tai joissakin osissa aluettaan välitöntä vesisukellusvalmiutta tai muuta vesi-
sukellusvalmiutta. (Pelastussukellusohje 48/2007).  
 
Vesisukelluksella tarkoitetaan tehtäviä, jotka edellyttävät vesisukelluslaitetta ja – va-
rustusta ihmisen sekä omaisuuden pelastamiseksi ja ympäristövahinkojen torjumiseksi. 
Vesisukellusta ovat myös virka-apusukellukset sekä vesisukellustaitojen ylläpitämiseksi 
tapahtuvat harjoitukset. 
 
Välittömällä vesisukellusvalmiudella tarkoitetaan välittömässä lähtövalmiudessa ole-
vaa pelastusyksikköä, joka koostuu esimiehestä, kahdesta I-tason vesisukeltajasta ja 
sukellusavustajasta. Pelastusyksikkö voidaan koota tilannepaikalle useammasta toimi-
pisteestä. 
 
Muulla vesisukellusvalmiudella tarkoitetaan pelastusyksikköä, joka koostuu esimiehes-
tä, kahdesta vesisukelluskelpoisesta vesisukeltajasta ja sukellusavustajasta. Pelastusyk-
sikkö voidaan koota tilannepaikalle useammasta toimipisteestä. (Pelastussukellusohje 
48/2007).  
 
Pintapelastuksella tarkoitetaan veden pinnalta tai välittömästi pinnan alta ilman vesi-
sukelluslaitetta tehtävää ihmisen, eläimen tai omaisuuden pelastamista ja vahingon 
torjuntaa. 
 
Pintapelastajalla tarkoitetaan pintapelastustehtäviin soveltuvaa henkilöä. 
 
Pintapelastusvalmiudella tarkoitetaan esimiehen, kuljettajan ja työparin muodostamaa 
1+3-vah-vuista pelastusyksikköä. (Pelastussukellusohje 48/2007).  
 

 Pelastuslaitoksella on erillinen ohje vesipelastuksesta (12.2.2008).  Sisäasiain-
ministeriö on antanut pelastussukellusohjeen 30.11.2007 joka käsittää myös 
pintapelastamisen ja vesisukelluksen. 
 

 Vesipelastusta sekä vesisukellustoimintaa varten pelastuslaitoksen toiminta-
alueilla on käytettävissä kohtuullisen hyvä ja tarkoituksenmukainen kalusto ja 
varusteet sekä tässä vaiheessa riittävästi erikoiskoulutettua miehistöä. 
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 Pintapelastajien koulutus kuuluu vakinaisen henkilöstön osalta osana ammatil-
lista koulutusta ja sopimuspalokuntien osalta pintapelastuskurssina, joka on 
täydennyskoulutusta.  
 

 Vesisukeltajien koulutus tapahtuu erikoiskoulutuksena kuuden viikon täyden-
nyskurssilla Pelastusopistossa Kuopiossa. Kurssille on vaativat pääsyvaatimuk-
set. Vesisukeltajaksi voidaan nimetä myös merivoimien sukelluskurssilla varus-
miespalveluksensa suorittanut, pelastajan koulutuksen saanut henkilö, joka on 
perehdytetty pelastussukellustoimintaan.  

 

 

Pintapelastus  
 

 Pelastuslaitos pitää yllä vähintään pintapelastustoimintaa pelastussukellusoh-
jeen mukaisesti koko toiminta-alueella (Pelastussukellusohje 48/2007).  

 
 Pintapelastajien sisäistä koulutusta ylläpidetään toimipaikoittain vähintään 

kahdella vuosittaisella harjoituksella, joista toinen järjestetään talviolosuhteis-
sa. (Pelastussukellusohje 48/2007).  

  
 Pintapelastuskalustoa ylläpidetään tarpeen mukaisilla hankinnoilla riittävän 

laadukkaalla tasolla ja hankintojen yhteydessä pyritään yhtenäistämään koko 
alueen pintapelastuskalustoa.  
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Vesisukellus  
 

 Vesisukellustoiminnan osalta pelastuslaitos ylläpitää pelastussukellusohjeen 
mukaista välitöntä vesisukellusvalmiutta Lahden toimipaikalla, Heinolan toi-
mipaikalla pidetään yllä mahdollisuutta suorittaa vesisukellusta, mikäli vuoros-
sa on riittävä määrä sukelluskoulutuksen saaneita henkilöitä. Pintapelastus-
valmiutta ylläpidetään kaikilla toimipaikoilla. 

 Vesisukeltajien sisäistä harjoittelua ylläpidetään vähintään pelastussukel-
lusohjeen määrittelemä määrä.  Vesisukellustaito edellyttää turvaohjeen mu-
kaista kymmentä harjoitussukellusta vuosittain. (Pelastussukellusohje 
48/2007).  

 

 

Kemikaalisukellus 
 

 Pelastuslaitos varautuu vaarallisten aineiden käsittelyssä sekä kuljetuksessa 
tapahtuviin onnettomuuksiin jokaisessa toimipaikassaan 

 Vaarallisten aineiden torjuntatoimet on sovittu myös pitkäkestoisia onnetto-
muustilanteita varten yhteistyössä naapurialueiden kanssa. 

 Investointisuunnitelma ja kalustohankinnat toteutetaan siten, että pelastuslai-
toksen toiminta-alueella on riittävä kalusto vaarallisten aineiden torjuntaan 
TOKEVA – ohjeen kalustotaso 3:n mukaisesti. 

 



Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2014 - 2017 
 

105 
 

Pelastusyksiköt ja niiden vahvuudet 

Pelastusyksiköiden määrä ja niiden vahvuudet perustuvat alueen riskinarviointiin ja 

voimassa olevaan toimintavalmiusohjeeseen.   

 

Pelastuslaitos pitää valmiudessa seuraavat yksiköt: 

 
Välittömässä valmiudessa: 
 
Paavola 1 pelastusyksikkö vahvuudella  0 + 1 + 3 

1 säiliöyksikkö  0 + 0 + 1 
1 puomitikasyksikkö  0 + 0 + 1 
1 johtoyksikkö  1 + 0 + 1 

Niemi 1 pelastusryhmä   0 + 1 + 3 
Heinola 1 pelastusryhmä  0 + 1 + 3 
 1 johtoyksikkö  1 + 0 + 0 
Hollola 1 pelastusryhmä  0 + 1 + 3 
Nastola 1 pelastusryhmä  0 + 1 + 3 
Orimattila 1 pelastusryhmä  0 + 1 + 3 

 
Artjärven Vpk 1 pelastusryhmä 0 + 1 + 3 
Asikkala pvpk 1 pelastusryhmä 0 + 1 + 3 
Hämeenkosken Vpk 1 pelastusryhmä 0 + 1 + 3 
Järvelän Vpk  1 pelastusryhmä 0 + 1 + 3 
Padasjoen Vpk 1 pelastusryhmä 0 + 1 + 3  
Heinolan Pvpk 1 pelastusryhmä 0 + 1 + 3 
Hartolan Vpk 1 pelastusryhmä 0 + 1 + 3 
Vierumäen Vpk 1 pelastusryhmä 0 + 1 + 1 
Sysmän Vpk  1 pelastusryhmä 0 + 1 + 3 
 

 Lisäksi sopimuksen mukaisesti molemmilla toiminta-alueilla puolivakinaista 

henkilöstöä Heinolassa ja Orimattilassa sekä muita kuin edellä mainittuja  

yksiköitä sopimuksen mukaisessa valmiudessa.  

 Pelastuslaitoksella tulee olla valmiudet tilapäisesti alentaa toimipaikkojen vah-

vuuksia siirtämällä henkilöstöä yksiköiden välillä, kuitenkin niin, ettei palveluta-

sopäätöksessä olevien pelastusyksiköiden vahvuuksia heikennetä.  
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 Alin valmius operatiivisella puolella Lahden Paavolan toimipaikalla on 1 + 1 + 6.   

Muilla vakinaisesti miehitetyillä asemilla alin valmius on 0 + 1 + 3.  

 Pelastuslaitoksen johtokunta voi kuntia kuultuaan alentaa toimipaikkojen vah-

vuuksia määräajaksi pakottavien syiden niin vaatiessa.   

 

 

 

 

Väestön varoittamisjärjestelyt  

Väestön varoittamisessa varaudutaan käyttämään suurtehohälyttimiä anta-

malla niillä yleinen vaaramerkki. Aina, kun hälyttimillä annetaan yleinen 

vaaramerkki, niin siihen liittyy myös vaaratiedote. Se luetaan kaikilla radio-

kanavilla ja näytetään Ylen, MTV3:n ja Nelosen teksti-TV:n sivulla 112 sekä 

televisio-ohjelmassa ruudun yläreunassa juoksevana tekstinä. Tarvittaessa 

käytetään apuna kaiutinautoja sekä omatoimisen varautumisen organisaatioi-

ta ja henkilöstöä.  

 

Alueilla, joilla on merkittävä väestön turvallisuutta vaarantava suuronnetto-

muuden tai hyökkäysvaikutuksen riski, on ulkona olevaa väestöä voitava va-

roittaa suurtehohälyttimien avulla.   

       

Päijät-Hämeessä on 54 kpl kiinteitä elektronisia väestöhälyttimiä, joilla pysty-

tään saavuttamaan 85 % Päijät-Hämeen väestöstä. 
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3.1.7.2 Varautuminen häiriötilanteisiin 
 
Normaaliolojen häiriötilanteella tarkoitetaan uhkaa tai tapahtuma, joka vaarantaa yh-
teiskunnan turvallisuutta, toimintakykyä tai väestön elinmahdollisuuksia ja jonka hal-
linta edellyttää viranomaisten ja muiden toimijoiden tavanomaista laajempaa tai tii-
viimpää yhteistoimintaa ja viestintää (Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2010). Tällai-
sia ovat esimerkiksi vakavat luonnononnettomuudet kuten myrskytuhot ja vedenpin-
nan äkillinen nousu sekä säteilyonnettomuudet. 
 
Lähtökohtaisesti pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja on-
nettomuusuhkia ja onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet tulee 
voida suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti myös häiriötilanteissa. Erityisesti laajamit-
taisissa häiriötilanteissa pelastustoimen voimavarat saatetaan käytännössä kuitenkin 
joutua suuntaamaan ensisijassa turvallisuuden kannalta merkittäviin tehtäviin. Pelas-
tuslain 28 §:n mukaan olosuhteiden vaatiessa tehtävät on asetettava tärkeysjärjestyk-
seen. Tämä edellyttää yhteistyössä Hätäkeskuslaitoksen kanssa tehtävää etukäteis-
suunnittelua, joka sisältää mm. tärkeysjärjestyksen periaatteiden määrittämistä sekä 
hätäkeskuksen ja pelastuslaitoksen johto- tai tilannekeskuksen tehtäväjaon yhteenso-
vittamista. 
 
Pelastustoimen tehtävät häiriötilanteissa eivät poikkea sisällöllisesti siitä, mitä ne ovat 
päivittäisessä toiminnassa. Myös häiriötilanteissa pelastuslaitoksen tulee huolehtia 
alueellaan pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä. 
 
Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaan pelastustoimen alueen 
palvelutasopäätöksessä tulee päättää, missä ajassa suuronnettomuusvalmius kyetään 
perustamaan. Suuronnettomuusvalmius tarkoittaa vähintään pelastusyhtymän muo-
dostamaa kokonaisuutta, joka kykenee keskeytyksettömään toimintaan. Alueen pelas-
tustoimi päättää palvelutasopäätöksessään, mikä on riskien perusteella tarvittava 
suuronnettomuusvalmius. Suuronnettomuusvalmius tulee kyetä perustamaan kahden 
tunnin kuluessa siitä, kun ensimmäinen yksikkö on vastaanottanut hälytyksen. 
 
Pelastuslaitoksen omien voimavarojen lisäksi erityisesti laajamittaisten häiriötilantei-
den hoitaminen ja toiminta poikkeusoloissa edellyttää yhteistoimintaa ja sen suunnit-
telua myös toisten pelastuslaitosten ja muiden viranomaisten kanssa.  
 
Pelastuslain 46 §:n 1 momentin mukaan valtion ja kunnan viranomaiset, laitokset ja lii-
kelaitokset ovat velvollisia osallistumaan pelastuslaitoksen johdolla pelastustoiminnan 
suunnitteluun siten, kuin 47 §:ssä säädetään sekä toimimaan onnettomuus- ja vaarati-
lanteissa niin, että pelastustoiminta voidaan toteuttaa tehokkaasti. Säännöksen perus-
teella esimerkiksi sosiaalitoimen viranomaisilla on velvollisuus suunnitella ja toteuttaa 
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yhteistyössä pelastustoimen kanssa tulipaloissa asuntonsa menettäneiden majoittami-
nen siten, että pelastustoiminta tulee suoritetuksi erityisesti tulipalon uhrien näkökul-
masta tarkastellen kokonaisuutena tehokkaasti. Muita keskeisiä pelastustoimintaan 
osallistuvia viranomaisia ovat esimerkiksi poliisi, puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos. 
 
Pelastuslain 47 §:n mukaan viranomaiset, laitokset ja liikelaitokset, jotka ovat velvolli-
sia antamaan pelastusviranomaisille virka-apua ja asiantuntija-apua tai joiden asian-
tuntemusta muutoin tarvitaan pelastustoiminnassa ja siihen varautumisessa, ovat vel-
vollisia laatimaan pelastuslaitoksen johdolla ja yhteistoiminnassa keskenään tarpeelli-
set suunnitelmat tehtäviensä hoitamisesta pelastustoiminnan yhteydessä ja osallistu-
misesta pelastustoimintaan. Suunnittelu toteutetaan pelastuslaitoksen johdolla ja  
tarvittavassa yhteistyössä edellä tarkoitettujen tahojen kesken. Pelastuslaitoksella on 
oikeus pyytää suunnittelutyöhön osallistuvilta tahoilta selvityksiä asianomaisten  
pelastustoimintaan käytettävissä olevista voimavaroista. 
 
Pelastuslain 27 §:n 2 momentin nojalla pelastuslaitos vastaa pelastustoimintaan kuulu-
vien tehtävien hoitamisesta, kun tulipalo, muu onnettomuus tai niiden uhka vaatii kii-
reellisiä toimenpiteitä ihmisen hengen tai terveyden, omaisuuden tai ympäristön suo-
jaamiseksi tai pelastamiseksi eivätkä toimenpiteet ole onnettomuuden tai sen uhan 
kohteeksi joutuneen omin toimin hoidettavissa tai kuulu muun viranomaisen tai orga-
nisaation hoidettavaksi. Vastuu normaaliolojen häiriötilanteen hoitamisesta ja johta-
misesta saattaa näin ollen kuulua myös muulle kuin pelastustoimen viranomaiselle. 
Tällaisia saattavat olla esimerkiksi kiireettömät myrskyvaurioiden korjaamistoimet. 
Koska pelastustoimella on jatkuvat ympärivuorokautiset johtamis- ja toimintavalmiu-
det, on näitä valmiuksia tarkoituksenmukaista hyödyntää myös tilanteissa, joissa pää-
vastuu on muulla viranomaisella (Pelastustoimen strategia 2025). Pelastuslain 50 §:n 
mukaan pelastusviranomainen voi antaa toimialaansa soveltuvaa virka-apua valtion tai 
kunnan viranomaisen ja laitoksen laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi. Pelastus-
laitos voi tuottaa esimerkiksi tilannekuvan ylläpitämiseen liittyviä palveluita. 
 
Pelastuslaitoksen tulee määritellä ja kyetä huolehtimaan seuraavista asioista häiriöti-
lanteissa: 
   

 Suuronnettomuusvalmiuden määrittely ja kokoamisaika 

 Avun antamisen periaatteet toiselle pelastuslaitokselle ja avun pyytämisen  
periaatteet toiselta pelastuslaitokselta 

 Hälytysohjeesta poikkeava yksiköiden hälyttäminen ja tehtävien asettaminen 
tärkeysjärjestykseen (yhteistyö Hätäkeskuslaitoksen kanssa) 

 Johto- tai tilannekeskuksen perustaminen ja henkilöstö mukaan lukien tilan-
teet, joissa tarvitaan pelastustoimintaan osallistuvia muita viranomaisia 

 Miten ja millä järjestelmillä tilannekuva kerätään, ylläpidetään ja jaetaan 
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 Toiminta, johtaminen ja voimavarat pitkäkestoisissa tilanteissa 

 Suunnitelma, miten toteutetaan pelastustoimintaan velvollisten viranomaisten 
osallistuminen pelastustoimintaan 

 Muille viranomaisille annettavan virka-avun perusteet (tarjottava kalusto, va-
rusteet, henkilöstö ja asiantuntemus) 

 
 
PÄÄTÖS: 

 
 
 
 
 

1. Varautumisen perusteet ja tavoitteet 

 pelastustoimen aluejohtokeskus tullaan sijoittamaan Paavolan pelastus-
asemalle 

 Mustankallion suojatiloja voidaan hyödyntää pelastustoimen johtokes-
kustiloina, mikäli tulee tarve suojautua suojatiloihin 

 pelastuslaitoksen päällystöviranhaltijat perehdytetään johtokeskus toi-
mintaa.  

2. Suunnitelmat, niiden päivittämisen aikaväli ja toteutumisen arviointi 

 pelastuslaitoksen johtokeskuksen ja kuntien johtokeskusten väliset toi-
mintatavat ja työjärjestykset laaditaan.  

 suunnitelmat laaditaan, sekä tarvittavat johtamis-viestivälineet päivite-
tään vastaamaan nykytarpeita 

 
3. Varautumiseen käytettävistä olevat voimavarat 

 
 pelastuslaitoksella on valmiusmestarin virka 
 lisäksi kaikkiin kuntiin on nimetty yhteyshenkilö varautumiseen liittyvien 

asioiden osalta 
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3.1.7.3 Poikkeusolot 
 
Valmiuslain 3 §:n mukaan poikkeusoloja ovat: 
 
1)  Suomeen kohdistuva aseellinen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava hyökkäys 

ja sen välitön jälkitila; 
2)  Suomeen kohdistuva huomattava aseellisen tai siihen vakavuudeltaan rinnastetta-

van hyökkäyksen uhka, jonka vaikutusten torjuminen vaatii tämän lain mukaisten 
toimivaltuuksien välitöntä käyttöön ottamista; 

3)  väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen 
vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle  
välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat; 

4)  erityisen vakava suuronnettomuus ja sen välitön jälkitila; sekä 
5)  vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle  

levinnyt vaarallinen tartuntatauti. 
 
Valmiuslain 6 §:n mukaan poikkeusolojen olemassaolon toteaa valtioneuvosto yhteis-
toiminnassa tasavallan presidentin kanssa ja käyttöönottoasetuksesta päättää  
lopullisesti eduskunta. 
 
Pelastustoimen varautumistehtävistä poikkeusoloihin on säädetty sekä pelastuslaissa 
että valmiuslaissa. Pelastuslain 2 §:n mukaan toiminta on suunniteltava ja järjestettävä 
siten, että se on mahdollista myös valmiuslain mukaisissa poikkeusoloissa. Valmiuslain 
12 §:n mukaan valtion viranomaisten sekä kuntien, kuntayhtymien ja muiden kuntien 
yhteenliittymien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan 
etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä  
mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa. 
 
Samoin kuin normaalioloissa perustuu poikkeusolojen varalta suunniteltava valmius 
uhkien arviointiin. Perusteet arvioinnille saadaan mm. Yhteiskunnan turvallisuusstrate-
giasta ja sotilasviranomaisilta. Uhkien arvioinnin perusteella päätetään tarvittavasta 
suorituskyvystä, joka koostuu mm. johtamisjärjestelmästä, kyvystä suojata, varoittaa ja 
evakuoida väestöä, pelastuslaitoksen omista resursseista, muilta pelastuslaitoksilta 
saatavista resursseista, pelastustoimintaan osallistuvien muiden viranomaisten resurs-
seista sekä valmiuslain perusteella perustettavista muodostelmista. Suorituskyky kuva-
taan mahdollisimman konkreettisesti arvioimalla esimerkiksi kuinka monella onnetto-
muuspaikalla ja miten pitkään varatut muodostelmat voivat työskennellä yhtäaikaises-
ti, kuinka suuri osa väestöstä voidaan suojata, varoittaa ja evakuoida.  
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Perusteina suorituskyvyn arvioinnille suhteessa uhkiin voidaan käyttää mm. pelastus-
toimen toimintavalmiuden suunnitteluohjetta, pelastustoimen valmiussuunnittelu-
ohjetta, evakuointisuunnitteluohjetta, aikaisempien toteutuneiden suurten häiriö-
tilanteiden, kuten myrskyjen, pelastustoimista saatuja kokemuksia ja Suomen kansain-
välisen pelastustoiminnan varalle olevan valmiuden mitoitusta (INSARAG Guidelines).  
 
Poikkeusoloiksi todetussa erityisen vakavassa suuronnettomuudessa ja sen välittömäs-
sä jälkitilassa voidaan määrätä oleskelu- ja liikkumisrajoituksista esimerkiksi alueilla, 
joilla säteilyarvot ovat kohonneet vaarallisen korkeiksi ydinvoimaonnettomuuden seu-
rauksena. Lisäksi voidaan määrätä Suomessa asuvan velvollisuudesta suorittaa sammu-
tus-, pelastus-, ensiapu-, huolto-, raivaus- ja puhdistustehtäviä sekä väestönsuojelu-
organisaation johto- ja erityistehtäviä, hätäkeskustehtäviä taikka muita näihin rinnas-
tettavia, väestön suojelemiseksi välttämättömiä tehtäviä (Väestönsuojeluvelvollisuus). 
Väestönsuojeluvelvollisuus suuronnettomuustilanteessa voisi tulla sovellettavaksi  
silloin, kun pelastuslain mukainen velvollisuus osallistua pelastustoimintaan ei riittäisi 
tai tarvittaisiin pidempiaikaista toimintaa. Pelastuslain 37 §:n mukaan voidaan määrätä 
työkykyisiä henkilöitä avustamaan onnettomuuspaikalle. Lisäksi uhkakuvien 1 ja 2  
aikana voidaan määrätä henkilöitä väestönsuojelutehtäviin. Yleensä heidät on varattu 
etukäteen. 
 
Poikkeusoloihin varautumiseen kuuluu myös oman toiminnan jatkuvuudesta huoleh-
timinen siten, että varmistetaan esimerkiksi polttoaineiden ja varaosien saatavuus.  
 
Pelastuslaitoksen tulee määritellä ja kyetä huolehtimaan seuraavista asioista  
poikkeusoloissa: 

 oman toiminnan jatkuvuudesta huolehtiminen 

 valmiuslaissa säädetty pelastustoimen varautuminen 

 pelastustoimen alueen kaikkien pelastustoimintaan käytettävissä olevien 
voimavarojen määrittely sekä niiden suorituskyky 

 
Tämän lisäksi pelastuslaitoksen tulee varautua pelastustoimen valmiuslain 3 §:n  
kohdan 1 mukaisen aseelliseen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavaan  
hyökkäykseen ja sen välittömään jälkitilaan tai kohdan 2 mukaiseen huomattavaan 
aseelliseen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavaan hyökkäyksen uhkaan. 
 
Tätä varten pelastuslaitoksen tulee määritellä: 
 

 väestön varoittamisen varmistaminen 

 väestön suojaaminen (väestönsuojat, tilapäiset suojat) 

 valmiuslain 121 §:n nojalla toteutettavat väestön evakuointijärjestelyt (vä-
estön siirtäminen alueelta ja alueelle siirretyn väestön vastaanottaminen) 
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 johtamisjärjestelmän täydentäminen tarvittaessa alajohtoportailla sekä 
johtokeskusten perustaminen, henkilöstö ja suojaaminen 

 pelastustoimen vastuulla olevien väestönsuojelumuodostelmien  
mitoittaminen ja perustaminen 

 pelastustoimen johdolla tapahtuvan yhteistoiminnan suunnittelun  
toteuttaminen (Pelastuslaki 46 ja 47 §) 

 Geneven yleissopimusten mukaista suojaa nauttivan organisaation  
määrittäminen 

 pelastustoimen vastuulla olevan väestönsuojeluhenkilöstön varaaminen, 
kouluttaminen ja harjoitukset 

 pelastustoimen tarvitseman kaluston ja rakennusten varaaminen 

 omatoimisen varautumisen järjestelyjen tukeminen 

 tarvittaessa omatoimisen varautumisen aluejako suojelupiireiksi, -lohkoiksi 
ja -yksiköiksi sekä niiden johtamisjärjestelmä 
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3.1.7.4 Väestönsuojelutilanteet 

 
Pelastuslain 64 §:n mukaan pelastustoimen viranomaisten on varauduttava 
toimintansa hoitamiseen poikkeusoloissa riittävin suunnitelmin ja etukäteen 
tapahtuvin valmisteluin kouluttamalla ja varaamalla henkilöstöä ja väestönsuo-
jelun johto- ja erityishenkilöstöä poikkeusolojen tehtäviin, huolehtimalla joh-
tamis-, valvonta- ja hälytysjärjestelmien perustamisesta ja ylläpidosta, varau-
tumalla evakuointeihin sekä huolehtimalla muistakin näitä vastaavista toimen-
piteistä. Pelastustoimen viranomaiset huolehtivat pelastustoimintaan liittyvän  
poikkeusolojentoiminnan ja suunnitelmien yhteensovittamisesta. 
 
Väestönsuojelulla tarkoitetaan Geneven yleissopimusten I lisäpöytäkirjassa 
tarkemmin määriteltyjen ihmisten auttamiseen pyrkivien tehtävien  

1. Poikkeusolojen tehtävien hoitamiseksi tarvittavat suunnitelmat, niiden 
päivittämisen aikaväli ja toteutumisen arviointi 

 pelastustoimen valmiussuunnitelma ja evakuointisuunnitelma päivitetään 
vuosittain  

 poikkeusolojen johtamistoimintaa varten johtokeskusten toimintakykyä te-
hostetaan nykyaikaistamalla johtamisessa käytettäviä välineitä 

 poikkeusolojen johtamistoiminnan koulutusta lisätään alueen pelastustoi-
men päällystöviranhaltijoille. 
 

2. Tehtävien hoitamiseksi tarvittavat voimavarat 

 pelastuslaitoksen henkilövaraukset on tehty vuonna 2013. Ne koskevat vaki-
naisia ja sopimuspalokuntien henkilöitä.  

 henkilövaraukset on sovittu yhdessä sotilasviranomaisten kanssa päivitettä-
väksi kahden vuoden välein 

 alueelle muodostetaan 17 joukkuetta  
 poikkeusolojen pelastustoimintaan varattavaa kalustoa hankitaan määrära-

hojen puitteissa, sekä tarvittaessa kalustoa siirretään pelastuslaitoksella ole-
vasta tilannekeskuksesta. 
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suorittamista, joiden tarkoituksena on siviiliväestön suojelu vihollisuuksien ja 
onnettomuuksien vaaroilta ja auttaminen selviytymään niiden välittömiltä vai-
kutuksilta sekä välttämättömien edellytysten luominen eloonjäämiselle. Voi-
massa olevan pelastuslain mukaan väestönsuojelu kohdistuu yksinomaan aseel-
lisen hyökkäyksen aikana tapahtuvaan toimintaan. Määritelmässä mainittu  
onnettomuus tarkoittaa tilannetta aseellisen hyökkäyksen aikana. 
 
Väestönsuojelutehtävät kuuluvat pelastustoimen ja sen viranomaisten tehtäviin 
osana pelastustoimen perustehtäviä. Pelastustoimen viranomaiset huolehtivat 
toimialaansa kuuluvista Geneven yleissopimuksissa, sekä Geneven yleis-
sopimusten lisäpöytäkirjoissa määritellyistä väestönsuojelutehtävistä (Pelastus-
laki 2 § 3 momentti). 
 
Sisäasiainministeriön hyväksymän väestön suojaamisen strategian (2007)  
tavoitteena on poikkeusoloissa suojata väestöä niin hyvin kuin on mahdollista 
realistisesti toteutettavissa olevin järjestelyin ja kustannuksin. Poikkeusoloissa 
väestö varaudutaan riskiarvioiden ja uhkatilanteiden mukaisesti suojaamaan 
olemassa oleviin väestönsuojiin, mahdollisimman hyvän suojan antaviin sisäti-
loihin tai evakuointien avulla. Päätökset väestön suojaamisjärjestelyistä  
tehdään paikallisella tasolla. Suojaamistoimet kohdistetaan uhkien edellyttä-
miin kohteisiin ja alueille. 
 
Poikkeusolojen varalta pitää jo normaalioloissa olla sellainen perusvalmius, että 
väestön suojaamisesta uhkakohteissa voidaan huolehtia ja tarvittavat toimet 
kyetään aloittamaan oikea-aikaisesti sekä kohottamaan valmiutta uhka-
arvioiden mukaisesti. 
 
Väestönsuojeluvalmisteluihin kuuluu, että organisaation tarvitsemat henkilö-, 
ajoneuvoja tilavaraukset on tehty, henkilöstölle on järjestetty koulutusta,  
organisaation tarvitsema materiaali on saatavissa ja väestön varoittaminen ja 
suojaaminen voidaan toteuttaa tarvittaessa. 
 
Valvonta-, hälytys- ja johtamisjärjestelmillä on keskeinen merkitys oikea-
aikaisessa ja oikein kohdennetussa suojautumisessa ja pelastustoiminnassa. 
Näissä toiminnoissa tulee hyödyntää kulloinkin käytössä olevan tekniikan  
mahdollistamia parhaita ratkaisuja. Järjestelmät varmennetaan tarvittavassa 
laajuudessa normaali- ja poikkeusolojen uhkakuvia vastaaviksi. 
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Pelastuslain 27 §:n mukaan pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan väes-
tön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä siihen tarvittavasta 
hälytysjärjestelmästä. Alueilla, joilla poikkeusolojen riskit sitä edellyttävät, on 
ulkona oleskelevaa väestöä voitava varoittaa myös ulkohälyttimien avulla. 
Väestösuojelutilanteessa tietyn alueen väestön tai osan väestöstä on siirryttävä 
muualle, jos se väestön turvallisuuden kannalta on välttämätöntä. Valtioneu-
vosto päättää, mitä alueita ja mitä osaa alueen väestöstä siirtyminen koskee. 
Sisäasiainministeriö huolehtii siirtymisen yleisjohdosta (Valmiuslaki 121 §).  
 
Evakuointi on yksi väestön suojaamiskeino. Useimmissa tilanteissa ensisijainen 
vaihtoehto on suojata väestö vakinaisilla asuinsijoillaan käyttäen tarvittaessa 
väestönsuojia. Suppeimmillaan evakuointi voi koskea esimerkiksi yhden talon 
asukkaiden ja laajimmillaan useiden kuntien tai vielä laajempien alueiden koko 
väestön siirtämistä pois vaaran uhkaamalta alueelta ja sijoittamista turvalliselle 
alueelle. Evakuointien suunnitteluperusteena ovat alueen onnettomuusriskien 
kartoitus sekä puolustussuunnittelun perustana olevat uhka-arviot. Väestöä va-
raudutaan evakuoimaan ensinnäkin onnettomuuksissa, suuronnettomuuksissa 
ja häiriötilanteissa.  
 
Toiseksi evakuointiin voitaisiin joutua turvautumaan poliittisen, taloudellisen ja 
sotilaallisen painostuksen aikana. Tällöin evakuointi kohdistuisi sellaisiin kohtei-
siin, jotka voivat joutua erikoisjoukkojen toiminnan tai muun yllättävän iskun 
kohteeksi sekä näiden kohteiden lähiympäristöön. Kolmanneksi väestön evaku-
ointiin varaudutaan strategisen iskun uhka- aikana sellaisilla alueilla, joille ryh-
mittyy omia joukkoja tai joille todennäköisesti kohdistuu vihollisen asevaikutus-
ta tai joukkojen toimintaa.  
 
Neljänneksi laajamittaisenhyökkäyksen yhteydessä toimittaisiin kuten strategi-
sen iskun uhka-aikana, mutta evakuoitavat alueet voisivat tällöin olla huomat-
tavasti laajempia. Väestösuojelutilanteessa väestön suojaamiseksi ja väestön-
suojelun johtamisen tehostamiseksi pelastustoimen viranomaiset ja kunnat pe-
rustavat johtokeskuksia sekä mm. sammutus-, pelastus-, ensiapu-, huolto-, rai-
vaus- ja puhdistustehtäviä tai muita näihin rinnastettavia, väestön suojaamisek-
si välttämättömiä tehtäviä varten väestönsuojelumuodostelmia (Valmiuslaki 
120 § 1 momentti).  
 
Poikkeusoloissa perustetaan sisäasiainministeriön johtokeskus, jonka tehtävänä 
olisi huolehtia väestönsuojelun valmiuden kohottamisesta ja ylläpidosta sekä 
väestönsuojelun valtakunnallisesta johtamisesta. Väestönsuojelun paikallista 
johtamista varten perustetaan kuntien ja pelastustoimen alueiden johtokeskuk-
set. 
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Pelastuslaitoksen tulee järjestää pelastustoiminnan johtamistilat ja muut edel-
lytykset siten, että johtaminen on mahdollista myös poikkeusoloissa (Pelastus-
laki 77§). Johtokeskustilan suojaus tulee suunnitella hyödyntäen väestönsuo-
jien rakenteellisia vaatimuksia siten, että johtamistoimintojen tarvitsemat toi-
mitilat sekä viesti- ja tietoliikenneyhteydet on suojattu samoilta asevaikutuksil-
ta kuin väestönsuojatilat. Kuntien johtokeskuksista säädetään valmiuslaissa. 
 
Väestönsuojelutehtäviä hoitava henkilöstö nauttii aseellisissa selkkauksissa 
humanitäärisiä tehtäviä suorittaessaan kunnioitusta ja suojelua, josta on sovittu 
Geneven yleissopimuksissa sekä kansainvälisten aseellisten selkkausten uhrien 
suojelemisesta ja kansainvälistä luonnetta vailla olevien aseellisten selkkausten 
uhrien suojelemisesta tehdyssä Geneven yleissopimusten I lisäpöytäkirjan 61 
artiklassa. Sama koskee artiklassa määritellyissä tehtävissä käytettävää materi-
aalia. Sisäasiainministeriö päättää tilanteen niin edellyttäessä, mitä henkilöitä ja 
materiaalia suojelu koskee (Pelastuslaki 66 §). Geneven yleissopimusten ja nii-
den lisäpöytäkirjojen mukaiset väestönsuojelutehtävät kuuluvat usean eri hal-
linnonalan vastuulle. Kukin hallinnonala, jolla on tehtäviä väestönsuojelussa, 
suunnittelee ja määrittelee yhteistyössä pelastustoimen viranomaisten kanssa 
väestönsuojelussa tarvittavan henkilöstön ja materiaalin. Pelastuslaitos yhteen 
sovittaa tarvittaessa suunnitelmat ja toimittaa ne sisäasiainministeriön vahvis-
tettaviksi. 
 
Kukin viranomainen huolehtii poikkeusolojen väestönsuojelutehtäviin tarvitse-
mansa henkilöstön varaamisesta ja kouluttamisesta (Pelastuslaki 64 § 3 mo-
mentti). Viranomaiset ja huoltovarmuuden kannalta kriittiset yritykset varaavat 
poikkeusolojen varalle tarvitsemansa kuljetusvälineet ja työkoneet ELY-keskuk-
sen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueelta. 
 
Pelastusviranomaiset ja muut väestönsuojeluun osallistuvat viranomaiset 
suunnittelevat muiden kuin kuntien omistamien väestönsuojelutehtävissä tar-
vittavien rakennusten varaamisen yhteistoiminnassa aluehallintoviraston ja so-
tilasviranomaisten kanssa siten, että sotilaalliset valmiusnäkökohdat otetaan 
huomioon. 
 
Alueen pelastustoimen on huolehdittava myös omatoimisen varautumisen or-
ganisoinnista poikkeusolojen varalta siten, että omatoimisen varautumisen 
toimintoja voidaan johtaa suojautumista ja evakuointeja edellyttävissä tilan-
teissa. 
 
Pelastuslaitoksen tulee määritellä ja kyetä huolehtimaan seuraavista asioista 
väestönsuojelutilanteissa: 
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 Väestön varoittamisen varmistaminen 

 Väestön suojaaminen (väestönsuojat, tilapäiset suojat) 

 Väestön evakuointijärjestelyt (väestön siirtäminen alueelta ja alueelle 
siirretyn väestön vastaanottaminen) 

 Johtamisjärjestelmä sekä johtokeskusten perustaminen, henkilöstö ja 
suojaaminen,ml. alajohtoportaat 

 Pelastustoimen vastuulla olevien väestönsuojelumuodostelmien mitoit-
taminen ja perustaminen 

 Pelastustoimen johdolla tapahtuvan yhteistoiminnan suunnittelun to-
teuttaminen (Pelastuslaki 46 ja 47 §) 

 Geneven yleissopimusten mukaista suojaa nauttivan organisaation mää-
rittäminen 

 Pelastustoimen vastuulla olevan väestönsuojeluhenkilöstön varaaminen, 
  kouluttaminen ja harjoitukset 

 Pelastustoimen tarvitseman kaluston ja rakennusten varaaminen 

 Omatoimisen varautumisen järjestelyjen tukeminen 

 Omatoimisen varautumisen aluejako suojelupiireiksi, -lohkoiksi ja-
yksiköiksi sekä niiden johtamisjärjestelmä 

 
 
 
 
PÄÄTÖS:

1.Tehtävien hoitamiseksi tarvittavista voimavaroista. 
 

 Normaali aikana tehtävien suunnitelmien päivittämiseen riittää se pelastuslai-
toksen henkilökunta, joka niistä on normaalisti on vastuussa.  

 Kouluttamista toteutetaan olemassa olevin resurssein huomioiden kunnilta ja 
omatoimisen varautumisen alueelta tulleet toivomukset. 

 Suunnitelmia tekee useita henkilöitä 
 Kouluttamisessa apuna voidaan käyttää myös valtion pelastusopistoa sekä eri 

järjestöjä. 
 Toteuttaminen poikkeusoloissa vaatii koko pelastuslaitoksen henkilökunnan 

voimavarat sekä toimintaan varattujen (VAP) muiden henkilöiden työpanok-
sen. Toiminta vaatii varsinkin evakuointi- ja perustamisvaiheessa koko henkilö-
kunnan resursseja. 

  Evakuointi tilanteessa tarvitaan myös erityisesti kuntien sosiaali- ja tervetoi-
men apua(vastaanottaminen, sijoittaminen, huolto), muuten henkilöstön tarve 
poikkeusoloissa vaihtelee tilanteiden mukaan. 
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2. Yllä mainittujen tehtävien hoitamiseksi tarvittavista suunnitelmista, nii-
den päivittämisen aikavälistä ja toteutumisen arvioinnista. 
 
Suunnitelmien tarkistaminen on jatkuvaa, mutta vähintään kerran vuodessa. 
Suunnitelmista osa tehdään ja päivitetään yhdessä kuntien kanssa. Alla luette-
lo suunnitelmista: 

- Palvelutasopäätös  
- Toimintasääntö 
- Ohje pelastustoiminnan johtamisesta 
- Ohje pelastustoiminnan viestiliikenteestä 
- Riskialuekartoitus 
- Poikkeusolojen riskit Päijät-Hämeessä 
- Henkilövaraukset 
- Suuronnettomuussuunnitelma 
- Pelastustoimen valmiussuunnitelma 
- Johtokeskusten työjärjestys 
- Omatoimisen suojelun johtamissuunnitelma 
- Evakuointi- ja vastaanottosuunnitelma 
- Pelastussuunnitelma säteilyvaaratilanteiden varalle 
- Vastuualuejako 

 
Lisäksi puolustusvoimien toimintaan liittyviä suunnitelmia: 

- Poikkeusolojen riskianalyysi 
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3.1.8 Pelastustoimen ohjeet ja suunnitelmat 

Pelastuslain 30 §:n mukaan pelastuslaitoksen tulee tehdä suunnitelma sammutusve-
den hankinnasta ja toimittamisesta (sammutusvesisuunnitelma) yhteistyössä pelastus-
toimen alueeseen kuuluvien kuntien ja pelastustoimen alueella toimintaa harjoittavien 
vesihuoltolaissa (119/2001) tarkoitettujen vesihuoltolaitosten sekä näille vettä toimit-
tavien vesilaitosten kanssa. Sammutusvesisuunnitelma on laadittava siten, että sam-
mutusveden hankinta ja toimittaminen vastaavat palvelutasopäätöksessä määriteltyjä 
onnettomuusuhkia. Sammutusvesisuunnitelman hyväksyy alueen pelastustoimi. 

Pelastuslain 33 §:n mukaan pelastuslaitoksen tulee yhteistyössä pelastustoimintaan 
osallistuvien, virka-apua antavien viranomaisten sekä Hätäkeskuslaitoksen kanssa laa-
tia hälytysohje pelastustoiminnassa tarvittavien voimavarojen hälyttämisestä. Häly-
tysohjeessa tulee ottaa huomioon myös pelastuslaitosten 44 §:n mukainen yhteis-
toiminta ja 45 §:n mukainen avunanto. 

Pelastuslain 47 §:n mukaan viranomaiset, laitokset ja liikelaitokset, jotka ovat velvolli-
sia antamaan pelastusviranomaisille virka-apua ja asiantuntija-apua tai joiden asian-
tuntemusta muutoin tarvitaan pelastustoiminnassa ja siihen varautumisessa, ovat vel-
vollisia laatimaan pelastuslaitoksen johdolla ja yhteistoiminnassa keskenään tarpeelli-
set suunnitelmat tehtäviensä hoitamisesta pelastustoiminnan yhteydessä ja osallistu-
misesta pelastustoimintaan. Pelastuslaitokselle on annettava selvitykset pelastus-
toimintaan käytettävissä olevista voimavaroista. 

Pelastuslain 48 §:n mukaan pelastuslaitoksen on laadittava onnettomuuden varalle ul-
koinen pelastussuunnitelma yhteistyössä asianomaisen toiminnanharjoittajan kanssa 
alueille, joilla on: 

1)  ydinenergialain (990/1987) 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu ydin-
laitos; 

2)  vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun 
lain (390/2005) 30 §:n 1 momentissa tai 62 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
tuotantolaitos, josta toiminnanharjoittajan tulee laatia turvallisuusselvitys; 

3)  ympäristönsuojelulain (86/2000) 45 a §:n 2 momentissa tarkoitettu kaivan-
naisjätteen jätealue; 

4)  vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston 
asetuksen (195/2002) 32 §:n mukainen järjestelyratapiha; tai 
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5)  vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-
alueella annetun valtioneuvoston asetuksen (251/2005) 8 §:n mukainen sa-
tama-alue. 

Pelastuslaitoksen ja toiminnanharjoittajan on huolehdittava yhteistyössä suunnitel-
masta tiedottamisesta sekä järjestettävä harjoituksia pelastussuunnitelman toimivuu-
den varmistamiseksi. 

Pelastuslain 79 §:n mukaista valvontasuunnitelmaa on käsitelty tämän ohjeen kohdas-
sa 3.1.5. 

PÄÄTÖS:  

 

1. Suunnitelmat 
 suunnitelma sammutusveden hankinnasta ja toimittamisesta (pelastuslaki § 

30) päivitetään kuntien yhteisen työryhmätoiminnan aikataulun mukaisesti 
 hälytysohje pelastustoiminnassa tarvittavien voimavarojen hälyttämisestä 

(pelastuslaki § 33) päivitetään 
 suunnitelma yhteistoiminnasta pelastustoiminnan yhteydessä, virka-apu (pe-

lastuslaki § 47) päivitetään 
 pelastuslaitoksen valmiussuunnitelma ja evakuointisuunnitelma päivitetään 

tai uusitaan vuoden 2014 aikana valvontasuunnitelma (kohta 3.1.5) sekä tur-
vallisuusviestinnän suunnitelma päivitetään vuosittain 

 pelastustoimen suunnitelmat päivitetään  
 
2. Suunnitelmien päivittämisen aikaväli ja toteutumisen arviointi 

 
 suunnitelmat päivitetään vuosittain tai jos siihen ilmenee joku erityinen tar-

ve 
 
3. Tehtävien hoitamiseksi tarvittavat voimavarat 

 
 suunnitelmien päivittämisestä vastaavat osastopäälliköt sekä erikseen nime-

tyt vastuuhenkilöt 
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3.1.9 Öljyntorjunta 

Öljyvahinkojen torjuntalain 7 §:n mukaan alueen pelastustoimi vastaa maa-alueen öl-
jyvahinkojen ja alusöljyvahinkojen torjunnasta alueellaan. Se ohjaa myös öljyvahinko-
jen torjuntaan varautumista alueellaan. 

Öljyvahinkojen torjuntalain 12 §:n mukaan alueen pelastustoimella on oltava maaöljy-
vahinkojen torjuntasuunnitelma. Sillä on oltava myös alusöljyvahinkojen torjuntasuun-
nitelma, jos se paikalliset olosuhteet huomioon ottaen on tarpeellinen. Suunnitelmat 
on laadittava yhdeksi yhtenäiseksi torjuntasuunnitelmaksi. Elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus vahvistaa alueen pelastustoimen hyväksymän öljyvahinkojen torjunta-
suunnitelman. 

PÄÄTÖS: 

1. .Maaöljyvahinkojen torjuntasuunnitelman päivittämisen aikaväli ja toteu-
tumisen arviointi 

 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella on Hämeen Elinkeino-, liikenne ja ympäris-
tökeskuksen päätöksellään 1.7.2011 hyväksytty ”öljyvahinkojen torjunta-
suunnitelma 2010 - 2014” 

 suunnitelman päivitys on aloitettu 2013 ja se saatetaan loppuun vuoden 
2014 aikana 

 suunnitelman päivityksen yhteydessä arvioidaan suunnitelman toteuttamis-
kelpoisuus sekä hankintojen toteutuminen  
 

1. Tehtävien hoitamiseksi tarvittavat voimavarat 
 pelastuslaitoksella on erikseen nimetty vastuuhenkilö öljyvahinkojen torjun-

taan 
 torjuntatöiden johtajina toimivat pelastuslaitoksen päällystöviranhaltijat, 

esimiehet sekä sopimuspalokuntien yksikönjohtajat 
 ensitoimista vastaa pelastuslaitos päivittäisen toimintavalmiuden voimin 
 tilanteen niin vaatiessa otetaan toimintaan mukaan öljyvahinkojen torjunta-

suunnitelman mukainen henkilöstö sekä kalusto 
 jälkitorjunnasta vastaavat kuntien tekniset toimet 
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3.2.1 Ensihoitopalvelut 
 
Pelastuslaitos voi suorittaa ensihoitopalveluun kuuluvia tehtäviä, jos ensihoitopalvelun 
järjestämisestä yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin kuntayh-
tymän kesken on sovittu terveydenhuoltolain (1326/2010) 39 §:n 2 momentin perus-
teella. 
 
PÄÄTÖS: 

 

 

 pelastuslaitos tuottaa sopimuksen mukaisesti sairaanhoitopiirille ensihoitopal-
velut Lahden, Hollolan, Heinolan, Orimattilan, Nastolan, Myrskylän, Pukkilan  
sekä Iitin alueella.(yhteistoimintasopimus 21.12.2012) 

 pelastuslaitos vastaa sopimuksen mukaisesti sairaanhoitopiirille ensivastepal-
velut sairaanhoitopiirin alueella yhteistoimintasopimuksen mukaisesti (yhteis-
toimintasopimus 21.12.2012) 

 

3.2 Muut tehtävät  
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3.2.2 Kansainvälinen toiminta 
 
Pelastuslain 38 §:n mukaan sen lisäksi, mitä valtioiden välillä on sovittu, sisäasiainmi-
nisteriö voi Euroopan unionin, toisen valtion tai kansainvälisen järjestön esittämän 
pyynnön perusteella päättää pelastustoimeen kuuluvan avun antamisesta ulkomaille, 
milloin avun antaminen ihmisten, ympäristön tai omaisuuden turvaamiseksi on perus-
teltua. Sisäasiainministeriö voi myös pyytää tarvittaessa pelastustoimeen kuuluvaa 
kansainvälistä apua Euroopan unionilta, toiselta valtiolta tai kansainväliseltä järjestöltä.  
 
Jos pelastuslaitos tekee paikallisena sopijapuolena kansainvälisen sopimuksen perus-
teella yhteistyötä (esim. NORDRED, Suomi-Venäjä, Suomi-Viro, Barents, Arktinen, teol-
lisuusonnettomuussopimus, paikalliset sopimukset), on palvelutasopäätöksessä määri-
teltävä sopimuksesta pelastuslaitokselle aiheutuvat velvoitteet.   
 
Siinä laajuudessa, kun pelastuslaitos on sopimuksen perusteella tai muuten sitoutunut 
osallistumaan kansainväliseen toimintaan, palvelutasopäätöksessä päätetään voimava-
roista, joilla on kyettävä mm. seuraavien tehtävien hoitamiseen: 
 

 Kansainvälisten sopimusten perusteella tehdyistä paikallisista sopimuksista 
aiheutuvat velvoitteet ja voimavarat niiden hoitamiseksi. 

 Valtakunnallisen isäntämaan tuen (HNS) edellyttämät toimenpiteet pelas-
tuslaitoksen alueella. 

 Kansainväliseen koulutukseen osallistuvan henkilöstön lukumäärä vuosit-
tain. 

 Kansainvälisiin operaatioihin käytettävissä olevat henkilöstövoimavarat 
vuosittain. 
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PÄÄTÖS:  
 

  
 
 

1. Kansainväliseen toimintaan osallistuminen (valtakunnallinen toiminta ja 
paikalliseen sopimukseen perustuva toiminta) 

 
Pelastuslaitoksen henkilöstöä on mukana kansainvälisen pelastustoiminnan kou-
lutuksissa vaarantamatta oman laitoksen valmiutta.  

 Kansainvälisen toiminnan kautta pelastuslaitos saa uusia näkemyksiä ja 
kokemuksia henkilöstölle, joka näkee laitoksen toiminnassa kehityksenä.  

 Käytännössä kansainväliseen toimintaan lähtijöille myönnetään virkava-
paus esimiehen harkinnan mukaisesti 

 
2. Kansainväliseen toimintaan käytettävät voimavarat 

 
 Kansainväliseen toimintaan osallistutaan tarpeen ja resurssien mu-

kaan, yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisesti.  
 Kansainväliseen toimintaan osoitetaan resursseja mahdollisuuksien 

mukaan, kuitenkaan vaarantamatta oman alueen ensisijaisia tehtäviä. 
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3.2.3 Valmiussuunnittelun tukeminen 
 
Pelastuslaitos tukee alueeseensa kuuluvan kunnan valmiussuunnittelua siten, kuin siitä 
on sovittu kunnan kanssa. 
 
 
PÄÄTÖS: 

  

 
1. Kuntien valmiussuunnittelun tukemisen voimavarat vuosittain 

 
 pelastuslaitoksella valmiusmestari, jonka tehtäviin sisältyy kuntien val-

miussuunnittelun tukeminen 
 jokaisessa kunnassa on nimetty henkilö kuntien varautumisen tukemista 

varten 
 annetaan koulutusta kuntien johtoryhmille 
 järjestetään kuntakohtaisia case- muotoisia valmiusharjoituksia 
 valmiusmestari antaa vuosittain kahdelle kunnalle valmiussuunnittelu- 

ja harjoitteluapua ja pyydettäessä muillekin 
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Palvelutason kehittämissuunnitelmalla tarkoitetaan niiden toimenpiteiden määrittelyä, 
joilla palveluita kehitetään toimintaympäristön muutosten edellyttämällä tavalla. 
  
Kehittämissuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain talousarvio- ja toimintaker-
tomusprosessien yhteydessä. 
 
Pelastuslaitoksen toimintaa tehostetaan kehittämällä prosesseja, toiminnan laatua ja 
yhteistyötä. 
 
Merkittävimpiä muita kehittämistavoitteita ovat turvallisuusviestinnän prosessien ke-
hittäminen, kuntien varautumisen tukeminen, pelastustoiminnan johtamisen ja pelas-
tustoiminnan valmiuden parantaminen sekä mukanaolo kiireellisen ensihoidon järjes-
tämisessä alueella. 
 
Toimintaa suunnataan pelastuslaitoksen strategian mukaisesti: 

- perustehtävä 
- toiminta-ajatus 
- Visio 
- Arvot 
    sekä: 
- strateginen tavoite 
- strategiset painopisteet 
- strategiset ydintehtävät 

 
Pelastuslaitoksen tulevaisuuden näkymät 
 
Pelastuslaitos on lainsäädännön mukaisten kuntalaisten turvallisuuspalvelut tuottava 
organisaatio, joka tuottaa kuntalaisten peruspalvelut, mutta kuntien huono taloudelli-
nen tilanne sekä mahdolliset muutokset kuntien määrässä heijastuu myös tulevaisuu-
dessa pelastuslaitoksen talouteen ja kehittämismahdollisuuksiin. Kustannusrakenne on 
otettava kriittiseen tarkasteluun ja on pohdittava mahdollisuutta laajentaa toimintaa 
olemassa olevilla resursseilla niin, että tuottamalla lisäpalveluja, saadaan toiminnan 
kehittämiseen lisärahoitusta.  
 
Toiminnassamme henkilöstökuluilla on suuri merkitys kannattavuuden parantamises-
sa. Suorittamamme tehtävät tulee pystyä tekemään normaaleilla henkilöstökuluilla, 
ylitöiden teettämistä tulee välttää ja henkilöstön kierrättämistä toimipaikalta toiseen 
palvelutasopäätöksen mukaisen minimivahvuuden turvaamiseksi entisestäänkin tehos-
taa. Lisäksi tulee tehokkaasti pohtia toiminnaltaan tehottomien palokuntien yhdistä-

IV KEHITTÄMISSUUNNITELMA 
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mistä tai lakkauttamista kokonaan, jolloin saadaan maksimoitua ja kohdistettua kus-
tannukset toimiviin yksiköihin ja kaluston investoinnin ja käyttökustannusmenot vähe-
nevät. Henkilöstön työkyvyn sekä laitoksen työilmapiirin pitäminen hyvänä on tärkeää 
työurien suunnittelun ja henkilöstön tehokkaan toiminnan kannalta. Harjoitus – ja kou-
lutustoiminnan osalta harjoittelun yhtenäistäminen ja sen koordinoiminen  
keskitetysti yhteiselle harjoitusalueelle ylläpitää pelastustoiminnan tehokkuutta sekä  
parantaa alueellista yhteistoimintaa ja tehokkuutta. 
  
Hälytystehtävien määrä, kesto sekä niiden jakautuminen vuodenajan ja vuorokauden 
mukaan tulee huomioida palvelutasopäätöksen voimassaolon aikana. Työaikaa tulee 
tarvittaessa yhteistyössä henkilöstön kanssa kehittää niin, että työvoimaa kohdenne-
taan tarkoituksenmukaisesti.  
 
HENKILÖSTÖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pelastuslaitos edistää henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia  
 Työurasuunnittelua kehitetään ja toimintoja työurien pidentämiseksi valta-

kunnallisen mallin mukaisesti valmistellaan  
 Koulutusta sisäisesti ja ulkoisesti kannustetaan sekä tuetaan olemassa ole-

vien resurssien mukaisesti 
 Varhaisen tukemisen mallia kehitetään edelleen 
 Työturvallisuus- sekä työsuojelutoimintaa kehitetään edelleen  
 Sopimuspalokuntien toimintaa ja sopimuksia yhtenäistetään ja tasapuolis-

tetaan sekä sopimuspalokuntatoimintaa tuetaan ja kehitetään mahdolli-
suuksien mukaan sekä palokuntanuoriso-osastojen toimintaedellytyksiä 
palvelutasokaudella.  
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PELASTUSTOIMINTA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Pelastuslaitos kehittää pelastustoiminnan taktista ja teknistä suorituskykyä se-

kä tarkistaa pelastustoimintaan hälytettävien muodostelmien mitoituksen eri 
onnettomuustilanteissa. 

 Pelastustoimintaan käytettävän raskaan kaluston hankinta-aikoja muutetaan 
paremmin tehtävämääriä vastaaviksi  

 Sysmän palopäällikön virka muutetaan nykyisen palopäällikön eläköityessä pa-
lomestarin viraksi ja sijoituspaikaksi tulee Asikkala. Tavoitteena pelastustoi-
minnan valmiuden kehittäminen Asikkala – Padasjoki alueella 

 Hartolan palopäällikön vastuualue laajenee niin, että hänen vastuualueensa 
käsittää Hartola –Sysmä alueen Sysmän palopäällikön siirtyessä eläkkeelle 

 Padasjoen palopäällikön eläköityessä Asikkalan palomestarin vastuualue laaje-
nee koskemaan myös Padasjokea, viran kohtalo ratkaistaan samassa yhteydes-
sä.  

 Pelastustoimen operatiivisen harjoittelun yhtenäistämiseksi ja tasapuolisuuden 
varmistamiseksi rakennetaan ja kehitetään harjoitusaluetta Orimattilaan. 
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ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY  
 

 Ensisijaisina turvallisuusviestinnän kohderyhminä ovat peruskoulun alim-
pien luokkien opettajat ja koululaiset sekä päivähoitoikäiset lapset  
hoitajineen. 

 Osallistutaan vuosittain valtakunnallisiin ja paikallisiin turvallisuuskam-
panjoihin ja yleisötilaisuuksiin erillisen turvallisuusviestinnän suunnitel-
man mukaisesti. 

 Yhteistyötä eri viranomaisten ja muiden turvallisuusalan toimijoiden 
kanssa kehitetään siten, että paikallisissa turvallisuussuunnitelmissa esille 
tuodut asiat saadaan hallittua. 

  Valvontatoiminnan toimintalinjojen ja ohjeistuksen yhtenäistäminen saa-
tetaan loppuun koko alueella palvelutasopäätöskaudella. 

 Asikkalan palotarkastaja siirtyy hoitamaan Orimattila/Nastola alueen val-
vontatehtäviä palomestarin siirtyessä Asikkalaan 

 Johtavan palotarkastajan jäädessä eläkkeelle virka muutetaan paloinsi-
nöörin viraksi ja toimenkuvaan liitetään työsuojelupäällikön tehtävät, jol-
loin valmiusmestarin työpanos voidaan kohdentaa nykyistä paremmin 
kuntienvalmius- ja varautumisasioiden tukemiseen 

 Riskienhallintapäällikön jäädessä eläkkeelle on pohdittava vakavasti pe-
lastustoiminnan ja riskienhallinnan osaston yhdistämistä.   

 Luodaan työkaluja laadun ja vaikuttavuuden mittaamiseen yhteistyössä 
muiden pelastuslaitosten ja sisäasiainministeriön kanssa. 

 Seurataan rakentamista ja osallistutaan maanalaisen pelastamisen kehit-
tämiseen sekä alueella, että myös valtakunnallisesti. 

 Tutkitaan tulipalot ja toimialaan kuuluvat muut onnettomuudet, joissa 
kuolee tai vakavasti loukkaantuu ihmisiä tai omaisuusvahinkojen määrä 
on vähintään 500 000 € sekä tulipalot, joissa rakenteelliset tai tekniset 
puutteet ovat haitanneet pelastustoimintaa tai levittäneet paloa. 

 Kuntien varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin tuetaan nykyistä 
paremmin 

 Pelastuslaitos tukee alueeseensa kuuluvan kunnan valmiussuunnittelua 
siten, kuin siitä on sovittu kunnan kanssa  

 Yhteistyötä omatoimisen suojelun organisoimiseksi kehitetään vapaaeh-
toisjärjestöjen ja kuntien kanssa. 

 Omatoimisen suojelun organisointia ja koulutusta kehitetään edelleen. 
 Pelastuslaitos järjestää yhteistyöviranomaisten ja kuntien kanssa yhteisiä 

case‐ tyyppisiä harjoituksia yhteistoiminnan ja suunnitelmien kehittä‐
miseksi 
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TALOUS  
 

 

  

   
   

    

 Pelastuslaitoksen käyttötalousmenot nousevat keskimäärin alle 2 % vuosit-
tain ilman vuokrakulujen kasvua 

 Pelastuslaitos varautuu pelastustoimen yhteisen kenttäjohtamisjärjestel-
män (KEJO), hätäkeskuksen tietojärjestelmän (ERICA) sekä pelastustoimen 
tietovarantojärjestelmän (VARANTO) käyttöönottoon 

 Investointien taso säilynee nykytasolla koko palvelutasopäätösjakson in-
flaatio huomioiden 

 Pelastuslaitoksen tulee aktiivisesti kehittää toimintojaan myös siihen suun-
taan, että laitoksen on mahdollista saada tuloja nykyistä enemmän 

 Paavolan pelastusaseman käyttöönotto 2014 lisää pelastuslaitoksen vuok-
rakuluja arvion mukaan noin 1 000 000 euroa/vuosi 

 Hollolan pelastusaseman käyttöönotto 2015 lisää pelastuslaitoksen vuokra-
kuluja arvion mukaan 500 000 euroa/vuosi 
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Pelastustoimi käyttötalous 2014 - 2017 

   
       2014 2015 2016 2017 

  arvio arvio arvio arvio 

          

Menot yhteensä 
16 047 
874,00 

16 287 
917,00 

16 531 
563,00 16 778 861,00 

Aineet, tarvikkeet, tavarat 643 075,00 652 721,00 662 512,00 672 450,00 

Palvelujen ostot 1 740 600,00 
1 766 

709,00 
1 793 

210,00 1 820 108,00 

Henkilöstökulut 
11 363 
974,00 

11 534 
434,00 

11 707 
451,00 11 883 062,00 

Vuokrat 2 231 221,00 
2 264 

689,00 
2 298 

660,00 2 333 140,00 

Muut kulut 69 004,00 69 364,00 69 730,00 70 101,00 

          

Korot ja rahoitus         

          

Muut korko- ja rahoitustuotot 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

          

          

Tulot 
17 016 
874,00 

17 269 
427,00 

17 527 
280,00 17 788 239,00 

Kuntien maksuosuudet 
16 396 
874,00 

16 642 
827,00 

16 892 
470,00 17 145 857,00 

Liiketoiminnan tuotot 450 000,00 456 000,00 463 601,00 470 555,00 

Muut tuotot 170 000,00 170 600,00 171 209,00 171 827,00 

          

Investoinnit 989 000,00 
1 002 

261,00 
1 015 

720,00 1 029 381,00 

Myyntivoitot -130 000,00 -130 000,00 -130 000,00 -130 000,00 

          

  859 000,00 
1 002 

261,00 
1 015 

720,00 899 381,00 

Asukasluku           203 000           203 500           204 000               204 500    

Henkilöstö keskimäärin (vaki-
nainen)                  176                  176                  175                      175    

Kustannukset €/asukas               80,77               81,78               82,81                   83,84    

     Henkilöstökulujen muutos €                      -           170 460    173 017,00 175 611,00 
Henkilöstökulujen muutos % 0,00 % 1,50 % 1,50 % 1,50 % 

     Kokonaismuutos € 0 240 043 243 646 247 298 
Kokonaismuutos % 0,00 % 1,50 % 1,50 % 1,50 % 
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KALUSTO 

KIINTEISTÖT 

 Ajoneuvokaluston valtionosuusjärjestelmän muutokset vuoden 2013 alussa 
aiheuttavat pelastuslaitokselle vuosittain noin 200 000 euron lisäkustan-
nukset raskaan kaluston hankintaan. Valtionosuusjärjestelmän muutos tu-
lee huomioida laadittaessa vuosien 2014 – 2016 investointisuunnitelmaa.  

 Vuosina 2014 – 2017 investoinnit toteutetaan ilman valtionavustusta, avus-
tusta on mahdollista saada Palosuojelurahastosta. 

 autojen varustelutasosta tingitään 
 kehitetään pelastuslaitoksen omaa korjaamo- ja huoltotoimintaa 
 vara-autokalustoa supistetaan 
 Raskaan ajoneuvokaluston osalta on laadittu erillinen kierrätyssuunnitel-

ma, joka on perusteluosassa liitteenä 
 investoinnit tullaan pääsääntöisesti toteuttamaan vuosille 2014 – 2017 

tehdyn suunnitelman mukaisesti. Toiminnallisista sekä muista ennalta ar-
vaamattomista syistä voidaan hankintoja kuitenkin tarkastella uudelleen   

 

 Pelastuslaitos vuokraa toimitilansa pääsääntöisesti kunnilta ja maksaa niistä 
kunnille yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti vuokraa.  

 Pelastuslaitos on vuokrannut kunnilta yhteensä 25 erilaista tilaa.  
 Vuokrien määräytymisperusteet tullaan tarkistamaan syksyn 2013 ja kevään 

2014 aikana. Uudet vuokraperusteet huomioidaan pelastuslaitoksen ta 
2014 – 2017 suunnitelmassa. 

 Pelastuslaitos toteuttaa toimitilakartoituksen 2014 vuoden aikana 
 Hollolan pelastusasema 2015 (hankesuunnitelma hyväksytty 2013) 
 Pennalan Vpk 2015 (Vpk:n oma hanke) 
 Lahden Vpk 2016 (esiselvitys meneillään) 
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INVESTOINNIT 2014 - 2017 
 
2014 
Hankinta (alv 0) Sijoitus Kierto Hinta Avustus  
Sammutusauto  Orimattila Vierumäki 270 000                       
Säiliöauto  Padasjoki Hakosilta 230 000 
Öljyntorjuntavene 3 kpl Alue 26 000/kpl   78 000 39 000  
Kalusteet, autonosturi Paavola pelastusasema 130 000 
HarjoitusalueOrimattila                            70 000 21 000 
Muu sekalainen kalusto    271 000                    
    989 000 €   
2015 
Hankinta (alv 0) Sijoitus Kierto Hinta Avustus  
Sammutusauto  Lahti Padasjoki  270 000    
Säiliöauto   Heinola Vesikansa 230 000 
HarjoitusalueOrimattila                            70 000 21 000 
Öljyntorjuntavene 2 kpl Alue 26 000/kpl   52 000 26 000 
Kalusteet ym. laitteisto Hollolan pelastusasema 110 000  
Henkilöautot + muu       
sekalainen kalusto   317 261 
                         1 002 261 € 
2016 
Hankinta (alv 0) Sijoitus Kierto Hinta Avustus  
Sammutusauto  Lahti Hartola 270 000  
Nostolava-auto 50 % Lahti Heinola 400 000 
HarjoitusalueOrimattila                            70 000 21 000 
Öljyntorjuntavene 2 kpl Alue 26 000/kpl   52 000 26 000  
Henkilöautot + muu  
sekalainen kalusto   270 720 
                        1 015 720 €   
2017 
Hankinta (alv 0) Sijoitus Kierto Hinta Avustus   
Nostolava-auto 50 % Lahti Heinola 450 000  
Harjoitusalue Orimattila    70 000 21 000 
Kalusteet ym. laitteisto   137 120  
Öljyntorjuntavene 1 kpl Alue    35 000 17 500  
Henkilöautot + muu  
sekalainen kalusto   375 761 
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                        1 029 381 €            
  
 

PTS – TOIMITILAKARTOITUS 2014 – 
 
Nykytilanteessa asemien kunnosta ei ole olemassa yhtenäistä tietoa ja se vaikeuttaa 
keskitettyä ja kokonaisvaltaista ylläpito- ja korjaustoimenpiteiden suunnittelua. Tarkoi-
tus on päästä suunnitelmallisuuteen ja tarjota omistajatahoille tietoa maakunnan alu-
een paloasemienrakennusten tilasta. Paloasemien kartoituksessa kerätään tietoa ra-
kennusten peruskunnosta, mahdollisista kosteusongelmista ja esim. lämmitykseen liit-
tyvistä vaihtoehdoista. Lisäksi kiinteistöille on mahdollista tehdä sähkö-, lvi ja palotar-
kastukset sekä mm. jätteiden kierrätyssuunnitelma.  
 
Korjaustoimenpiteillä on tarkoitus pidentää asemien käyttöikää ja suunnitelmallisuu-
della saada kohdennettua oikein tarvittavat korjaukset oikea-aikaisesti ja kustannuste-
hokkaasti sekä mahdollisuuksien mukaan parantaa asemarakennusten käyttöä ja toi-
minnallisuutta. 
 
Aikataulutus 2014 - 2015 
 
Projekti käynnistyy kilpailutusten jälkeen syksyllä 2014 ja valmistuu keväällä 2015. 
 
Aloitetaan ja saatetaan loppuun Päijät-Hämeen paloasemakiinteistöjen kuntokartoitus 
talven 2014/2015 aikana. Projektin tuloksena syntyy ylläpito ja korjaussuunnitelmaoh-
jelma vuosille 2015 – 2025. 

Arvio kustannuksista  

 
Arvio projektin kokonaiskustannuksista 30.000 € – 35.000 € 

Projektin rahoitus 

 
Kunnat rahoittavat hankkeen pelastuslaitoksen talousarvioon sisältyvällä maksuosuu-
della.  

Projektin tuomat hyödyt 

 

Suunnitelmallisuudella saadaan 25 % - 30 % säästö ylläpito- ja korjauskustannuksiin 
(VTT). Piilossa kehittyvät vauriot löydetään ajoissa ennen kuin ne kasvat suuriksi ja kus-
tannuksiltaan isoiksi korjata. 
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Korjauksia ei tarvitse suunnitella ja toteuttaa kiireellä vaan ne voidaan toteuttaa halli-
tusti ja kustannustehokkaasti kilpailutuksen kautta. Suurena hyötynä on myös korjaus-
ten jaksottaminen pitemmälle aikavälille korjausten kasaantumisen sijaan. 
 

PÄÄTÖKSEN LAADINTA JA VOIMASSAOLOAIKA 
 
Tämä palvelutasopäätös on voimassa 1.1.2014 – 31.12.2017 ja se kumoaa vuonna 
2008 hyväksytyn palvelutasopäätöksen.  
 
PALVELUTASON SEURANTA 
 
Palvelutasopäätös toimitetaan aluehallintovirastolle. Puutteellinen palvelutasopäätös 
voidaan palauttaa täydennettäväksi (PeL 13 §). Aluehallintovirasto arvioi palvelutaso-
päätösten sisältöä pelastuslainsäädännön ja ministeriön ohjeiden perusteella. Aluehal-
lintovirasto valvoo, että pelastustoimen palvelutaso on riittävä (PeL 14 §). 
 
Pelastustoimen palvelutason toteutumista lakisääteisellä tasolla seurataan ensisijaises-
ti pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastojärjestelmällä (PRONTO), pyytämällä 
tarpeellisia tietoja ja selvityksiä sekä seurantakäynnein ja tarkastuksin.  
 
 

Liitteet:  
 
Perustelumuistio 
Palvelutaso kunnittain selvitys 
 


