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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Päijät-Hämeen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, että pelastustointa hoidetaan liikelaitoksena Päijät-Hämeen liiton hyväksymän
johtosäännön
sekä
muiden
liiton
säännösten
mukaisesti.
Yhteistoimintasopimuksessa ovat mukana Heinolan, Lahden ja Orimattilan
kaupungit sekä Asikkalan, Hartolan, Hollolan, (Hämeenkosken), Kärkölän,
(Nastolan), Padasjoen ja Sysmän kunnat sekä Päijät-Hämeen maakuntaliitto.
Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 4 §:n mukaan kokouskutsun antaa
puheenjohtaja
tai
hänen
estyneenä
ollessaan
varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu on lähetettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt
ole esteenä. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun
yhteydessä. Johtokunnan kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille sekä
muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus johtokunnan kokouksissa,
toimielimen päättämällä tavalla.
Kokouskutsu on lähetetty Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenille
ja varajäsenille ja maakuntajohtajalle sekä kunnanjohtajille.
Kuntalain 58 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 10 §:n mukaan muiden, kuin pykälässä
mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen
toimielin.
Puheenjohtaja:
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 15 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan
toimielimen päättämällä tavalla.
Johtokunnan päätöksen mukaisesti johtokunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi
kullakin kerralla tähän tehtävään valittua johtokunnan jäsentä tai läsnä olevaa
varajäsentä, jollei johtokunta jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjat
tarkastetaan pääsääntöisesti seuraavassa kokouksessa tai tarpeen vaatiessa
muulla tavoin.
Puheenjohtaja:
Johtokunta valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Tiina
Jokisen ja Marja-Kaarina Koskisen.
Päätös:
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tiina Jokinen ja Marja-Kaarina Koskinen.
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 7 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa.
Puheenjohtaja:
Johtokunta hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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VALVONTATOIMINNAN JA TURVALLISUUSVIESTINNÄN TOTEUMA 1.1–30.6.2018
Määräaikaisia tarkastuksia yrityksiin ja laitoksiin on tehty 466 kpl (405) kpl.
Määrä on 49,4 % (36) vuodelle 2017 asetetusta tavoitteesta.
Epäsäännöllisiä valvontakäyntejä on suoritettu 408 kpl (468).
Lausuntoja ja muuta asiakirjavalvontaa on tehty 1 135 kpl. Valvonta on
kohdistunut mm. paloteknisten laitteiden valvontaan ja yleisötapahtumien
pelastus-suunnitelmien valvontaan ja sisältää myös kemikaalilain nojalla tehdyt
tarkastukset. Pientalojen oma-valvontakirjeitä on postitettu 3 694 kpl (4 625) ja
loma-asuntoihin 1 960 kpl. Pientalojen osalta kirjeitä on palautettu 30.06.2018
mennessä 2 642 kpl, eli 71,5 %. Loma-asuntojen osalta 30.6. mennessä ei kirjeitä
ole vielä palautunut.
Poistumisturvallisuusselvityksiä on käsitelty 8 kpl (9).
Valvontasuoritteita on yhteensä 2 138 kpl (4 031).
Ennusteen mukaan valvontavelvoitteissa ei saavuteta kaikkia asetettuja
tavoitteita.
Turvallisuusviestintään kuuluviin tilaisuuksiin on osallistunut alkuvuonna
yhteensä 14 211 (23 714) henkilöä eli noin 7 % (11,4 %) alueen asukkaista.
Tilaisuuksia on pidetty kaikkiaan 199 kpl (232). Palvelutasopäätöksen mukainen
20 % tavoite toteutuu tänäkin vuonna.

Esittelijä
Johtokunta merkitsee tiedoksi valvontatoiminnan ja turvallisuusviestinnän
toteutuman 1.1 – 30.6.2018.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
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TOIMINNALLINEN TOTEUMA PELASTUSTOIMINTA 1.1 – 30.6.2018
Pelastuslaitoksen
pelastustoiminnan
osaston
toiminnan
tärkeimpinä
tunnuslukuina on käytetty lähinnä hälytystehtävien määrän muutosta sekä
toimintavalmiusajan toteumaa. Seuraavassa vertailua toteuman osalta ajalta 1.1
– 30.6.
Ensimmäisen yksikön (kiireelliset tehtävät) toimintavalmiusaika:
Kunta
Lahti
Hollola
Heinola
Orimattila
Asikkala
Hartola
Kärkölä
Sysmä
Padasjoki
Keskiarvo
kaikki

Täyttymis %
82 %
90 %
88 %
99 %
89 %
94 %
78 %
100 %
96 %
90 %

1-3.2018 Huomioita
89 %
90 %
92 %
100 %
87 %
82 %
80 %
100%
100 %
91 %

Keskimääräisen toimintavalmiusajan raportointimallissa seurataan eri
toimipaikkojen ensimmäisen yksikön valmiusaikoja toimintavalmiuden
suunnitteluohjeen 21/2012 mukaisesti.
Hälytystehtävien määrä (2277 tehtävää) on kasvanut edellisvuodesta 76
tehtävällä, joka selittyy ensivaste (+ 39) –, avunanto- (+ 23) ja liikennevälinepalo
(+ 21) tehtävien määrän kasvulla. Vahingontorjuntatehtävien määrä on
vähentynyt (- 60). Automaattisen paloilmoittimien antamien tehtävien määrä on
edellisvuoteen verrattuna suunnilleen samalla tasolla (+ 7).
Rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa on ollut uhattuna 420 milj.euron
omaisuusarvo, josta pelastuslaitoksen toiminnalla on pelastettu yli 380
milj.euroa, 91 % uhattuna olleesta arvosta. Vastaavalla ajalla erilaisissa
onnettomuuksissa pelastuslaitos on pelastanut välittömästä vaarasta 12
henkilöä, joka on 8 henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna. Rakennuspaloissa on
alkuvuoden aikana menehtynyt kaksi (2) henkilöä.
Ennusteen mukaan tehtävien määrä tulee kasvamaan edellisvuoden tasosta.
Esittelijä
Johtokunta merkitsee tiedoksi operatiivisen toiminnan toteuman 1.1–30.6.2018.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1. – 30.6.2018
Pelastuslaitoksen toimintasäännön 5.3. kohdan mukaan pelastusjohtajan tulee
raportoida neljännesvuosittain johtokunnalle pelastuslaitoksen talousarvion
toteutumasta.
Pelastustoimen käyttötalouden menot (liite1) ilman ensihoitoa olivat 8.927.397
euroa (2017: 8.959.359 €). Tulos kesäkuun lopussa oli 255.292 euroa (2017:
-270.020).
Toteutuneet investoinnit olivat 750.529 euroa.
Ensihoidon käyttötalouden (liite 2) kustannukset olivat 2.510.928 € (2017:
2.610.413 €). Ensihoidon tulos kesäkuun lopussa oli 21.209 euroa (2017:
-161.434) euroa. Ensihoidon tulosta ovat parantaneet käytöstä poistettujen
ambulanssien myyntitulot.
Ensihoidossa ei ole tehty investointeja.
Ennusteen mukaan sekä pelastustoimi että ensihoito pysyvät talousarviossa
vuoden loppuun mennessä.
Liitteet: pelastustoimen talousarvion toteutuma 1.1. – 30.06.2018 (liite 1)
ensihoidon talousarvion toteutuma 1.1. – 30.06.2018 (liite 2)
Esittelijä:
Merkitään tiedoksi talousarvion toteutumat 1.1. – 30.6.2018.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
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RISKIENHALLINTAPÄÄLLIKÖN VALINTA
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella on ollut avoinna riskienhallintapäällikön virka.
Määräaikaan mennessä virkaan tuli kolme (3) hakemusta.
Virkaa on hoidettu määräaikaisesti 1.4.2017 alkaen riskienhallintapäällikkö
Juhani Naskalin jäädessä eläkkeelle. Määräaikaisuuden perusteena oli
mahdollinen maakuntauudistukseen liittyvä pelastuslaitoksen yhdistyminen
Pirkanmaan alueeseen. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen alue tulee jatkamaan
maakuntauudistuksesta huolimatta itsenäisenä alueena, josta johtuen
määräaikaisuudelle ei ole enää perusteita. Nykyinen määräaikaisuus loppuu
31.12.2018. – 31.12.2018.
Johtokunnan puheenjohtaja ja pelastusjohtaja ovat haastatelleet hakijat to 23.8.
Pelastusjohtaja tekee kokouksessa päätösehdotuksen sekä perustelee esityksen
yhdessä johtokunnan puheenjohtajan kanssa.
Esittelijä:
Johtokunta valitsee riskienhallintapäällikön virkaan 1.1.2019 alkaen Marjo
Oksasen. Palkkaus osastopäälliköiden palkkauksen mukainen.
Päätös:
Riskienhallintapäällikön virkaan valittiin 1.1.2019 alkaen Marjo Oksanen.
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PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO 14.03.2018 – 17.08.2018
Pelastusjohtajan päätösluettelo on liitteenä (liite 3) ajalta 14.03.2018 –
17.08.2018.
Esittelijä:
Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee pelastusjohtajan päätökset tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

34

TIEDOKSISAANTIASIAT
Tiedoksisaantiasioista yhteenveto liitteenä (liite 4).
Esittelijä:
Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi tiedoksisaantiasiat.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

35

AJANKOHTAISASIAT
Ajankohtaisasioista yhteenveto liitteenä (liite 5).
Esittelijä:
Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavat
ajankohtaiskatsaukset.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Ei muita mahdollisia asioita.
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SEURAAVAT KOKOUKSET
Esittelijä:
Sovitaan seuraavien kokousten ajankohdat ja paikat.
SEURAAVAT KOKOUKSET: ke 05.12.2018 klo 12:00 Sibeliustalolla. Aloitetaan
ruokailulla, jonka jälkeen klo 13:00 aloitetaan varsinainen kokous.

38

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO
Kokouspäivämäärä
Sivu 12 (13)
Päijät-Hämeen pelastuslaitos
05.09.2018
Johtokunta
__________________________________________________________________________

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
Pykälät § 26-31, 33-38

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälä § 32

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

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

Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Johtokunta
Mannerheiminkatu 24
15110 LAHTI
Pykälät
§ 32
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava
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Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin
myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
Kunnallisvalitus

Pykälät

Valitusaika
Hallintovalitus
Muu
valitusviranomainen,
postiosoite

30 päivää
Valitusaika
päivää
Valitusaika
päivää

Pykälät
osoite

ja Pykälät

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjelmä
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmä on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HHL 21 §).

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava ¹: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Lisätietoja
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista lain (701/93) nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen
¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
Liitetään pöytäkirjaan

PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS

Johtokunta
05.09.2018 § 31
Liite 1

TOTEUTUMA/ TALOUSARVIO 6/2018 (6/2017)
PELASTUSTOIMI, ILMAN ENSIHOITOA

Kesä 2017
Myyntituotot
Liiketoiminnan myyntituotot
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä
Muut suoritteiden myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot

68 241
8 871 492
145 419
0
-16 368
0
998

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

9 069 782

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut

Ostot tilikauden aikana
Avustukset
Muut toimintakulut
Vuokrat
Muut toimintakulut
Toimintakate
Rahoitustuotot ja kulut
Poistot
Tilikauden tulos
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

ero %

ta 2018

tot. %

124 500
18 419 109
110 600
0
212 000
0
129 000

51,7
50,0
40,5

64 358
9 210 352
44 748
0
123 933
0
81 134
9 524 525

-3 883
338 860
-100 671
0
140 301
0
80 136

-5,7
3,8
-69,2

454 743

5,0

18 995 209

50,1

-5 665 114
-4 673 532

-42 265

0,7

-11 353 758

49,9

50 697

-1,1

-9 301 224

50,2

-6 290
-55 600
-31 072
7 686

0,7
20,0
-69,9
-0,9

-1 716 850
-424 684
89 000
-1 940 760

49,2
52,4
84,9
45,4

7 686
12 674

-0,9
-3,2

-1 940 760
-754 700

45,4
54,9

12 674
-48 650

-3,2

-754 700
-50 000

54,9

68 593

-3,6

-4 015 991

48,9

140 423
25 312
-435 755
-270 020

-844 779
-222 333
75 530
-880 820
-880 820
-414 381
-414 381
-2 500
-1 964 582
-1 954 301
-10 281
597 128
44 955
-386 791
255 292

64 310
4 283
-456 705
-19 643
-48 964
-525 312

-3,4
-71,4
-325,2

-3 995 041
-20 950
880 000
10 000
-890 000
0

48,9
49,1
67,9
449,6
43,5
#JAKO/0!

8 929 359

8 927 397

1 962

0,02

18 115 209

49,3

-5 707 379

Palkat ja palkkiot
-4 622 835
Henkilösivukulut
Eläkekulut
-851 069
Muut henkilösivukulut
-277 933
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät
44 458
Palvelujen ostot
-873 134
Muiden palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Kesä 2018 Ero 2017/2018

-873 134

-401 707
-401 707
-51 150

-1 895 989
-1 889 991
-5 998

58,5

PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS
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TOTEUTUMA/ TALOUSARVIO 6/2018 (6/2017)
ENSIHOITO-TOIMINTO

Kesä 2017

Kesä 2018

ero 2017/2018

Myyntituotot
Liiketoiminnan myyntituotot
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä
Muut suoritteiden myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot

48
2 444 496
0
0
0
0
4 435

-48
25 446
0
0
22 114
0
35 646

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

2 448 979

0
2 469 942
0
0
22 114
0
40 081
2 532 137

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut

-1 952 176

Palkat ja palkkiot
-1 614 351
Henkilösivukulut
Eläkekulut
-275 247
Muut henkilösivukulut
-90 905
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät
28 327
Palvelujen ostot
-110 789

-1 942 998
-1 612 212

Muut toimintakulut

-432 479

Vuokrat
Muut toimintakulut
Toimintakate

-432 469
-10
-161 434

-270 046
-75 532
14 792
-96 338
-96 338
-96 948
-96 948
0
-374 644
-374 617
-27
21 209

2 610 413

2 510 928

Muiden palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-110 789
-114 969

Ostot tilikauden aikana
Avustukset

-114 969
0

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

ero %

1,0

83 158

3,4

ta 2018
0
4 939 886
0
0
16 000
0
0

tot. %

50,0

4 955 886

51,1

-9 178

0,5

-3 699 933

52,5

-2 139

0,1

-3 093 725

52,1

-5 201
-15 373
13 535
-14 451

1,9
16,9
47,8
13,0

-510 661
-140 547
45 000
-190 436

52,9
53,7

-14 451
-18 021

13,0
15,7

-190 436
-225 517

50,6
43,0

-18 021
0

15,7

-225 517
0

43,0

-840 000

44,6

-57 835

13,4

-57 852
17
-182 643

13,4
0,0
113,1

99 485

3,81

50,6

-840 000
44,6
0 #JAKO/0!
0
4 955 886

50,7
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§ 33 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO
14.03.2018 – 17.08.2018
26.03.2018

§ 12 Eroilmoitus kalustonhoitajan toimesta, Kari Suvanto.
Merkitty tiedoksi Kari Suvannon eroilmoitus kalustonhoitajan toimesta 1.7.2018 alkaen.
- täytetty sisäisellä siirrolla

28.03.2018

§ 13 Pelastuslaitoksen avustus pelastuslaitoksen urheilujoukkueelle
Myönnetty 12 500 euron avustus Brandmästerskapen tapahtumaan Göteborgissa 28 –
31.8.2018 osallistuvalle urheilujoukkueelle matkasta aiheutuviin kustannuksiin. Joukkue
edustaa tapahtumassa Päijät-Hämeen pelastuslaitosta.

09.04.2018

§ 14 Palkkiovapaa 30 – vuoden palvelusajasta, Erkki Santero.
Myönnetty Erkki Santerolle palkkiovapaata kolme (3) työvuoroa asemapalvelusohjeen
mukaisesti.

09.04.2018

§ 15 Palkkiovapaa 20 – vuoden palvelusajasta, Samu Laine.
Myönnetty Samu Laineelle palkkiovapaata kaksi (2) työvuoroa asemapalvelusohjeen
mukaisesti.

13.04.2018

§ 16 Palotarkastajan määräaikaisen virkasuhteen jatkaminen, Marko Kaihola.
Päätetty jatkaa suostumuksellaan Marko Kaiholan palotarkastajan määräaikaista virkasuhdetta 31.12.2018 asti.

13.04.2018

§ 17 Palotarkastajan määräaikaisen virkasuhteen jatkaminen, Jarno Kelo.
Päätetty jatkaa suostumuksellaan Jarno Kelon palotarkastajan määräaikaista virkasuhdetta
31.12.2018 asti.

13.04.2018

§ 18 Palotarkastajan määräaikaisen virkasuhteen jatkaminen, Jasmin Seppänen.
Päätetty jatkaa suostumuksellaan Jasmin Seppäsen palotarkastajan määräaikaista virkasuhdetta 31.12.2018 asti.

23.04.2018

§ 19 Palkkiovapaa 30 – vuoden palvelusajasta, Tommi Kittelä.
Myönnetty Tommi Kittelälle palkkiovapaata kolme (3) työvuoroa asemapalvelusohjeen
mukaisesti

25.04.2018

§ 20 Palkkiovapaa 10 – vuoden palvelusajasta, Ida Hännikäinen.
Myönnetty Ida Hännikäiselle palkkiovapaata yksi (1) työvuoro asemapalvelusohjeen
mukaisesti

03.05.2018

§ 21 Eroilmoitus määräaikaisen palotarkastajan virasta, Jari Myllylä.
Merkitty tiedoksi Jari Myllylän eroilmoitus määräaikaisen palotarkastajan virasta 20.7.2018
alkaen.

03.05.2018

§ 22 Palkallinen virkavapaus, Tapani Lehtinen.
Myönnetty Tapani Lehtiselle palkallista virkavapautta yksi työvuoro KVTES V luku 12 § 2 mom.
mukaisesti.

03.05.2018

§ 23 KEVA:n eläkeratkaisu, Mika Kilponen.
Merkitty tiedoksi ilmoitus eläkeratkaisusta.

09.05.2018

§ 24 Vuosiloman säästäminen, Tommi Rintala.
Myönnetty Tommi Rintalalle oikeus säästää 17 vuoislomapäivää vuoden 2017 lomista.
Perusteena virkavapaus, lomat pidetään 2019.

17.05.2018

§ 25 Väistötilojen vuokrasopimus, Orimattila.
Päätetty tilata väistötilat Orimattilan pelastusaseman henkilöstön käyttöön Cramo Finland
Oy:ltä.

16.05.2018

§ 26 Palkallinen virkavapaus, Harri Granlund.
Myönnetty Harri Granlundille palkallista virkavapautta yksi työvuoro KVTES V luku 12 § 2 mom.
mukaisesti.

16.05.2018

§ 27 Eroilmoitus ylipalomiehen virasta, Eero Siivonen.
Merkitty tiedoksi Eero Siivosen eroilmoitus ylipalomiehen virasta eläköitymisen johdosta
31.7.2018 alkaen.

16.05.2018

§ 28 Palotarkastajan viran täyttö, Tarja Asikainen.
Valittu avoinna olleeseen palotarkastajan virkaan 1.6.2018 alkaen Tarja Asikainen.

29.05.2018

§ 29 Palkkiovapaa 10 – vuoden palvelusajasta, Jani Taiminen.
Myönnetty Jani Taimiselle palkkiovapaata yksi (1) työvuoro asemapalvelusohjeen mukaisesti

29.05.2018

§ 30 Palkkiovapaa 20 – vuoden palvelusajasta, Harri Munukka.
Myönnetty Harri Munukka palkkiovapaata kaksi (2) työvuoroa asemapalvelusohjeen mukaisesti

29.05.2018

§ 31 Palkkiovapaa 10 – vuoden palvelusajasta, Antti Mustonen.
Myönnetty Antti Mustonen palkkiovapaata yksi (1) työvuoro asemapalvelusohjeen mukaisesti
mukaisesti.

30.05.2018

§ 32 Ajoneuvohankinnat: henkilöautot ja maasturi.

Päätetty tilata Autotalo Laakkoselta neljä (4) kpl Volkswagen Polo autoa sekä Vesijärven Auto
Oy:ltä yksi (1) Toyota Land Cruiser maastoauto (Hartolan palokunta). Hankinta toteutettu
kokonaistaloudellisesti edullisimmilta tarjoajilta.
04.06.2018

§ 33 Vuosiloman säästäminen, Timo Kokko.
Oikeutettu Timo Kokko säästämään vuoden 2018 vuosilomasta 6 työvuoroa.

11.06.2018

§ 34 Korjaus pelastusjohtajan päätökseen 21/2018, Myllylä.
Korjattu päätökseen oikea irtisanoutumisajankohta.

12.06.2018

§ 35 Palkkiovapaa 10 – vuoden palvelusajasta, Hannu Viheri.
Myönnetty Hannu Viherille palkkiovapaata yksi (1) työvuoro asemapalvelusohjeen mukaisesti.

12.06.2018

§ 36 Korvaus maastopalotilanteessa käytetyistä sammuttimista.
Päätetty korvata maastopalotilanteessa käytetyistä sammuttimista aiheutuneet kustannukset
yksityishenkilölle.

14.06.2018

§ 37 Irtrisanoutumisilmoitus määräaikaisen palotarkastajan virasta, Jarno Kelo.
Merkitty tiedoksi Jarno Kelon irtisanoutuminen määräaikaisesta palotarkastajan virasta
1.8.2018 alkaen.

15.06.2018

§ 38 Palomestarin viran täyttö, Juha Murtonen.
Valittu avoinna olleeseen palomestarin virkaan Juha Murtonen. Toiminta-alueena AsikkalaPadasjoki alue. Virkaa haki viisi (5) henkilöä.

20.06.2018

§ 39 Määräaikaisen palotarkastajan viran täyttö, Vainikka.
Valittu määräaikaiseen 1.8 – 31.12.2018 virkaan Lauri Vainikka.

20.06.2018

§ 40 Palkkiovapaa 20 – vuoden palvelusajasta, Petri Fyhr.
Myönnetty Petri Fyhrille palkkiovapaata kaksi (2) työvuoro asemapalvelusohjeen mukaisesti.

11.07.2018

§ 41 Sairaankuljetusautojen (4 kpl) sekä koukkulava-auton (1 kpl) myynti.
Myyty käytöstä poistetut sairaankuljetusautot (4 kpl) sekä koukkulava-auto (1 kpl)
Kiertonet.fi:n kautta.

03.07.2018

§ 42 Irtrisanoutumisilmoitus ensihoidon palvelupäällikön virasta, Markku Heikkilä.
Merkitty tiedoksi Markku Heikkilän irtisanoutuminen ensihoidon palvelupäällikön virasta
6.8.2018 alkaen.

13.07.2018

§ 43 Opintovapaan myöntäminen, Emmi Löytömäki.
Myönnetty Emmi Löytömäelle palkatonta opintovapaata
puutarhatalouden perustutkinnon suorittamista varten.

18.07.2018

1.9.2018

§ 44 Ensihoidon palvelupäällikön viran hoito 14.8 – 31.12.2018, Jenni Eskola.

–

30.04.2019

Nimetty ensihoitoesimies Jenni Eskola
palvelupäällikön virkaa 14.8 – 31.12.2018.
18.07.2018

suostumuksellaan

hoitamaan

ensihoidon

§ 45 Hallintosihteerin sijaisen palkkaaminen 13.8.2018 – 30.04.2019, Riina Voutilainen.
Nimetty Riina Voutilainen hoitamaan hallintosihteerin toimen sijaisuutta ajalla 13.8.2081 –
30.04.2019.

24.07.2018

§ 46 Koulutuksen tukeminen, Jukka Huttunen.
Myönnetty Jukka Huttuselle anomuksen mukaisesti palkallista virkavapautta yhteensä kuusi
(6) työvuoroa myöhemmin sovittavana ajankohtana pelastusalan päällystötutkinnon
suorittamista varten. Asemapalvelusohjeen mukainen päätös.

24.07.2018

§ 47 Sairaankuljetusauton (1 kpl) myynti.
Myyty käytöstä poistetuttu sairaankuljetusauto (1 kpl) Hyvinkään Alueen Ensihoito Oy:lle.

24.07.2018

§ 48 Alueellisen maanpuolustuksen jatkokurssi, Erkki Koho.
Oikeutettu Erkki Koho osallistumaan Alueellisen
Parolannummella Hämeenlinnassa 28 – 29.8.2018.

26.07.2018

maanpuolustuksen

jatkokurssille

§ 49 Ruiskumestarin viran täyttäminen, Kimmo Vapamaa.
Valittu avoinna olleeseen ruiskumestarin virkaan Kimmo Vapamaa. Hakijoita yhdeksän (9).
Toimipaikka Nastola.
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§ 34 TIEDOKSISAANTIASIAT
SISÄMINISTERIÖ
JTS – simulointineuvottelu Päijät-Häme, ”pöytäkirja 6.3.2018”.
Neuvotteluissa mukana Päijät-Hämeestä muutosjohtaja Hulden, johtava controller Anu Mäkelä,
pelastusjohtaja Hyvärinen sekä hallintopäällikkö Merja Saasmo. Ohessa asioita, jotka nousivat
neuvotteluissa esille:
- väestön keskittyminen kasvukeskuksiin vaikuttaa pelastustoimeen merkittävästi
- sopimuspalokuntalaisten saatavuus tulevaisuudessa haasteellista
- vuokrakustannusten nousu näkyy pelastustoimen nettokustannuksissa
- suunnitelmien osalta tulee varmistaa, että suunnitelmat kattavat merkittävimmät riskit
- varautumisen resursointi näyttää pieneltä
- ICT – kustannusten nousu tulee olemaan huomattavan suuri
- syksyllä seuraavat neuvottelut (siirtynevät tulevaisuuteen aikataulumuutoksen vuoksi)
Kohonneen metsäpaloriskin huomioiminen pelastuslaitoksissa, ”kirje 29.05.2018 ja 19.07.2018”
Sisäministeriö on suositellut, että alueiden pelastusviranomaiset kieltäisivät pelastuslain 6 §:n nojalla
kaiken avotulen teon mukaan lukien kulotukset alueilla, missä metsäpaloindeksi on 5,6 – 6,0 siihen
saakka, kunnes indeksin arvo laskee alle 5,6 ja tiedottaisivat päätöksistä pelastuslain edellyttämällä
tavalla. Toisella kirjeellä Sisäministeriö on suositellut, että alueiden pelastusviranomaiset kieltäisivät
pelastuslain 6 §:n nojalla kaiken avotulen teon mukaan lukien kulotukset alueilla, missä
metsäpaloindeksi on 5,0 – 6,0 siihen saakka, kunnes indeksin arvo laskee alle 5,0.
Päijät-Hämeessä pelastuspäällikkö kielsi avotulen teon ajalla 30.5 – 13.6.2018 päätöksellään § 13.
Toiseen kirjeeseen ei reagoitu, koska indeksi oli alle 5.
Alueellisten riskiarvioiden valmistelu, ”päätös 18.04.2018”
Sisäministeriö pyytää pelastuslaitoksia yhdessä alueensa aluehallintovirastojen kanssa perustamaan
työryhmät valmistelemaan alueelliset riskiarviot, joissa kaikki keskeiset yhteistyötahot ovat mukana.
Aluehallintovirastoja ja pelastuslaitoksia pyydetään kytkemään maakuntavalmistelu mukaan alueellisen
riskiarvion laatimiseen.
Pelastuspäällikkö on pelastusjohtajan esityksestä laatinut Sisäministeriölle vastineet Päijät-Hämeen
pelastuslaitoksen osalta alueellisten riskiarvioiden valmisteluun liittyen.
Pelastuslaitos on nimennyt maakuntauudistukseen valmisteluun päällystöviranhaltijan, jonka tehtäviin
kuuluu vastata myös alueellisesta riskiarviosta. Olemassa olevassa Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen
varautuminen – ja turvallisuus työryhmässä on jo SM:n linjaamat yhteistyötahot mukana.

Asian siirto toimivaltaiselle viranomaiselle ”päätös 07.06.2018”
Sisäministeriö on 17.01.2017 vastaanottanut tietopyynnön koskien aluehallintovirastojen käytössä
olevia rekistereitä, joiden ylläpitämisestä vastaa muu viranomainen. Sisäministeriö ei toimi
rekisterinpitäjänä alueen pelastustoimen käytössä olevissa rekistereissä, minkä vuoksi SM on 26.01.2017
siirtänyt tietopyynnön asianomaisten pelastuslaitosten käsiteltäväksi niiltä osin, kun kyse on pelastuslaitosten ylläpitämistä rekistereistä.
Ministeriölle on toimitettu 16.05.2018 sähköpostiviesti, jonka mukaan asianosainen ei ole saanut pyytämiään asiakirjoja.
Sisäministeriö pyytää pelastuslaitoksia ystävällisesti toimittamaan tiedoksi vastauksensa asiassa sisäministeriön kirjaamoon. Päijät-Hämeen pelastuslaitos on toimittanut pyydetyt asiakirjat 14.06.2018.

Tiedote 2.8.2018
Avunanto Ruotsin metsäpalojen sammutustöihin
Sisäministeriö päätti 27.7. pelastuslain 38 §:n nojalla yhteensä 29 henkilön lähettämisestä avustamaan
Ruotsin metsäpalotilanteessa ajalle 27.7.-4.8.2018. Ruotsin valmiusvirasto MSB pyysi 31.7. tehtävän
jatkamista samalla kokoonpanolla 10.8. saakka ja SM teki myönteisen päätöksen 1.8. Päätös koskee
myös pelastuslaitosten kaluston lähettämistä.
Tehtävä on Kriisinhallintakeskuksen hallinnoiman kansainvälisen pelastustoiminnan rosterin (Finn Rescue Team) ulkopuolinen tehtävä ja se toteutettiin sisäministeriön, pelastuslaitosten ja CMC:n yhteistyönä. Avunanto perustuu kolmen pelastuslaitoksen (Oulu-Koillismaa, Lappi, Pohjois-Savo) itsenäisesti valitsemaan henkilöstöön ja ko. pelastuslaitosten kalustoon.
Sisäministeriö katsoi päätöksen valmistelussa, että Ruotsin esittämään pyyntöön (omavaraisesti kentällä
toimiva sammutusjoukko ja kalusto) pystyttiin vastaamaan parhaiten kokoamalla noin pelastusjoukkueen kokoinen muodostelma siten, että kotimaan valmiutta rasitettaisiin mahdollisimman vähän. Suomellla ei tällä hetkellä ole valmiudessa EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta pyydettyä metsäpalomoduulia. Apu lähetettiin pohjoismaisen Nordred- sopimuksen puitteissa.
Kotimaan metsäpalotilanteen ja kaluston käytettävyyden näkökulmasta pelastuslaitosten kautta toteutettu avunanto katsottiin toimivimmaksi järjestelyksi. Ko. pelastuslaitokset valittiin kotimaan metsäpaloriskien kartoituksen, kaluston saatavuuden sekä tuki- ja logistiikkajärjestelyiden toimivuuden, ml. ajoetäisyys todennäköisimmille kohdealueille, perusteella.
Pelastuslaitokset ovat vastanneet henkilöstönsä valinnasta käyttämällä omia hälytys- ja tehtävällekutsujärjestelmiään. Kriisinhallintakeskus toimii koko muodostelman osalta valtiotyönantajan roolissa ja on
lähettänyt tehtävän tueksi kolmihenkisen teknisen tuen tiimin kv. pelastustoiminnan TAST -rosterin
kautta.

On tärkeää, että avunantotehtävästä saatuja kokemuksia hyödynnetään kv. avunannon ja –vastaanottamisen kehittämisessä SM:ssä, pelastuslaitoksissa ja Pelastusopistossa/Kriisinhallintakeskuksessa.
Parhaillaan osana pelastustoimen uudistusta pohditaan pelastustoiminnan kansainvälisen avun valmiuksia ja meneillään oleva tilanne on esimerkki avunannon tilanteista, jota voidaan käyttää toimintojen
suunnittelun pohjana. Tulevaisuudessa keskeistä on kansainvälisistä tehtävistä saatujen kokemusten
hyödyntäminen kotimaan valmiuden tukena pelastuslaitoksissa. Uskomme, että operaatiossa mukana
olleet pelastuslaitokset, Kriisinhallintakeskus ja me sisäministeriössä ymmärsimme saatavan hyödyn
myös omien valmiuksiemme kehittämisen näkökulmasta. Vastaavan kaltaiset laajat palot tai muut kv.
apua vaativat laajat onnettomuustilanteet ovat mahdollisia myös Suomessa, joten myös avun vastaanoton käytännön järjestelyjä niin kansallisella kuin alueellisella tasolla koskevat opit on hankittava Ruotsin
kaltaisten tilanteiden pohjalta.
Pelastuslaitokset ja Kriisinhallintakeskus ovat osoittaneet toiminnallaan erinomaista kyvykkyyttä ja
venymistä vastata Ruotsin tarvitsemaan apuun. Ruotsin valmiusvirasto MSB on jo nyt kiittänyt Suomea
tärkeästä panoksesta metsäpalojen sammutuksessa ja tiedotusvälineet ovat uutisoineet avunannosta ja
suomalaisten toiminnasta sammutustöissä erittäin positiiviseen sävyyn. Kiitos kuuluu kaikille erittäin
ammattitaitoisen suomalaisen pelastustoimen järjestelmän toimijoille.
Pelastusylijohtajan sijainen, varautumisjohtaja Jussi Korhonen
Aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue
Työsuojelutarkastukset,7 kpl ”tarkastuskertomus 15.05.2018
Aluehallintoviraston laatimat tarkastuskertomukset 17.4 -3.5.2018 ajalla toteutetuista työsuojelutarkastuksista. Tarkastukset kohdistuivat Paavolaan, Orimattilaan ja Hollolaan. Pelastuslaitos on vastannut
aluehallintovirastolle siltä osin, kuin tarkastuskertomukset ovat antaneet siihen tarvetta. Puute, josta
annettiin kehotus, korjattiin välittömästi (pylväsporakoneen käsivahinkosuoja) ja annetut toimintaohjeet
on huomioitu toiminnassa niiltä osin, kuin se on nykyisissä toimitiloissa mahdollista.
Palosuojelurahaston päätöksiä:
1. Palosuojelurahasto, päätös 30.5.2018. ”Päijät-Hämeen pelastuslaitos; sammutusauto”
Myönnetty avustusta sammutusauton (Heinola) hankintaan enintään 64 000 euroa.
2. Palosuojelurahasto, päätös 31.5.2018. ”Päijät-Hämeen pelastuslaitos; säiliöauto”
Myönnetty avustusta säiliöauton (Sysmä) hankintaan enintään 56 000 euroa.
3. Palosuojelurahasto, päätös 01.05.2018. ”Renkomäen Vpk; nosturiperävaunu”
Myönnetty avustusta nosturiperävaunun hankintaan enintään 16 000 euroa.
4. Palosuojelurahasto, päätös 01.06.2018. ”Lahden Vpk, miehistönkuljetusauto”

Myönnetty avustusta miehistönkuljetusauton hankintaan enintään 16 000 euroa.
5. Palosuojelurahasto, päätös 01.06.2018. ”Herralan Vpk, miehistönkuljetusauto”
Myönnetty avustusta miehistönkuljetusauton hankintaan enintään 6 944 euroa.

PELASTUSOPISTO
Tiedote 22.3.2018

Työ pelastustoimen sopimushenkilöstökoulutuksen kehittämiseksi etenee Pelastusopistolla
Pelastusopiston vastuulle 1.1.2019 alkaen siirtyvä pelastustoimen sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä on muotoutumassa. Sopimushenkilöstön lakisääteisen koulutusjärjestelmän suunnittelusta vastaa
Pelastusopisto. Suunnittelun tukena toimii kentän jäsenistä koostuva kehittämisverkosto, jonka asiantuntemusta hyödynnetään erityisesti opetussuunnitelman kehittämisessä.
Kehittämisverkosto on kokoontunut nyt kolme kertaa ja vielä ennen kesälomia kokoonnutaan kolme
kertaa, kertoo koulutusjärjestelmän kehittämisprojektin päällikkö, vanhempi opettaja Kirmo Savolainen.
Sopimushenkilöstön koulutuksen kehittäminen etenee hyvällä ja kehittävällä otteella. Opetussuunnitelman osalta on käyty runsaasti keskustelua, sitä on muokattu monella tapaa ja tekeminen on edennyt jo
pitkälle.
Opetussuunnitelmat, jotka erityisesti ovat nyt työn kohteena:
 Sopimushenkilöstön kouluttajakoulutus 2 op
 Pelastustoiminnan peruskurssi 3 op
 Savusukelluskurssi 2 op
 Ryhmänjohtajakoulutus 7 op
 Sopimuspalokunnan päällikkökurssi 4 op
 Sivutoimisen teollisuuspalopäällikön peruskurssi 6 op
Seuraavaksi työn alla ovat sopimushenkilöstön kurssien toteutussuunnitelmat, jotka rakennetaan
soveltuvin osin Pelastusopiston toteutussuunnitelmien pohjalta.
Pelastusopiston puolesta kiitämme jo tässä vaiheessa kehittämisverkoston kentän jäsenten aktiivista
otetta, kiittää kehittämisverkoston puheenjohtaja Minna Hirvonen Pelastusopistosta. On erityisen
tärkeää, että kentän ajatukset voidaan ottaa huomioon sopimushenkilöstön koulutuksen
kokonaisuudessa.
Aikataulut
Kevään 2018 kuluessa kehittämishankkeessa työstetään opetus- ja toteutussuunnitelmien lisäksi sopimushenkilöstön kurssimateriaaleja, Moodle-oppimisalustaa sekä kouluttajarekisteriä. Pelastusopisto

alkaa myös julkaista sopimushenkilöstölle suunnattua sähköistä uutiskirjettä koulutusjärjestelmän
etenemisestä. Uutiskirje on jo tilattavissa Pelastusopiston verkkosivuilta, mainitsee Savolainen.
Syksyllä vuorossa ovat kouluttajakoulutusten materiaalit, kouluttajakoulutuspilotti sekä sopimushenkilöstön koulutuspilotti. Pelastusopisto kouluttaa vastaavat kouluttajat ainakin Pelastustoiminnan peruskurssille sekä Ryhmänjohtajakoulutukseen. Vastaava kouluttaja -koulutuksen hyväksytysti suorittanut
henkilö lisensoidaan. Kokeneille kouluttajille mahdollistetaan osaamisen todentaminen ja lisensointi
koulutusnäytöllä, vahvistaa Savolainen. Lisenssi on voimassa kolme vuotta.
Uuteen vastaava kouluttaja -järjestelmään siirryttäessä noudatetaan siirtymäaikaa. Nykyiset kurssinjohtajat voivat toimia vastaavina kouluttajina 31.12.2020 saakka, minkä jälkeen kaikkien vastaavien kouluttajien tulee olla lisensoituja. Vastaaviksi kouluttajiksi haluavat nykyiset kurssinjohtajat ilmoittautuvat
Pelastusopiston kouluttajapooliin. Pelastusopisto tiedottaa, kun ilmoittautuminen on mahdollista.
Opintojen hyväksiluku tutkintokoulutuksessa
Sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmää kehitetään käsi kädessä koko pelastusalan koulutuksen
kehittämishankkeen kanssa. Pelastusopiston koulutusjohtaja Minna Hirvonen pitää tärkeänä, että
uudistuksessa huomioidaan mahdollisuus hyväksilukea soveltuvia osia sopimushenkilöstön koulutuksesta pelastusalan tutkintokoulutuksessa.
Muu sopimushenkilöstön osaamista edistävä koulutus
Pelastusopisto
tulee
ministeriön
ohjauksella
ottamaan
opetussuunnitelmaja
toteutussuunnitelmatasoilla kantaa myös muuhun sopimushenkilöstön osaamista edistävään
koulutukseen. Pohdinnassa ovat mm. seuraavat kurssit: Savusukellus, Pelastustoiminta
tieliikenneonnettomuuksissa, Ensiapu, Ensivaste, Pintapelastus, Vaaralliset aineet, Öljyntorjuntakurssi
(mahdollisesti yhdistettynä Vaarallisten aineiden kurssin kanssa) sekä Korkealla työskentely.

Lisätietoja:
 Pelastusopisto, kehittämisverkoston puheenjohtaja, koulutusjohtaja Minna Hirvonen, puh. 0295
453 413.
 Pelastusopisto, projektipäällikkö, vanhempi opettaja Kirmo Savolainen, puh. 0295 453 471.
SPEK
Tiedote 15.08.2018
Tulityölupa on sähköistynyt
Tulitöiden tekemisestä aiheutuneet suurpalot vähenivät radikaalisti sen jälkeen, kun tulityölupa ja tulitöiden turvallisuuskoulutus otettiin käyttöön. Nyt tulityölupa on astunut sähköiseen maailmaan. Aiemmin paperisena toiminut lupakäytäntö voidaan nyt toteuttaa sähköisesti vaikkapa kännykällä itse
tulityöpaikalla. Näin olosuhteet voidaan dokumentoida valokuvina, prosessit nopeutuvat ja turvallisuus
paranee.

Tulitöihin liittyvät lupa-asiat ovat selkeät. Kun ryhdytään tulityöhön tai muuhun työhön, jonka johdosta
tulipalon tai muun onnettomuuden vaara tuntuvasti lisääntyy, on huolehdittava riittävistä varotoimista.
Näitä tilanteita varten on olemassa vakuutusyhtiöiden tulitöitä koskevat suojeluohjeet. Ohjeiden mukaan tulityön tekemiseen tilapäisellä tulityöpaikalla vaaditaan aina kirjallinen, määräaikainen tulityölupa.
Tulityökoulutuksen ja tulityöluvan tarkoitus on vähentää tulipaloja ja onnettomuuksia sellaisissa työtehtävissä, joita ei tehdä varta vasten tulitöihin suunnitelluissa, paloturvallisissa tiloissa.
– Sähköinen tulityölupa parantaa lupakäytäntöä monella tavalla, kertoo Mikko Poutala Suomen Palopäällystöliitosta. – Laajoilla työmailla tulityölupien voimassaoloa voidaan valvoa työtä keskeyttämättä.
– Tulityölupa voidaan jakaa eri tulityöosapuolille sähköpostilla tai tekstiviestinä. Sähköiset tulityöluvat
tallentuvat tietokantaan ja niitä voidaan kopioida seuraavien lupien pohjaksi, sanoo toimitusjohtaja
Pirkka Paronen Systems Gardenista.
– Myös erityiset vaaranpaikat voidaan osoittaa helposti valokuvilla ja antaa niihin liittyviä erityisohjeita.
Samalla tulityökorttien voimassaolon seurantaa voidaan automatisoida, sanoo Heli Hätönen Suomen
Pelastusalan Keskusjärjestöstä.
Sähköinen tulityölupa on uusin merkkipaalu turvallisen tulityöprosessin kehittämisessä. Tulitöiden turvallisuuskoulutuksia on järjestetty Suomessa vuodesta 1988. Tänä aikana tulitöistä aiheutuvien suurpalojen määrä on laskenut vajaasta 40 prosentista alle 5 prosenttiin kaikista suurpaloista. Vahinkokorvausten määrät ovat laskeneet vajaasta 14 miljoonasta eurosta keskimäärin 2,5 miljoonaan euroon
vuodessa. Suurpalo on tulipalo, jossa tuhoutuneen omaisuuden arvo on yli 200 000 euroa.
Sähköisen tulityöluvan teknisen toteutuksen on tehnyt Systems Garden. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Suomen Palopäällystöliitto ovat olleet prosessissa mukana paloturvallisuuden asiantuntijoina.
Lisätietoja:
www.tulityölupa.fi
Heli Hätönen, koulutuspäällikkö, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, puh. 040 484
Mikko
Poutala,
koulutuspäällikkö,
Suomen
Palopäällystöliitto,
puh.
044 722
Pirkka Paronen, toimitusjohtaja, Systems Garden, puh. 050 592 1207

3822
5112

Tiedote 20.4.2018
SPEK myönsi Auttavat kädet -reliefin kahdelle kankaanpääläismiehelle koulupojan pelastamisesta
Kankaanpääläiset Matti Wahlman ja Heikki Väänänen pelastivat koulupojan hukkumasta suureen ojaan
tammikuussa Kankaanpäässä. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö myönsi heille Auttavat kädet -reliefin
hengen pelastamisesta toimintavalmiudesta hätätilanteessa.
Alakoulun kakkosluokan oppilas oli palaamassa koulusta ja kulki Kankaanpään keskustaa halkovan
Ruoko-ojan rantaa. Poika päätti oikaista jään poikki ojan mutkan yli, ja jää petti hänen altaan. Matti
Wahlman ja Heikki Väänänen olivat työtehtävissä lähettyvillä, kun he huomasivat rannalla olleen pojan
hävinneen näkyvistä. Miehet kiiruhtivat rantaan ja saivat jo kylmettyneen ja toimintakyvyttömäksi
menneen pojan ylös jäistä.
Satakunnan pelastuslaitos haki Matti Wahlmanille ja Heikki Väänäselle Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Auttavat kädet -reliefiä koulupojan hengen pelastamisesta. Auttavat kädet -reliefi on Suomen

Pelastusalan Keskusjärjestön huomionosoitus, joka annetaan ansiokkaasta toiminnasta ihmishengen
pelastamiseksi.
– Reliefin luovuttamisella Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö haluaa korostaa ihmisten oman neuvokkuuden ja toimintavalmiuden merkitystä hätätilanteessa, sanoo SPEKin toimitusjohtaja Marko Hasari.
Reliefi kunniakirjoineen luovutettiin Kankaanpäässä perjantaina 20.4. Keskustan koulun juhlasalissa.
Tilaisuuden yhteydessä koulun oli opetustilaisuus veden varaan joutumisesta.
Tiedote 21.4.2018
Janette Heikkilä Anjalan VPK:sta valittiin vuoden palokuntanuorisotyöntekijäksi
Vuoden 2017 palokuntanuorisotyöntekijäksi on valittu Janette Heikkilä Anjalan VPK:sta. Janettesta
välittyy intohimo palokuntaa kohtaan, joka konkretisoituu toiminnaksi ja haluksi toimia palokuntanuorten hyväksi.
Janette on ollut Anjalan VPK:n nuoriso-osaston kilpailutoiminnan koordinaattori ja valmentaja syksystä
2013 lähtien. Hänen johdollaan ja valmennuksellaan sekä muiden valmennuksen koordinoinnillaan Anjalan VPK:n nuoriso-osasto on menestynyt erittäin hyvin Kaakkois-Suomen palokuntanuorille suunnatuissa kalustokilpailuissa ja muussa toiminnassa. VPK on voittanut valtakunnan tasolla palokuntanuorten
Suomen mestaruuden kalustonkäsittelyssä vuosina 2012, 2014 ja 2015. Vuonna 2017 Anjalan VPK osallistui kilpailuihin kahdella joukkueella - ja saavutti kaksoisvoiton.
Anjalan VPK:n nuoriso-osasto on ollut vuosikausia esimerkillinen osasto, joka on tuottanut palokuntaan
jatkuvuutta ja nuorisotyöhön toimivia toimintamalleja.
Vuoden palokuntanuorisotyöntekijä -huomionosoitus myönnetään tunnustuksena ansiokkaasta ja menestyksekkäästä viimeaikaisesta työstä palokuntanuorisotoiminnan hyväksi. Valinnan tekee Suomen
Pelastusalan Keskusjärjestön nuorisotyötoimikunta. Nuorisotyöntekijän nimeämisen tarkoituksena on
edistää palokuntanuorisotyötä Suomessa, kohottaa palokuntanuorisotyön arvostusta sekä kiittää
aktiivisesta toiminnasta.

Tiedote 27.4.2018

Hyvin ylläpidetty paloilmoitin vähentää palovahinkoja
Paloturvallisuustekniikan tarkoituksena on auttaa ihmistä ehkäisemään tulipaloja ja pitämään syttyneiden palojen aiheuttamat vahingot mahdollisimman vähäisinä. Automaattiset paloilmoittimet on
suunniteltu havaitsemaan tulipalo mahdollisimman varhain ja ilmoittamaan siitä hätäkeskukseen tai
muulle taholle, joka voi reagoida hälytykseen nopeasti. Paloturvallisuustekniikan kehitysryhmä
muistuttaa, että laitteiden oikean toiminnan kannalta ihmisten osaamisella on merkittävä rooli.

Automaattinen paloilmoitin ilmoitti todellisesta rakennuspalosta 800 kertaa vuonna 2016, siis useammin
kuin kaksi kertaa päivässä. Pelastusopiston tilastoinnin perusteella varhaisen paloilmoituksen arvioidaan
ehkäisseen vähintään 16 miljoonan euron vahingot vuosittain.
Toimivilla paloilmoittimilla on suuri merkitys palon havaitsemisessa, tarvittavan toiminta-ajan tuottamisessa ja ne turvaavat esimerkiksi yrityksen toiminnan jatkuvuutta. Palon havaitsemisesta palomiesten
aloittamaan pelastus- ja sammutustyöhön kuluu keskimäärin 15–18 minuuttia. Jos palo ehtii kehittyä
pitkälle, ennen kuin palo muilla keinoilla havaitaan ja sammutus- ja torjuntatehtävät aloitetaan, tuhot
ehtivät tuossa ajassa pahenemaan huomattavasti.
- Automaattinen paloilmoitin on luotettava paloilmoituksen välittäjä. Se havaitsee palon luotettavimmin
ja välittää siitä tiedon ensimmäisenä, kertoo turvallisuusasiatuntija Lauri Lehto Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestöstä.
Erityisen tärkeä rooli ilmoittimella on, kun palonalku on tilassa, jota ihmisen on vaikea havaita. Tällaisia
tiloja ovat esimerkiksi erilaiset välitilat, sähkökuilut, konetilat ja sähkökaapit. Huollettu ja toimiva automaattinen paloilmoitinlaitteisto antaa aikaa toimia sekä alkusammuttaa turvallisesti ja mahdollisimman
aikaisin.
Automaatio ja ihminen yhdessä tekevät elämästä turvallisempaa
On hyvä aina muistaa, että vaikka kohteessa olisi asennettuna mitä palontorjuntatekniikkaa, niin mikään
laitteisto ei korvaa ihmisen toimintaa. Paloturvallisuus on kokonaisuus, jossa laitteet tukevat ihmisiä ja
heidän toimintaansa. Tämä pätee myös paloilmoitinlaitteistoihin. Laitteistojen ylläpitoon osallistuvien
on syytä jatkuvasti kehittää ammattitaitoaan, jotta muuttuvien olosuhteiden vaatimuksiin pystytään
vastaamaan.
– Laitteistovastaavan tulee saada koulutus ja erityisesti perehdytys kohdekohtaisesti. Tavoite on, että
laitteistovastaava on kyseisen kohteen laitteiston asiantuntija. Laitteiston huolto ja ylläpito sekä toimien
suunnittelu, perehdytys ja ohjeistus muille ovat laitteistovastaavan keskeistä osaamista, painottaa Lauri
Lehto.
Laitteistovastaava ei selviä tehtävässään yksin.
Paloilmoittimella
varustetussa
kohteessa
työskentelevien ja asuvien ihmisten on pystyttävä
havainnoimaan
ympäristön
muutoksia.
”Paloturvallisuustiimi” tukee laitteistovastaavaa
ympäristön havainnoinnissa ja toiminnassa
erilaisissa tilanteissa. Laitteistovastaavan lisäksi
henkilöstössä on siis syytä olla riittävästi muitakin henkilöitä,
joilla on riittävä perehdytys laitteiden toimintaan ja toimiin
palotilanteessa.
Tarkoituksen
mukaista
on,
että
paloturvallisuutta ei jätetä yhden kortin varaan.
– Laitteistot tuottavat turvallisuutta ja toimivat jokainen
sekunti, mutta laitteistovastaava ei ole kohteella aina
saatavilla jokainen hetki, muistuttaa Lauri Lehto.
Paljon puhutaan erheellisiä eli ei-toivottuja ilmoituksia
antavista laitteistoista. Hätäkeskukseen yhdistettyjen

laitteistojen määrä käytössä on arvioitu olevan tällä hetkellä 22 000–24 000. Noin kolmanneksesta
laitteistoista on lähtenyt ilmoituksia – joko todellisesta palosta tai erheellisesti. Ilmoituksia antavien
laitteistojen lukumäärä on kuitenkin vähentynyt.
Laitteet säädetään käyttöympäristöönsä sopiviksi. Useimmiten ei toivotut hälytykset johtuvat siitä, että
tarvittavia, kiinteistön korjaustöiden aikaisia järjestelyitä ei ole toteutettu tai käyttöympäristö muuttuu
ja ihmisen toiminta muuttaa olosuhteita. Laitteisto on näissäkin tilanteissa kuitenkin toiminut oikein eli
niin kuin ne on säädetty toimimaan.
Erheellisen ilmoituksen jälkeen tärkeää on selvittää tilanne, mitä on tapahtunut ja miksi. Tilanteeseen
johtaneet syyt on raportoitava, jotta vältytään ei-toivoituilta ilmoituksilta vastaisuudessa. Kohteesta
toteutetun selvityksen lisäksi laitoksen raportin täytyy olla riittävän perusteellinen varsinkin sellaisissa
tapauksissa, joissa pelastuslaitos laskuttaa laitteistokohdetta erheellisestä hälytyksestä.
Palontorjuntatekniikan kehitysryhmä muistuttaa, että paloilmaisinlaitteistot tekevät aiheellisia
ilmoituksia vuosittain noin 800 kpl, ja juuri näitä tilanteita varten laitteistot ovat olemassa.
Mahdollisimman varhain havaittu tulipalo aiheuttaa mahdollisimman pienet vahingot.
Palontorjuntatekniikan kehitysryhmä on asiantuntijaryhmä, jonka jäsenten yhteisenä tavoitteena on
edistää turvallisuutta sekä kehittää palontorjuntatekniikan ylläpitoa, laatua ja teknisiä mahdollisuuksia.
Ryhmään kuuluu asiantuntijoita yritysmaailmasta ja paloturvallisuuden organisaatioista.
Tiedote 17.5.2018

Vertaismajoittaja, tunnistatko arjen riskit vieraasi näkökulmasta?
Vertaismajoittumisen suosio kasvaa. Suosituissa kaupunkikohteissa, kuten Rovaniemellä, Airbnb:n ja
muun vertaismajoituksen osuus kaikesta majoituksesta on jo huomattava. Ilmiön ympärillä pyörinyt
keskustelu on toistaiseksi keskittynyt hyvin vähän turvallisuuskysymyksiin. Kuinka vieras pärjää arjen
häiriötilanteissa, kuten sähkökatkoksessa, tulipalossa tai talven liukkailla? Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö kehottaa vertaismajoittajia perehtymään omatoimiseen varautumiseen ja hankkimaan riittävät
turvallisuustaidot.
– Vertaismajoitukseen liittyy monia erilaisia toimijoita. Vaikutukset eivät rajaudu pelkästään
yksityisasunnon piiriin. Koulutustarvetta on sekä yksilötasolla että esimerkiksi taloyhtiöissä, sanoo Salla
Jutila, yliopisto-opettaja Lapin yliopistosta, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutista.
Vertaismajoituksessa eivät kohtaa pelkästään yksityinen majoittaja ja majoittuja. Mukana on myös
ammattimaisesti toimivia sijoitusmajoittajia. Eri toimijat tarvitsisivat tietoa esimerkiksi turvallisuussuunnitelmiin, lupiin, tiedottamiseen ja vakuutuksiin liittyen. Osapuolten tulisi myös olla selvillä siitä,
kuka on vastuussa mahdollisissa ongelmatilanteissa.
– Perinteisillä majoitusyrityksillä on ohjaavaa lainsäädäntöä ja hyviä malleja, joita kannattaa hyödyntää.
Esimerkiksi Lomarengas on tarjonnut menestyksekkäästi yksityistä mökkimajoitusta jo pitkään. Airbnb
puolestaan opastaa majoittajia, miten toimia vastuullisesti, mutta vastuun kantaa majoittaja itse, Jutila
muistuttaa.

Hän näkee vertaismajoituksessa paljon potentiaalia. Vaikkapa Rovaniemellä ei viime talvena olisi löytynyt läheskään kaikille matkailijoille vuodepaikkoja ilman Airbnb-kohteita. Jotta mahdollisuudet voidaan
hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla, riskit ja haasteet on tiedostettava ja niihin on varauduttava.
Suomalainen arki voi olla vieraalle eksotiikkaa
– Myönteinen matkailukokemus ja onnettomuuksien ehkäiseminen ovat kaikkien intresseissä, tiivistää
SPEKin erityisasiantuntija Mia Kunnaskari. – Esimerkiksi Airbnb antaa majoittajille turvallisuusohjeita ja
neuvontaa ja rohkaisee muutenkin vastuulliseen toimintaan. Se jakaa jopa palovaroittimia. Vastuuta
Airbnb ei kuitenkaan ota, vaan majoittaja ja majoittuja ovat vastuussa mahdollisissa ongelmatilanteissa.
Omatoimimatkailijalle tärkeitä taitoja ovat paikallisen toimintaympäristön tuntemus ja oikea toiminta
hätätilanteessa. Hätänumero ja hätäilmoituksen teko-ohjeet on hyvä olla tiedossa, samoin alueen tyypilliset riskit ja suositeltu toiminta hätätilanteessa.
Majoittujalle asumisen liittyvät riskit voivat olla hyvin arkisia. Saunan tai avotulen käyttö voi olla vierasta. Kesämyrskyt voivat yllättää, samoin talvella kattolumet ja liukkaus. Talvimatkailija voi tarvita hiekotusohjeita. Kotivaraa tarvitaan arjen häiriötilanteiden varalta, ja siitä pitäisi riittää matkailijallekin. Samat
haasteet tullevat eteen sekä itse matkustaessa että vierailta vastaanottaessa. Siksi osaamista kannattaa
parantaa.
– Esimerkiksi 72 tuntia -koulutuksissa tai kyläturvallisuuskoulutuksissa oppii omatoimisen varautumisen
perustaitoja ja voi yhdessä muiden alueen asukkaiden kanssa miettiä paikallisesti toimivia malleja,
Tiedote 1.6.2018
Ullakon palo-osastointi voi pelastaa rivitalon täystuholta
Vanhemmissa rivitaloissa ullakko voi olla talon päästä päähän ulottuva yhtenäinen avoin tila. Tämä
tarkoittaa sitä, että yhdessä asunnossa alkanut tulipalo saattaa levitä ullakon kautta koko rakennukseen. Seurauksena voi olla rivitalon täystuho. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö suosittelee ullakon
jakamista osiin palon leviämistä estävin rakentein kaikkiin sellaisiin rivitaloihin, joissa sitä ei ole tehty.
Rivitalojen tulipaloissa käy usein niin, että kuumuus rikkoo ikkunan, jolloin kuumat palokaasut ja savu
purkautuvat ulos kerääntyen aluksi räystään alle. Tästä ne sitten pääsevät kulkeutumaan ullakolle. Jos
ullakkoa ei ole osastoitu savutiiviillä rakenteilla täyttyy koko ullakkotila savulla. Tulipalo voi puhkaista
myös asunnon yläpohjan ja levitä suoraan ullakolle. Kun kuumaa savua kertyy tarpeeksi, syttyy ullakko
palamaan koko rakennuksen pituudelta.
Näin saattaa käydä nimenomaan ennen lokakuuta 1990 rakennetuissa taloissa. Tuon jälkeen rakennusluvan saaneissa rivitaloissa huoneistojen välinen seinä on pitänyt rakentaa niin, että se osastoi vierekkäiset asunnot toisistaan aina vesikattoon asti. Tämä osastointi estää palon leviämistä vähintään puolen
tunnin ajan. Näin palo ei pääse yläkautta helposti asunnosta toiseen. Osastointi helpottaa myös sammutustoimia.
Rivitalopaloja on ollut keskimäärin vajaat 300 vuodessa. Uutiset täysin tuhoutuneista rivitaloista eivät
ole harvinaisia. SPEK suositteleekin jälkikäteen tehtävää vapaaehtoista ullakon osastointia kaikkiin sellai-

siin rivitaloihin, joista se vielä puuttuu. Jälkikäteen osastointi voidaan tehdä kiinnittämällä kattotuolien
kylkeen esimerkiksi sopiva levymäinen kova lämmöneriste. Tärkeää on, että eriste asennetaan myös
yläreunasta tiiviisti katemateriaalia vasten. Tiivistämisessä voi käyttää apuna pehmeää eristevillaa. Näin
kuuma savu ja ei pääse kiertämään levyä mistään kohdasta eikä levittämään paloa. Osastoinnin tai sen
puuttumisen voi tarkistaa kurkkaamalla ullakolle. Jos näkee rakennuksen läpi kummankin päätyseinän,
on osastointi nykypäivän turvallisuustasoon nähden puutteellinen.
- Helpoiten muutos onnistuu kattoremontin yhteydessä, jolloin matalatkin ullakon reuna-alueet saadaan
tehtyä tiiviisti. Parhaassa tapauksessa ullakko saadaan jaettua asuntojen välisten seinien kohdalta, kuten
uudisrakentamisessa. Koska kyseessä on vapaaehtoinen toimenpide, tällöin ei välttämättä päästä samaan tasoon kuin uusissa rakennuksissa. Jokainen ullakolle saatu osastoiva seinä on kuitenkin parannus
turvallisuuteen, vinkkaa turvallisuuspäällikkö Ilpo Leino Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.
Lisätietoja
Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, puh. 045 657 7290.
Tiedote 21.6.2018

Esineiden internet ja uudet mahdollisuudet
– Parempaa paloturvallisuutta vai turvallisuusriski
Uudet teknologiat ja laitteiden liitettävyys toisiinsa verkon kautta avaavat uusia mahdollisuuksia arjen ja
asumisen turvallisuuden kehittämiselle. IoT, esineiden internet, antaa mahdollisuuksia parantaa turvallisuutta mutta voi aiheuttaa myös turvallisuusriskejä. Varsinkin tietoturvallisuus jää usein vähälle huomiolle, muistuttaa Palontorjuntatekniikan kehitysryhmä.
Verkkoon siirtyvä laitteistojen hallinta ja etäpalvelut ovat paloturvalaitteidenkin nykypäivää. Esimerkiksi
laitteistojen toimintavarmuus on parantunut teknologian kehittyessä. Paloturvallisuusjärjestelmien
integraatiot yleistyvät ja helpottuvat tulevaisuudessa entisestään. Tuotteiden tullessa markkinoille
varsinkin tietoturvallisuuteen liittyvät ratkaisut jäävät usein huomioimatta.
Uudenlaisia ratkaisuja on sovellettu jo lämmityksen, ilmanvaihdon ja ilmastoinnin hallintaan, koska niissä nähdään taloudellista etua. Samat ajatustavat pätevät myös palontorjunnan laitteisiin. Rakennuksissa
jo käytössä olevien antureiden ja muiden uudenlaisten teknologioiden, kuten IoT:n, yhteiskäytöllä voitaisiin ennakoida paremmin onnettomuuksia sekä säästää automaatioasennuksissa ja rakennuskustannuksissa. Hyötyä saadaan myös toteuttamalla etäpalveluita. Etäpalvelut tuottavat säästöjä sekä tehostettuna ajankäyttönä, kun toimenpiteet kohdistaa heti oikein, että välillisesti matkustuskulujen säästöinä.
– Tällaisten turvallisuuteen keskeisesti liittyvien tuotteiden suunnittelussa turvallisuusperiaatteet ovat
voineet jäädä puolitiehen. Vain harvat laitteet ovat kansallisten tai kansainvälisten standardien mukaisia. Paloturvallisuuden IoT-laitteiden kanssa kannattaa olla tarkkana, että laitteistot täyttävät sekä

viranomaisten että vakuutusyhtiöiden vaatimukset, sanoo johtava asiantuntija Petri Mero Finanssiala
ry:stä.
Tietoturvallisuus on monesti tunnistettu vain teknisellä tasolla. Verkotettujen laitteiden kanssa
työskennellessä on kiinnitettävä huomiota toimintatapoihin laitteiden käytössä, suunnitelmallisuuteen,
varautumiseen ja henkilökunnan kouluttautumiseen. Keskeistä on ihmisen osaaminen.
IoT-teknologiaa hyödyntävät esimerkiksi älypalovaroittimet, joista hälytykset saadaan paikallisen
hälytyksen lisäksi älypuhelimeen. Omistajan onkin varmistettava ilmoitusten välittymisen toimivuus
tarvittaviin osoitteisiin, jotta hälytystieto ei jää vain laitteen tai kohteen sisäiseksi tiedoksi. Ilmoituksia
voidaan välittää laitteen käyttäjälle, ylläpito-organisaatiolle tai hälytyskeskukseen. Tuotteiden
markkinoinnissa on joskus harhaan johtavasti annettu ymmärtää, että tietoja välitettäisiin kodin
laitteista esimerkiksi hätäkeskukseen.
Älypalovaroittimien lisäksi verkkoon voidaan kytkeä myös vanhat palovaroittimet, jos ne varustaa
älyparistolla.
Kumpaakin
ratkaisua
voidaan
ohjata
älypuhelinsovelluksella.
Uusimmat
paloilmoitinjärjestelmät taas voidaan liittää internettiin siten, että niitä voidaan hallita
nettiselainpohjaisella käyttöliittymällä mistä tahansa.
Yllättäväkin data saattaa helpottaa rikollista toimintaa
Laitteiden suunnittelijat pitävät erittäin tärkeänä käyttöönoton ja toiminnan yksinkertaisuutta, jotta
ratkaisut houkuttelisivat käyttäjiä. Helppokäyttöisyys saattaa aiheuttaa turvallisuusongelmia. IoTjärjestelmien ohjelmistot vaativat usein säännöllistä päivittämistä, jotta laitteiden välittämä data on
turvassa. Myös se, että laitteiden käyttöjärjestelmät usein ovat kytköksissä keskeisiin
käyttöjärjestelmiin, kuten Androidiin tai IOS:ään, aiheuttaa helppokäyttöisyyden lisäksi myös riskejä.
Avoimissa verkoissa toimivat laitteet ovat aina myös helppo kohde ulkopuoliselle tekijälle. Käyttäjän eli
ihmisen tuleekin olla se ratkaiseva avaintekijä, joka huolehtii laitteiden ja ohjelmistojen päivittämisestä
sekä tarvittavista varmistuksista, kuten ajan tasalla olevista palomuureista ja varmennusten takana
olevista verkoista.
Datan kerääminen ja hallinta aiheuttavat myös riskinsä tieto- ja kyberturvallisuudelle sekä tietosuojalle.
– Niinkin vähäpätöinen asia kuin termostaatin hakkerointi voi tarjota murtautujalle arvokasta tietoa
esimerkiksi siitä, onko perhe kotona vai lomamatkalla. Jos suojaukset ovat helposti murrettavissa,
hakkeri saa käyttöönsä valtavasti tietoa, kuten sen, onko ulko-ovi tai autotallin ovi lukittu jne. Myös
henkilötiedot, luottokorttitiedot mukaan luettuna, voivat olla vaarassa. Riskialttiina avoimena toimiva
laite voi joutua myös välillisen ”hyökkäyksen” kohteeksi, jolloin haittatarkoituksissa tehdyn toiminnan
lopputulos ei olekaan yksittäinen laite. Suojaamattomia laitteita voidaan käyttää toiseen

tarkoitusperään, kuten kiinteistöautomaatiolaitteiden kuormittamiseen, muistuttaa liiketoimintajohtaja
Matti Helkamo Siemensiltä.
Tietoturvaa voidaan rakentaa kotona ja työpaikalla ottamalla huomioon seuraavat seikat:







Verkkoyhteydet toimivat ja signaalien vahvuudet ovat varmistettuja.
Yhteyksissä on tarvittavat verkkorakenteet, palomuurit ja salasanat.
Toteutus on dokumentoitu ja laitteistokokonaisuus tunnistettavissa.
Käytössä on asianmukaiset ja yhteensopivat komponentit.
On tiedossa, kuka miksi ja milloin käyttää etäyhteyttä.
Etäkäytöstä on olemassa oleva suunnitelma, ja sopimuksilla tunnistetaan etäylläpidon toimijat.

– Palontorjuntaa tulee tarkastella laajemmalla näkökulmalla, jossa ihmisten käyttäytymisen arviointi ja
toteutettu teknologia voivat kehittää ennakoivaa palontorjuntaa. Laitteistojen tiedonkäsittelykyvyn
kasvaessa laitteiden ja niiden keräämän datan on pysyttävä käyttäjälle helppokäyttöisinä ja turvallisina,
sanoo turvallisuusasiantuntija Lauri Lehto Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.
Lisätietoja:
 www.spek.fi/palontorjuntatekniikka


Petri Mero, johtava asiantuntija, Finanssiala ry., puh 020 793 4232



Matti Helkamo, liiketoimintajohtaja, Siemens, puh. 050 469 5051



Lauri Lehto, turvallisuusasiantuntija, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, puh. 040 358 3810

Materiaalia:
 IoT-teknologian hyödyntäminen rakennuksien paloturvallisuuden kehityksessä ja integroidussa
älykkäässä ympäristössä. Tiivistelmä Tuomas Pylkkäsen diplomityöstä Lappeenrannan
teknilliseen yliopistoon
 Insurance Europe: Älykkäät järjestelmät
 Tietoturvan muistilista

HÄTÄKESKUSLAITOS
Tiedote 31.5.2018
Päivi Kelloniemi Oulusta on Vuoden Hätäkeskuspäivystäjä 2018
Päivi Kelloniemi Oulun hätäkeskuksesta on valittu Vuoden Hätäkeskuspäivystäjäksi. Sisäministeri Kai
Mykkänen ja Hätäkeskuslaitoksen johtaja Martti Kunnasvuori luovuttivat palkinnon tänään 31.5.2018
Valtioneuvoston juhlahuoneisto Smolnassa.

Hätäkeskuspäivystäjä on avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki. Hän on taho, johon
hätätilanteessa ollaan ensimmäisenä yhteydessä, ja jonka toimenpitein eri viranomaisten
hälytysluonteinen toiminta käynnistyy.
- Hätäkeskuspäivystäjän työ sisältää pääsääntöisesti muiden kuin elämän hienojen hetkien käsittelyä.
Peruslähtökohtina tehtävässä ovat aina elämän ja ihmisarvon kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus ja
tasa-arvo. Hyvän ammattitaidon lähtökohtana on itsenäinen työskentely, ammatillinen päätöksenteko,
eettinen toiminta sekä moniammatillinen yhteistyö. Hyvä hätäkeskuspäivystäjä omaa valmiudet kehittyä
työssään ja selviytyä alan vaihtelevista tehtävistä, kuvailee Hätäkeskuslaitoksen operatiivisesta
toiminnasta vastaava hätäkeskuspalvelujen johtaja Marko Nieminen julkistamistilaisuudessa.
- Hätäkeskuspäivystäjän tehtävä on vaikea, koska usein hätääntyneen ihmisen tilannekuvaus on sekava.
Selkeät toimintamallit ja soittajaa ohjaavat kysymykset ovat elintärkeitä. Hätäkeskuspäivystäjältä
vaaditaan aina rauhallisuutta ja koulutukseen ja kokemukseen perustuvaa vankkaa ammattitaitoa,
sisäministeri Kai Mykkänen toteaa.
Päivi Kelloniemi tunnetaan työyhteisössä avuliaana ja kehittämismyönteisenä työntekijänä, joka toimii
esimerkillisesti yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Hän hallitsee vahvalla ammattitaidollaan
toiminnan ohjeistuksen ja tekniikan, ja pyrkii toiminnan muuttuessa olemaan muutoksen ytimessä.
Kelloniemi on koko 16 vuotta kestäneen uransa ajan osoittanut ammattitaitoista suhtautumista ja
sitoutumista työhön, asiakkaisiin, ilmoittajiin ja yhteistyöviranomaisiin.
”Työ vaatii pitkää pinnaa ja kykyä eläytyä toisen asemaan”
Hätäkeskuspäivystäjältä on löydyttävä henkistä kanttia. Välillä kohdalle osuu sellaisia puheluita, joita
kovinkaan ammattilainen ei unohda.
- Hätäkeskuspäivystäjänä olen läsnä koko elämän kirjossa syntymästä kuolemaan, ja varsinkin siinä
välissä sattuvissa elämän suurissa käännekohdissa. Synkimpiä tehtäviä ovat aina ne, jotka koskevat
lasten kaltoinkohtelua. Hienoimpia hetkiä taas ovat ne, kun omalla toiminnalla saa hermostuneen ja
kiihtyneen asiakkaan rauhoitettua, ja puhelun lopuksi saa tältä vielä kiitoksen, Kelloniemi kuvailee.
Kelloniemen mukaan työ on aikakriittistä ja paine on ajoittain kova, kun nopealla tilannearviolla pitää
pystyä kohdentamaan oikeanlaista apua ja kohtaamaan hädässä olevia ihmisiä.
- Palkinto on hieno kiitos meille rivipäivystäjille. Se kertoo siitä, että meidän arkista puurtamistamme
arvostetaan. Haluan kiittää työtovereitani Oulun hätäkeskuksessa ja Hätäkeskuslaitosta saamastani
tuesta ja kannustuksesta, Päivi Kelloniemi kiittää.
Vuoden Hätäkeskuspäivystäjän valitsi Hätäkeskuslaitoksen
Hätäkeskuspäivystäjä valittiin nyt toista kertaa.

nimetty

palkitsijaraati.

Vuoden

PRO 112 -palkittu Marjukka Koskela: Turvallisuus on jatkossa yhä enemmän viestinnällinen asia
PRO 112 -palkinto myönnettiin tänään Hätäkeskuslaitoksen viestintäpäällikkö Marjukka Koskelalle.
Palkinto on osoitus hätäkeskustoiminnan ja hätänumeron 112 hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä.

Palkinnon luovutti Hätäkeskuslaitoksen johtaja Martti Kunnasvuori yhdessä sisäministeri Kai Mykkäsen
kanssa Valtioneuvoston juhlahuoneisto Smolnassa. Hätäkeskuslaitos luovutti 14. kerran PRO 112 palkinnon. Se on osoitus ansiokkaasta hätäkeskustoiminnan ja hätänumeron 112 hyväksi tehdystä työstä
sekä myönteisen turvallisuuskulttuurin tukemisesta.
- Turvallisuuskäsitteeseen liittyy vahvasti oma turvallisuuden tunteemme; se mitä olemme kokeneet,
millaisia mielikuvia meillä on ja millainen uhkiin liittyvä luottamus meillä on turvallisuusviranomaisten
reagointikyvyn osalta. Ansaitaksemme luottamuksen myös muuttuvassa toimintaympäristössä, meidän
on hankittava osaamista ja taitoja, jotka auttavat sopeutumaan uusiin vaatimuksiin. Tähän
kokonaisvaltaiseen työhön liittyy entistä tiiviimmin viestintä viraston eri tasoilla ja kanavilla, toteaa
Hätäkeskuslaitoksen johtaja Martti Kunnasvuori palkitsemistilaisuudessa.
- Hätäkeskuslaitos on tarjonnut uusia digitaalisia ratkaisuja. Hätäpuhelun soittajan paikantava 112sovellus on ladattu jo yli 1,5 miljoonaan puhelimeen. Syksyllä myös vaaratiedotteet aletaan jakaa tuon
sovelluksen kautta käyttäjille, kertoo sisäministeri Kai Mykkänen.
Viestinnällä tuetaan ydintoimintaa
Marjukka Koskela aloitti uransa Hätäkeskuslaitoksessa viraston perustamisen jälkeen yli 16 vuotta
sitten. Näiden vuosien aikana sekä Hätäkeskuslaitos että viestintä ovat kokeneet suuria mullistuksia
hätäkeskusuudistusten, teknologian sekä koko toimintaympäristön kehityksen myötä.
Koskela on viestintäpäällikön roolissaan tottunut myymään strategista viestintäajattelua, ja pyrkinyt
viestinnällä tukemaan viraston ydintoimintaa.
- Vuonna 2010 viraston tilastot osoittivat, että neljäsosa hätänumeroon soitetuista puheluista ei kuuluisi
hätäkeskuksen hoidettavaksi. Kun hätänumeron tunnettavuus Suomessa oli jo huippuluokkaa,
käänsimme pääviestiämme numeron 112 tuntemisesta hätänumeron oikeaan käyttöön. Suunta oli
oikea, sillä vuodesta 2012 hätäkeskuksiin soitettujen virheellisten puheluiden määrä on saatu laskemaan
jo 11 prosenttiyksikköä. Toki tässä on vieläkin työsarkaa, Koskela toteaa.
Tänä päivänä digitalisaation myötä myös hätäilmoitustavat monipuolistuvat. Koskelan mukaan uusien
palvelumuotojen tunnettuuden lisääminen sekä niiden käyttö hätäilmoituksen tekemisessä on 112
soittamiseen liittyvän ohjeistuksen lisäksi suurin viestinnällinen urakka.
- Onneksi suomalaiset ovat hyvin turvallisuusorientoitunutta kansaa, ja kiinnostuneita teknologian
kehityksestä myös turvallisuuden saralla. Esimerkiksi 112 Suomi -sovellus löi itsensä läpi odotettua
nopeammin ja tähän päivään mennessä sitä on ladattu kiitettävät 1,5 miljoonaa kertaa.
Turvallisuusviranomaisten on tänä päivänä entistä tärkeämpää kertoa, miten kukin voi itse vaikuttaa
omaan turvallisuuteensa ja varautua erilaisiin hätätilanteisiin. Sitä kautta pystytään vaalimaan ja
vahvistamaan myös yhteistä turvallisuuden tunnetta.
Hätäkeskuslaitoksen yhdeksi viestinnän strategiseksi tavoitteeksi on kirjattu Hätäkeskuslaitoksen ja
hätäkeskustoiminnan asiantuntijuuden lisääminen sisäisessä turvallisuudessa ja yhteiskunnallisessa
vaikuttavuudessa.

- Lyhyestä historiasta ja taustasta johtuen hätäkeskustoimintaa on vaikea mieltää omaksi
kokonaisuudekseen, sillä se on tietysti myös kiinteä osa viranomaisten auttamisen ketjua. Vielä 17
toimintavuoden jälkeen olemme melko tuntematon kokonaisturvallisuuden kentällä ja usein meidät
unohdetaan huolimatta avuntarvitsijan kannalta keskeisestä roolistamme. Tämä on asettanut meille
erityisen viestinnällisen haasteen, jota ei useimmilla muilla turvallisuustoimijoilla ole.
Asiantuntijuutemme tunnettavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi viestintätyötä riittää vielä
moneksi vuodeksi, Koskela pohtii.
Viestinnän ammattilaisten kulta-aika
Marjukka Koskelan mukaan viestinnän ammattilaiset elävät nyt uusien mahdollisuuksien kulta-aikaa.
- Viestinnän ammattilaisten rooli työelämässä on merkittävästi muuttunut. Sosiaalisen median myötä
jyvät erottuivat akanoista, ja huomattiin, että sisällöntuotannon ja tiedon levittämisen lisäksi tarvitaan
enemmän viestinnän strategista ohjausta, suunnittelua ja mittaamista. Nykyään viestijöiden rooliin
kuuluu olla eräänlaisia tuntosarvia, oivaltajia, ilmiöiden ennakoijia, ydinviestien kokoajia, kanavien
mahdollistajia sekä sisäisiä valmentajia. Harva kulttuuri on vieläkään ihan valmis viestijöiden
muuttuneeseen rooliin ja siihen, että viestintä organisaatioissa kuuluu jokaisen tehtäväkenttään. Olen
kuitenkin iloinen siitä, että valtionhallinnossa suunta on oikea ja entistä laajemmin viestintä
tunnustetaan asiantuntijatyönä. Meillä tähtäimessä on viestinnän nivominen kiinteäksi osaksi viraston
kaikkea toimintaa ja sitä kautta entistä avoimemman ja dialogia tukevan kulttuurin luominen.
Tänään myönnetty PRO 112 -palkinto on hänen mielestään osoitus siitä, että viestintä on tärkeä osa
turvallisuutta ja erityisesti turvallisuuden tunnetta.
- PRO on arvona uniikki. Se siivittää tämän juhlatilaisuuden perimmäistä sanomaa siitä, että kaikki työ
Hätäkeskuslaitoksessa tehdään hätäkeskustoiminnan ja avuntarvitsijan puolesta ammattimaisesti. Se on
arvo, joka on innostanut ja auttanut viestinnän moninaisissa haasteissa. Haluan jakaa tämän
kunniaosoituksen niin omalle viestintäyksikölleni kuin kaikille turvallisuusviestintää tekeville. Yhteistyöllä
onnistumme.
Hätäkeskuslaitos luovuttaa vuosittain PRO 112 -palkinnon henkilölle, joka on tehnyt ansiokasta työtä
hätänumeron 112 sekä hätäkeskustoiminnan kehittämisen hyväksi sekä tukenut yleisesti myönteisen
turvallisuuskulttuurin vahvistamista. PRO 112 tarkoittaa ammattimaista, professional, toimintaa
hätäkeskustoiminnan puolesta. Palkinnon saajan valitsee Hätäkeskuslaitoksen ylin johto.
Päijät-Hämeen Liitto, maakuntavaltuusto 18.06.2018 § 6,”Vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen
ja vastuuvapauden myöntäminen”.
Maakuntavaltuusto hyväksyy, että pelastuslaitoksen vuoden 2017 kirjanpidollinen ylijäämä 313 760, 26
euroa kirjataan voitto- ja tappiotilille.
Päijät-Hämeen Liitto, maakuntavaltuusto 18.06.2018 § 7,”Pelastuslaitoksen toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet vuodelle 2019”.
Maakuntavaltuusto asettaa Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle johtokunnan esittämät toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet vuodelle 2019 ja merkitsee pelastuslaitoksen vuoden 2019 talousarviosuunnitelman tiedoksi.

Päijät-Hämeen Liitto, maakuntavaltuusto 18.06.2018 § 8,”Virkanimkemuutos 1.6.2018”.
Maakuntavaltuusto hyväksyi Kärkölän palomestarin viran muuttamisen palotarkastajaksi ja Padasjoen
palopäällikön viran muuttamisen palomestariksi 1.6.2018 alkaen
Kärkölän kunnanhallitus 21.05.2018, ”selvityspyyntö Kärkölän palomestarin viran lakkauttamisesta”
Kärkölän kunnanhallitus on pyytänyt selvitystä siitä, miten Kärkölän alueen pelastustoimen tehtävät
hoidetaan, kun palomestarin virka lakkautetaan. Selvitys tehty 28.05.2018.
Orimattilan kaupunki, ympäristönsuojelusihteeri 27.04.2018, ”yksityishenkilön valitus sähköpostitse
26.04.2018”
Ympäristöviranomaisen päätös pelastuslaitoksen toimintaan liittyvässä valituksessa. Kyseessä savuhaitta
harjoitusalueelta.
Ympäristöviranomaisen päätöksen mukaisesti pelastuslaitos on toiminut voimassa olevan ympäristölupapäätöksen 199/11/01/00/2001 mukaisesti ja valvontapyyntö ei edellytä jatkotoimenpiteitä.

Johtokunta
05.09.2018 § 35
Liite 5
§ 35

AJANKOHTAISASIAT

1. Maakuntauudistus/SOTE – uudistus/Pelastuslaitos uudistus




varautumisen vastuuhenkilö Mika Nevalainen päätoimiseksi valmistelijaksi 6.8.2018 –
31.12.2018, myyntisopimus
aikataulutus muuttunut vuodella eteenpäin
ensihoidon esitys 2021 malliksi

2. Orimattilan uuden pelastusaseman rakentaminen
 hankesuunnitelma valmis 9/2018
 Orimattilan kaupunginvaltuustoon 10/2018
 väistötilojen käyttöönotto 9/2018
3. Sysmän uuden pelastusaseman rakentaminen






neuvottelut Sysmän kunnan sekä ensihoidon edustajien kanssa 7.6.2018 Sysmässä
hankesuunnitelma laaditaan nopealla aikataululla
o kesäkuussa konsultin valinta
o tarjouspyyntöasiakirjat ja päätökset valmiina elokuu 2018
o selontekoneuvottelut ja urakkasopimus lokakuu 2018
o rakentaminen marraskuu 2018 – heinäkuu 2019
o paloaseman käyttöönotto elokuu 2019 (Sysmän VPK 90 v.)
toteutetaan SR – mallilla nykyisen aseman viereen
hankkeessa huomioidaan myös mahdollinen ensihoitoyksikön sijoittaminen kalustohalliin

4. Padasjoen öljyntorjuntavarasto/kalustohallin rakentaminen







arkkitehdin piirustukset valmiit 6.8.2018
hanke kustannuslaskennassa 8/2018
hankesuunnitelma valmis 9/2018
pelastuslaitos tekee ennakkohakemukset öljysuojarahastoon sekä PSR:ään avustusten osalta
hankkeessa huomioidaan myös mahdollinen ensihoitoyksikön sijoittaminen kalustohalliin
avustusten toteutuessa rakentaminen aikaisintaan 2019 - 2020

5. Kuntien lausunnot pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2019



Lahti, Hollola ja Kärkölä esittävät, että aikaisempien vuosien ylijäämän palauttamista kunnille
2019
Lahti, Hollola ja Kärkölä esittävät, että vuoden 2019 investoinnit tulee siirtää vuodelle 2020







Kärkölä pyytää samalla selvitystä siitä, mitä vaikutuksia palomestarin viran lakkauttamisesta
on. Selvitys annettu.
Pelastuslaitos on antanut esitykseen vastineen ja toimittanut sen maakuntahallitukselle
14.05.2018
Pelastuslaitos tekee syksyn aikana tarkastuslautakunnalle esityksen ennakoidusta tuloksesta
ja mahdollisten ylijäämien käsittelystä
muut kunnat tyytyväisiä pelastuslaitoksen talousarvioesitykseen 2019
pelastuslaitoksen esitys hyväksytty maakuntavaltuuston kokouksessa 18.06.2018

6. Sairaspoissaolojen kasvu alku kevään aikana








sairaspoissaoloissa on ollut alkuvuonna jonkun verran kasvua edellisvuoteen verrattuna
kasvu taittunut huhtikuussa ja pysynyt sen jälkeen edellisvuoden tasossa
sairaslomalaisten määrä on kasvanut edellisvuodesta n. 20 %, mutta sekin tasoittunut
huhtikuusta alkaen ja kääntynyt laskuun kesän aikana
suurinta kasvu on ollut Hollolassa, Heinolassa ja Paavolassa
paljon pitkiä sairaslomia tapaturmien vuoksi
flunssa ja vatsatautiepidemiat alkuvuodesta vaikuttaneet tilanteeseen
poissaoloja seurataan aktiivisesti

7. Esitys ensihoitoyksikön siirrosta Niemen asemalta Sysmään




Ensihoitokeskus tehnyt esityksen pelastuslaitoksen ensihoitoyksikön 24/7 siirrosta Niemen
asemalta Sysmään
Sysmän yksityisen yksikkö siirtyisi Lahteen
pelastuslaitos vastannut esitykseen kielteisesti, vastaus liitteenä

