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33 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Päijät-Hämeen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, että pe-
lastustointa hoidetaan liikelaitoksena Päijät-Hämeen liiton hyväksymän 
johtosäännön sekä muiden liiton säännösten mukaisesti. 
Yhteistoimintasopimuksessa ovat mukana Heinolan, Lahden ja Orimattilan 
kaupungit sekä Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Kärkölän, Padasjoen ja Sysmän 
kunnat sekä Päijät-Hämeen maakuntaliitto. 
 
 
Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 101 §: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 106 §: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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34 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

 

Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 121 §: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 Mikko 
Saukon ja Risto Turusen.  
 

Päätös: 

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Mikko Saukko ja Risto Turunen. 
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35 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 
Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 111 §: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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36 VALVONTATOIMINNAN JA TURVALLISUUSVIESTINNÄN TOTEUMA 1.1–30.9.2019 

 
Pelastuslaitoksen riskienhallintaosasto on toimittanut pelastusjohtajalle tiedoksi 
raportin 1.1.-30.9.2019 toteutetuista valvontatoimista sekä 
turvallisuusviestinnän tapahtumista. 
 
Valvontasuunnitelman mukaisten yritysten ja laitosten määräaikaisten 
valvontakohteiden lukumäärä vaihtelee tällä hetkellä usean sadan tarkastuksen 
erolla eri vuosina.  
 
Yritysten ja laitosten määräaikaisia tarkastuksia on tehty 658 kpl (637). Määrä 
on 63,6 % (67,5) asetetusta tavoitteesta.  
 
Epäsäännöllisiä valvontakäyntejä on tehty 794 kpl (609).  
 
Asiakirjavalvontaa on tehty 559 kpl (471). Valvonta on kohdistunut mm. 
paloteknisten laitteiden valvontaan ja yleisötapahtumien pelastussuunnitelmien 
valvontaan.  
 
Kemikaalilain nojalla tehtyjä tarkastuksia ja päätöksiä on tehty 274 kpl (169). 
 
Asiantuntijapalveluja on tehty 1 040 kpl (999) 
 
Pientalojen ja vapaa-ajan asuntojen omavalvontakirjeitä on postitettu yhteensä 
5 581 kpl (5 913) ja sen lisäksi rivitaloihin 236 kpl ja viljankuivaamoihin 98 kpl.  
Pientalojen itsearviointilomakkeiden palautusprosentti on 94 %, rivitalojen 50 %, 
loma-asuntojen 68 % ja viljankuivaamoiden 80 %.  
 
Poistumisturvallisuusselvityksiä on käsitelty 12 kpl (11). 
 
Suoritteita yhteensä 7 424 kpl (3 612). 
 
Turvallisuusviestintään kuuluviin tilaisuuksiin on osallistunut alkuvuonna 
yhteensä 23 890 henkilöä (33 217) henkilöä eli noin 13 % (17) alueen asukkaista. 
Tilaisuuksia on pidetty kaikkiaan 255 kpl (254). Palvelutasopäätöksen mukainen 
20 % tavoite toteutunee tänäkin vuonna.  
 
Esittelijä:  
 
Johtokunta merkitsee tiedoksi valvontatoiminnan ja turvallisuusviestinnän 
toteutuman 1.1 – 30.9.2019.   
 
Päätös:   
 
Merkittiin tiedoksi. 
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37  TOIMINNALLINEN TOTEUMA PELASTUSTOIMINTA 1.1 – 30.9.2019  

 
Pelastuslaitoksen pelastustoiminnan osaston toiminnan tärkeimpinä 
tunnuslukuina on käytetty lähinnä hälytystehtävien määrän muutosta sekä 
toimintavalmiusajan toteumaa. Seuraavassa vertailua vuoden eri vuosilta 
toteuman osalta ajalla 1.1 – 30.9.  
 
Ensimmäisen yksikön (kiireelliset tehtävät) toimintavalmiusaika: 

 

Kunta Täyttymis % 1-9.2018 Huomioita 

Lahti    84 % 81 %  

Hollola  93 % 88 %  

Heinola  88 % 88 %  

Orimattila    98 % 99 %  

Asikkala  92 %  91 %  

Hartola    97 % 91 %  

Kärkölä  86 % 78 %  

Sysmä    95 % 100 %  

Padasjoki  100 % 100 %  

Keskiarvo kaikki  88 %  89 %  

 
Hälytystehtävien määrä on laskenut edellisvuodesta 387 tehtävällä. Suurinta 
tehtävämäärien lasku on ollut vahingontorjuntatehtävien (-197) automaattisten 
paloilmoittimien antamien hälytysten (- 98), ensivastetehtävien (- 65) sekä 
paloilm. tarkastus/varmistustehtävien (-47) osalta. Merkittävää tehtävämäärien 
kasvua on havaittavissa liikennevälinepalojen (+23) osalta. Muuten vaihtelut ovat 
suhteellisen pieniä.   
 
Uhattuna olleet arvot rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa ovat olleet 
yhteensä 52,7 miljoonaa euroa (59,5), josta pelastetut arvot ovat lähes 48,7 
miljoonaa euroa, eli 92 % uhattuina olleista arvoista on pelastettu. 
 
Vastaavalla ajalla pelastuslaitos on pelastanut erilaisissa onnettomuuksissa 
välittömässä vaarassa olleita henkilöitä 42 henkilöä (23).  
 
Ennusteen mukaan tehtävien määrä tulee laskemaan edellisvuoden tasosta.   

 
Esittelijä 

 
Johtokunta merkitsee tiedoksi operatiivisen toiminnan toteuman 1.1–30.9.2019.   
 
Päätös:  
 
Merkittiin tiedoksi. 
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38  TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1. – 30.9.2019 

 
Pelastuslaitoksen toimintasäännön 5.1. kohdan mukaan pelastusjohtajan tulee 
raportoida neljännesvuosittain johtokunnalle pelastuslaitoksen talousarvion 
toteutumasta. 
 
Pelastustoimen käyttötalouden menot (liite1) ilman ensihoitoa olivat    
13.811.289    €    (2018 /13.324.854 €).  
 
Pelastustoimen tulos on syyskuun lopussa 310.035 euroa tappiolla. Suurimmat 
ylitykset ovat pelastustoiminnan osastolla henkilöstökuluissa. Tilinpäätöksen 
tulokseen vaikuttavat öt-rahaston avustus (n. 150.000) sekä loppuvuoden 
sijaiskulut. 
 
Toteutuneet investoinnit ovat 137.916  euroa. 
 
Ensihoidon käyttötalouden (liite 2) kustannukset ovat  3.860.941 € (3.833.112 €). 
Ensihoidon tulos on 138.824 euroa tappiolla syyskuun lopussa. Ennusten mukaan 
tilinpäätösvaiheessa tappio jää alle 100.000 euron. 
 
Ensihoidossa ei ole tehty investointeja. 
 
Liitteet:  pelastustoimen talousarvion toteutuma 1.1. – 30.9.2019 (liite 1) 

ensihoidon talousarvion toteutuma 1.1. – 30.9.2019 (liite 2) 
 

 
Esittelijä: 
 
Merkitään tiedoksi talousarvion toteutumat 1.1. – 30.9.2019. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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39  PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN  

 
Päijät-Hämeen pelastustoimen nykyisin voimassa oleva yhteistoimintasopimus 
on vuodelta 2006. Päijät-Hämeen maakunnassa on vuoden 2006 jälkeen 
tapahtunut useita kuntaliitoksia ja myös lainsäädännössä on tapahtunut 
muutoksia, joiden vuoksia pelastustoimen yhteistoimintasopimusta tulee 
muuttaa vastaamaan nykytilannetta. 
 
Sopimus on kuntien ja Päijät-Hämeen maakuntaliiton välinen sopimus, jonka 
toteuttamisesta vastaa Päijät-Hämeen pelastuslaitos-liikelaitos. 
 
Pelastusjohtaja sekä hallintopäällikkö ovat tehneet esityksen sopimukseen 
tarvittavista muutoksista. Hallintopäällikkö on esitellyt esitettyjä muutoksia 
kuntajohtajien syyskuun kokouksessa. Kokouksen jälkeen asiasta on keskusteltu 
maakuntajohtajan kanssa ja sovittu, että sopimukseen esitettävät muutokset 
käsitellään johtokunnassa, jonka jälkeen kunnille laitetaan lausuntopyyntö 
asiasta. 
 
Esitettävät muutokset koskevat sopimuksen seuraavia kohtia: 
- sopijaosapuolet (kuntien päivitys) 
- §  5 sopimukset (nuohoustoiminta pois) 
- § 6 talouden hoito (kohtuullistamisten poistaminen, siirtyminen asukasluku-

pohjaiseen maksuosuusjakoon) 
- §  7 ensihoito (tarkennus) 

 
Liitteenä (liite 3) uusi sopimusluonnos 
Liitteenä (liite 4) luonnos lausuntopyynnöstä 
Liitteenä (liite 5) laskelma eri vaihtoehtojen vaikutuksista maksuosuuksiin 
  
 
Esittelijä: 
 
Päätetään pyytää kunnilta lausunto pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen 
muuttamisesta ja laittaa se sen jälkeen maakuntahallitukseen käsiteltäväksi. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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40  PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN VALMISTELU  

 
Päijät-Hämeen pelastustoimen nykyisin voimassa oleva palvelutasopäätös on 
hyväksytty maakuntavaltuustossa 03.12.2013. Palvelutasopäätöksen 
voimassaoloaikaa on jatkettu maakuntavaltuuston päätöksellä niin, että se on 
voimassa toistaiseksi. Syy siihen, että palvelutasopäätöstä ei ole uusittu, oli 
tilanteen epävarmuus maakunta- ja sote uudistukseen liittyen.  
 
Yhteiskunnalliset muutokset, maakunnassa tapahtuneet kuntien yhdistymiset, 
sekä hallitusohjelman kirjaukset vaikuttavat pelastustoimen palvelutasoon niin, 
että nyt on tarkoituksenmukaista ryhtyä valmistelemaan uutta pelastustoimen 
palvelutasopäätöstä.    

 

Pelastuslaitokset ovat valtakunnallisesti lähteneet kumppanuusverkoston kautta 
valmistelemaan yhteistä mallia palvelutasopäätöksen pohjaksi. Samaan aikaan 
sisäministeriö on ilmoittanut laittavansa pelastuslaitoksille kirjeen, jossa 
annetaan ohjeistusta palvelutasopäätöksen valmistelua varten. 
 
Pelastuslaitoksen osastopäälliköt ovat omalta osaltaan aloittaneet palvelutaso-
päätöksen valmistelun pelastuslaitoksen johtokunnan 22.8.2019 pidetystä 
seminaarista saatujen palautteiden mukaisesti. 
 
Alkuperäinen tavoite oli saada luonnos palvelutasopäätöksestä kuntiin 
lausuttavaksi kuluvan syksyn aikana, mutta koska emme ole saaneet 
valtakunnallista ohjeistusta, on tarkoituksenmukaista odottaa ohjeistusta ja 
samaan aikaan jatkaa valmistelua niin, että luonnos saadaan lausunnolle kevään 
2020 aikana ja palvelutasopäätös hyväksyntään kesäkuussa 2020. 
 
 
Esittelijä: 
 
Päätetään, että palvelutasopäätöksen valmistelu toteutetaan niin, että päätös 
saadaan lausunnolle kuntiin kevään 2020 aikana. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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41  PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO 21.03.2019 – 05.10.2019  

Pelastusjohtajan päätösluettelo on liitteenä (liite 6) ajalta 21.03.2019 – 
05.10.2019.   
 
Esittelijä: 
 
Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee pelastusjohtajan päätökset tiedoksi.  
 
Päätös:  
 
Merkittiin tiedoksi. 

 

42 TIEDOKSISAANTIASIAT 

Tiedoksisaantiasioista yhteenveto liitteenä (liite 7). 
 
Esittelijä: 
 
Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi tiedoksisaantiasiat. 

Päätös:  
 
Merkittiin tiedoksi. 
 

43 AJANKOHTAISASIAT 

                     Ajankohtaisasioista yhteenveto liitteenä (liite 8). 
  
Esittelijä: 
 
Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavat 
ajankohtaiskatsaukset. 
 
Päätös:  
 
Merkittiin tiedoksi. 
 

44 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 - Suuronnettomuusharjoitus tulossa Heinolassa la 26.10.2019 klo 17 alkaen. 
    Pelastuslaitokselta mukana muutama yksikkö. 
 
 - Johtokunnan puheenjohtaja on saanut palautetta koskien 27.2.2019 
   johtokunnan kokouksen § 6 tehtyä päätöstä osastopäälliköiden palkkojen 
   tarkistamisesta. 
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45 SEURAAVAT KOKOUKSET 

      
Esittelijä: 
    
SEURAAVAT KOKOUKSET: to 5.12.2019 klo 12:00- 
 

46  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:35 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa 
 
Pykälät § 33 – 46 

 

 

 

 

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

 

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 
§ 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 

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

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

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

Kunnallisvalitus 
 

Pykälät 
 
 

Valitusaika 

30 päivää 

Hallintovalitus 
 

Pykälät 
 

Valitusaika  
    päivää 

Muu valitusviranomainen, osoite ja 
postiosoite 
 
 
 

Pykälät Valitusaika  
    päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valituskirjelmä 

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

 valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 

 päätös, johon haetaan muutosta 

 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

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

Valitusasiakirjojen toimittaminen 

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

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite 
 
 
 

Pykälät 
 
 
 

Valitusasiakirjat on toimitettava ¹: nimi, osoite ja postiosoite 
 
 
 

Pykälät 
 
 
 

 
Lisätietoja 

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

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 
¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle  Liitetään pöytäkirjaan 



PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS

Johtokunta

TOTEUTUMA/ TALOUSARVIO 9/2019 (9/2018) 16.10.2019 § 38

Liite 1

PELASTUSTOIMI, ILMAN ENSIHOITOA

Syys 2018 Syys 2019 ero 2018/2019 ero % ta 2019 tot. %

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituotot 84 397 95 653 11 256 13,3 127 000 75,3

Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 13 815 133 13 664 339 -150 794 -1,1 18 419 109 74,2

Muut suoritteiden myyntituotot 98 995 252 775 153 780 155,3 106 000 238,5

Maksutuotot 0 0 0 0

Tuet ja avustukset 155 234 56 578 -98 656 171 000 33,1

Vuokratuotot 0 30 30 0

Muut toimintatuotot 89 556 3 799 -85 757 70 500

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 14 243 315 14 073 174 -170 141 -1,2 18 893 609 74,5

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut -8 441 947 -8 922 568 351 068 -4,2 -11 615 611 76,8

Palkat ja palkkiot -6 971 336 -7 267 523 296 187 -4,2 -9 528 493 76,3

Henkilösivukulut

Eläkekulut -1 266 489 -1 335 752 69 263 -5,5 -1 697 879 78,7

Muut henkilösivukulut -333 675 -319 293 -14 382 4,3 -389 239 82,0

Palvelujen ostot -1 325 619 -1 378 586 52 967 -4,0 -1 797 960 76,7

Muiden palvelujen ostot -1 325 619 -1 378 586 52 967 -4,0 -1 797 960 76,7

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -568 967 -676 162 107 195 -18,8 -817 800 82,7

Ostot tilikauden aikana -568 967 -676 162 107 195 -18,8 -817 800 82,7

Avustukset -22 500 -1 500 -21 000 -50 000

Muut toimintakulut -2 866 218 -2 832 473 -33 745 1,2 -3 890 238 72,8

Vuokrat -2 915 292 -2 821 211 -94 081 3,2 -3 872 437 72,9

Muut toimintakulut -16 058 -11 262 -4 796 29,9 -17 801 63,3

Toimintakate 918 461 261 885 656 576 71,5 722 000 36,3

Rahoitustuotot ja kulut 44 501 50 122 10 000 501,2

Poistot -792 930 -622 042 -732 000 85,0

Tilikauden tulos 170 032 -310 035 0

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 13 324 854 13 811 289 -486 435 -3,65 18 171 609 76,0



PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS

Johtokunta

TOTEUTUMA/ TALOUSARVIO 9/2019 (9/2018) 16.10.2019 § 38

Liite 2

ENSIHOITO-TOIMINTO

Syys 2018 Syys 2019 ero 2018/2019 ero % ta 2019 tot. %

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituotot 0 0 0 0

Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 3 704 913 3 704 913 0 0,0 4 991 289 74,2

Muut suoritteiden myyntituotot 0 0 0 0

Maksutuotot 0 0 0 0

Tuet ja avustukset 22 114 10 752 -11 362 -51,4 16 000

Vuokratuotot 0 0 0 0

Muut toimintatuotot 50 565 6 452 -44 113 -87,2 42 000

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 3 777 592 3 722 117 -55 475 -1,5 5 049 289 73,7

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut -2 935 964 -2 927 262 -8 702 0,3 -3 847 092 76,1

Palkat ja palkkiot -2 417 189 -2 391 758 -25 431 1,1 -3 157 884 75,7

Henkilösivukulut

Eläkekulut -404 900 -433 098 28 198 -7,0 -560 209 77,3

Muut henkilösivukulut -113 875 -102 406 -11 469 10,1 -128 999 79,4

Palvelujen ostot -158 255 -205 318 47 063 -29,7 -199 650 102,8

Muiden palvelujen ostot -158 255 -205 318 47 063 -29,7 -199 650 102,8

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -169 824 -221 833 52 009 -30,6 -240 047 92,4

Ostot tilikauden aikana -169 824 -221 833 52 009 -30,6 -240 047 92,4

Avustukset 0 0 0 0

Muut toimintakulut -569 069 -506 528 -62 541 11,0 -762 500 66,4

Vuokrat -569 042 -506 528 -62 514 11,0 -762 500 66,4

Muut toimintakulut -27 0 -27 0,0 0

Toimintakate -55 520 -138 824 83 304 -150,0 0

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 3 833 112 3 860 941 -27 829 -0,73 5 049 289 76,5



  Johtokunta 

  16.10.2019 § 39 

  Liite 3 

 

LUONNOS xx.xx.2019 JHy/MSa 

 

PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 2020 - 

SOPIJAOSAPUOLET 

1. Heinolan, Lahden ja Orimattilan kaupungit sekä Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Kärkö- 

      län, Padasjoen ja Sysmän kunnat (jäljempänä kunnat). 

                   2. Päijät-Hämeen maakuntaliitto –kuntayhtymä (jäljempänä Päijät-Hämeen liitto). 

 

SOPIMUKSEN TARKOITUS 

Tällä sopimuksella kunnat ja Päijät-Hämeen liitto sopivat pelastustoimen alueiden 

muodostamisesta annetun lain (1214/ 2001) 2 ja 4 §:ssä tarkoitetun alueellisen pelas-

tustoimen järjestämisestä valtioneuvoston vahvistamalla alueella.  

 

Pelastustointa hoidetaan liikelaitoksena Päijät-Hämeen liiton hyväksymän Päijät-

Hämeen pelastuslaitoksen (jäljempänä pelastuslaitos) johtosäännön (liite 1) ja muiden 

Päijät-Hämeen liiton säännösten mukaisesti. 

 

1 § HALLINTO  

 

Pelastuslaitos on liikelaitos, joka kuuluu hallinnollisesti Päijät-Hämeen liiton organi-

saatioon. Pelastuslaitos vastaa pelastustoimilain 4 §:n mukaisten tehtävien hoitami-

sesta Päijät-Hämeen maakunnan alueella.  

 

Pelastustoimi toteutetaan alueellisesti lainsäädännön, sisäasiainministeriön päätös-

ten ja ohjeiden, kuntien erityisolosuhteiden sekä maakuntavaltuuston hyväksymän 

palvelutason mukaisesti pelastuslaitoksen johtokunnan hyväksymässä toimintasuun-

nitelmassa vuosittain tarkemmin hyväksytyllä tavalla.  

 

Pelastuslaitos vastaa erikseen säädetyllä ja johto- tai toimintasäännössä määrätyllä 

tavalla sopijakuntien väestönsuojeluun kuuluvien tehtävien koordinoinnista, öljyva-

hinkojen torjunnasta ja vaarallisten aineiden valvonnasta, osallistumisesta järvi-

pelastus- tai muuhun pelastuspalveluun, yhteistoiminnasta kuntien kanssa kalusto- ja 
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muun avun saamiseksi pelastustoimeen sekä toimialaan soveltuvan virka-avun an-

tamisesta muille viranomaisille. Lisäksi pelastuslaitos huolehtii ensihoidosta ja ensi-

vastetoiminnasta terveysviranomaisten tilaamassa laajuudessa.  

 

2 § PALVELUTASO 

 

Kuntien pelastustoimen palvelutaso toteutetaan maakuntavaltuuston hyväksymän 

palvelutasopäätöksen mukaisesti.  

 

Maakuntavaltuusto hyväksyy Päijät-Hämeen pelastustoimialueen pelastustoimen vä-

himmäistason pelastuslaitoksen tarkistaman riskienarvioinnin ja palvelutasomääri-

tyksen perusteella. Palvelutasomääritys ja riskienarviointi tarkistetaan vähintään ker-

ran valtuustokaudessa. 

 

3 § KALUSTO JA VARUSTEET 

 

Uuden kaluston hankinnasta aiheutuvat kustannukset jaetaan sopijakuntien kesken 7 

§:ssä mainituin perustein. Pelastuslaitoksen hankkima kalusto on Päijät-Hämeen pe-

lastuslaitoksen omaisuutta. 

 

4 § KIINTEISTÖT 

 

Jäsenkuntien pelastustoimen toimitilat ja käytössä olevat muut rakennukset ja kiin-

teistöt säilyvät kuntien omistuksessa. Pelastuslaitoksen käyttöön myöhemmin raken-

nettavat tilat rakentaa alueellaan kukin sijaintikunta tai, jos asianomaiset kunnat 

erikseen niin sopivat, useampi kunta yhdessä, ja ne jäävät asianomaisen kunnan tai 

kuntien omistukseen. 

 

Pelastuslaitos vuokraa toimintansa järjestämisen kannalta tarpeelliset tilat. Vuokran-

antajat huolehtivat siitä, että vuokrattavat tilat täyttävät jatkuvasti käytettävyyden 

kohtuulliset vaatimukset ja työympäristöä koskevat määräykset. 

 

Kunnilta vuokrattujen tilojen vuokrien perusteena ovat erikseen laadittujen yhtenäis-

ten perusteiden mukaiset pääoma-, ylläpito- ja käyttökustannukset vuokranantajan 
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ja vuokralaisen sopiman tehtäväjaon mukaisesti. Joustavan käytännön turvaamisek-

si pelastuslaitos voi teettää vuokranantajan suostumuksella toimitiloissa ja muissa 

rakennuksissa kustannuksellaan pienimuotoisia muutos-, ja täydennystöitä kuitenkin 

siten, että jäsenkuntien tasapuolista kohtelua ei vaaranneta. 

 

5 § SOPIMUKSET  

 

Pelastuslaitos tekee sopimukset palokuntatoimintaa ylläpitävien yhdistysten, nuo-

houstoimintaa suorittavien yritysten ja järvipelastus- tai muiden yhteisöjen kanssa.  

 

6 § TALOUDENHOITO   

  

Pelastuslaitoksen taloutta hoidetaan tämän sopimuksen, Päijät-Hämeen liiton perus-

sopimuksen, pelastuslaitoksen johtosäännön ja muiden Päijät-Hämeen liiton sääntö-

jen mukaisesti. Pelastuslaitoksen johtokunnan valmistelemasta talousarvioesitykses-

tä kunnille varataan tilaisuus esitysten tekemiseen ja lausuntojen antamiseen pelas-

tuslaitoksen toiminnan kehittämiseksi.  

 

Sopijakunnat jakavat kustannukset palvelutasoon perustuvan kuntajaon mukaisesti.  

Palvelutason mukaan ensimmäisen ryhmän muodostavat Artjärvi, Asikkala, Hartola, 

Kärkölä, Padasjoki ja Sysmä, toisen Heinola, Hollola ja Orimattila sekä kolmannen 

Lahti. Asukaskohtainen maksuosuus kussakin ryhmässä on sama. (lukuun ottamatta 

Hollolan ja Sysmän kuntia, joiden maksuosuutta on kohtuullistettu suurten muutos-

ten takia. = poistetaan helpotus) Maksuosuuksia tarkistetaan vuosittain talousarvion 

mukaisella prosenttimuutoksella sekä asukasluvuissa tapahtuvilla muutoksilla. Mak-

suosuusjako on otettu käyttöön 1.1.2006 alkaen.  

 

Vuoden 2016 maksuosuudet Lahden ja Hollolan osalta lasketaan kuntien yhdistymis-

vaiheen maksuosuusperusteiden mukaisesti niin, että Lahden maksuosuus on Lahden 

ja Nastolan yhteenlaskettu maksuosuus ja Hollolan maksuosuus on Hollolan ja Hä-

meenkosken yhteenlaskettu maksuosuus.  

    

Kunnilta perittäviin maksuosuuksiin sisältyvät kalustosta aiheutuneet poistot, jotka 

on laskettu avustuksilla vähennetyistä hankintamenoista. 
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Kuntien maksuosuudet talousarvion mukaisiin kustannuksiin maksetaan kuukausit-

tain kunkin kuun 10. päivään mennessä. (Lopulliset maksuosuudet peritään tilikausit-

tain maakuntavaltuuston hyväksyttyä pelastuslaitoksen tilinpäätöksen osana Päijät-

Hämeen liiton tilinpäätöstä. 

 

Maksun viivästyessä, maksamatta olevalle maksuosuudelle lasketaan korkolain 4 § 3 

momentin mukainen viivästyskorko. 

 

Tarkemmat määräykset talousarvion sitovuudesta ja käyttösuunnitelmien hyväksy-

misestä, hankintavaltuuksista ja muista talouden hoitoon liittyvistä asioista annetaan 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtosäännössä. 

 

7 § ENSIHOITO 

 

Pelastuslaitos hoitaa ensihoitotoimintaa Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän 

sairaanhoitopiirin kanssa tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaisessa laajuudessa. 

 

Ensihoidon hallinto ja talous järjestetään tehtyjen sopimusten mukaisesti siten, että 

siihen kohdistuneet menot ja tulot on eriytetty muusta toiminnasta. Ensihoidon me-

noihin luettavat kustannukset on määritelty pelastuslaitoksen ja hyvinvointikuntayh-

tymän yhteistoimintasopimuksella .  Ensihoidon menoihin luetaan kyseistä toimintaa 

hoitavan henkilöstön palkkakustannukset ja muut toimintakustannukset. Tukipalve-

lusta aiheutuvat menot ja tulot kohdennetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. 

Poistetaan 

 

8 § YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 

 

Yhteistoimintasopimuksen korvaamisesta tai tämän yhteistoimintasopimuksen muu-

toksista päätetään siten, kuin kuntalain 79§:ssä perussopimuksen muuttamisesta sa-

notaan. Sopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta sopijakunnista 

sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien sopijakuntien yh-

teenlasketusta asukasluvusta. 
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9 § UUDEN SOPIJAKUNNAN LIITTYMINEN JA SOPIJAKUNNAN EROAMINEN 

 

Kunta, joka valtioneuvoston päätöksellä määrätään kuulumaan Päijät-Hämeen pelas-

tustoimialueeseen, tulee tämän yhteistoimintasopimuksen kuntasopijaosapuoleksi 

mainitusta ajankohdasta lukien. Tästä johtuvasta sopimusmuutoksesta päätetään 8 

§:n mukaisesti. 

 

Kunta, joka valtioneuvoston päätöksellä siirretään toiseen pelastustoimialueeseen, 

lakkaa olemasta tämän yhteistoimintasopimuksen kuntasopijaosapuoli päätöksessä 

mainitusta ajankohdasta lukien. 

Kunnalle, joka eroaa sopimuksesta, suoritetaan maakuntavaltuuston päätöksellä sen 

maksuosuutta (6§) vastaava korvaus käyttöomaisuudesta tai osa siitä. Mahdollinen 

rahallinen korvaus suoritetaan tasasuuruisina erinä kolmen vuoden aikana eron voi-

maan tulosta alkaen. 

 

10 § YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN 

 

Sopimuksen purkautuessa noudatetaan tarvittaessa 9 §:ssä määrättyjä sopijakunnan 

eroamisesta koskevia periaatteita. 

 

11 § VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS 

 

Tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamisessa mahdollisesti aiheutuvien va-

hinkojen kustannuksista sopijapuolet ovat vastuussa sopimuksen 6 §:ssä määrättyjen 

perusteiden mukaisesti. 

 

12 § ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 

 

Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat sopijaosapuolten erimielisyydet ratkais-

taan välimiesmenettelystä annetun lain 967/1992 mukaisessa välimiesmenettelyssä.  

Välimiehenä toimii Suomen Kuntaliiton nimeämä välimies. 
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13 § VOIMAANTULOMÄÄRÄYKSET 

 

Tämä sopimus tulee voimaan, kun kaksi kolmannesta sopijakuntien valtuustoista, 

joiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien sopijakuntien yhteenlasketusta asu-

kasluvusta, on sen hyväksyneet ja allekirjoittaneet.  

Tämä sopimus kumoaa aikaisemman 01.12.2006 kuntien edustajien allekirjoitta-

man yhteistoimintasopimuksen. 

 

 

 

 



  Johtokunta 
  16.10.2019 § 39 
  Liite 4 

Merja Saasmo 0440 – 773 101 Mannerheiminkatu 24 
hallintopäällikkö 03-877 3101 15100 LAHTI 
 merja.saasmo@phpela.fi www.phpela.fi  

 

 

Päijät-Hämeen kunnat 

Kunnanhallitukset 

 

PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 2021 - 

 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunta on kokouksessaan 16.10.2019 käsitellyt kuntien sopimaa, 

pelastustoimen järjestämistä koskevaa yhteistoimintasopimusta. 

Sopimusta on päivitettävä mm. kuntaliitosten ja nuohoustoiminnan osalta. Kunnanhallitukset ovat myös 

vuosittaisissa talousarviota koskevissa lausunnoissaan ottaneet kantaa maksuosuusjakoon. 

Pelastuslaitoksen johtokunta pyytää kunnilta lausuntoa seuraavista: 

1) ovatko sopimukseen tehdyt muutokset (pl. maksuosuuksia käsittelevät pykälät) hyväksyttävissä 

2) pidetäänkö nykyinen, palvelutasoon perustuva maksuosuusjärjestelmä voimassa siten, että Sysmän ja 

Hollolan erilliset maksuosuusalennukset poistetaan vai 

3) siirrytäänkö asukaslukupohjaiseen maksuosuusjärjestelmään, jossa palvelutasoa ei huomioida. 

Pyydämme lausunnot 13.12.2019 mennessä osoitteella: 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos 

Mannerheiminkatu 24 

15100 Lahti 

 

 

 

 

 

 

 

     

mailto:merja.saasmo@phpela.fi


Päijät-Hämeen pelastuslaitos 

Johtokunta

Maksuosuusjaon muutosten vaikutukset vuoden 2020 kustannusten mukaan 16.10.2019 § 39

Liite 5

Asukasluvun mukainen / nykyinen ilman "helpotuksia" / nykyinen jako

Asukasluku Asukasluvun "ei helpotuksia" Nykyinen

mukaan kerroin 0,8 kerroin 0,8

Padasjoki 3346 311 149 268 939 277 849

Hartola 3263 303 430 252 329 260 689

Sysmä (0,8) 4252 395 399 340 644 281 544

Kärkölä 4831 449 241 403 998 417 383

Asikkala 8514 791 727 739 650 764 156

24206 2 250 946 2 005 560 2 001 621

kerroin 1,0 kerroin 1,0

Orimattila 16382 1 523 382 1 825 640 1 886 125

Hollola (*0,8) 24221 2 252 341 2 677 817 2 213 228

Heinola 20128 1 871 727 2 143 093 2 214 096

YHTEENSÄ 60731 5 647 450 6 646 550 6 313 449

kerroin 0,75 kerroin 0,75

Lahti 117502 10 926 655 10 172 941 10 509 981

Yhteensä 202439 18 825 051 18 825 051 18 825 051

Ka/ asukas

Menot                                                                                                                                               1000018 825 051 18 825 051 18 825 051



      Johtokunta  
      16.10.2019 § 41 
      Liite 6 
§ 41 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO 
 

21.03.2019 –  05.10.2019 

21.03.2019 § 20 Palotarkastajan määräaikaisen virkasuhteen (410) jatkaminen, Lauri Vainikka. 

Päätin suostumuksellaan jatkaa Lauri Vainikan palotarkastajan määräaikaista virkasuhdetta 

(410) 31.12.2019 saakka. 

22.03.2019 § 21 Ruiskumestarin viran täyttäminen, Petri Kautto 

 Valittu ruiskumestarin virkaan Petri Kautto. Määräaikaan mennessä virkaan tuli yhteensä 

kahdeksan (8) hakemusta.   

22.03.2019 § 22 Palkkiovapaa 30 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Hietanen Harry 

 Päätin myöntää Harry Hietaselle palkallista virkavapautta (palkkiovapaa) kolme työvuoroa. 

01.04.2019 § 23 Palkkiovapaa 10 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Tila Marko 

 Päätin myöntää Marko Tilalle palkallista virkavapautta (palkkiovapaa) yhden työvuoron 20.-

23.5.2019. 

01.04.2019 § 24 Palkallinen virkavapaus 14.5.2019, Vesa Jäntti 

Päätin myöntää Vesa Jäntille palkallista virkavapautta yhden työvuoron KVTES V luku 11 § 2 

mom. mukaan. 

03.04.2019 § 25 Tehyn johtamisen ja esimiestyön päivät, Eskola 

Päätin oikeuttaa Jenni Eskolan osallistumaan Tehyn johtamisen ja esimiestyön päiville 23.-

24.5.2019 Helsingissä. 

23.04.2019 § 26 Palkkiovapaa 30 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Sillanpää Raimo 

Päätin myöntää Raimo Sillanpäälle palkallista virkavapautta (palkkiovapaa) kolme työvuoroa. 

09.05.2019 § 27 Siirto KVTES mukaiseen toimistotyöaikaan. 

Siirrän koulutussuunnittelija Jarmo Kouhian KVTES II luku 8 § 1 mom. mukaiseen 

toimistotyöaikaan 1.6.2019 alkaen. 

10.05.2019 § 28 Viestintäsuunnittelijan toimen täyttäminen, Salla Virta 

 Valittu viestintäsuunnittelijan toimeen Salla Virta. Määräaikaan mennessä toimeen tuli 

yhteensä 38 hakemusta. 

15.05.2019 § 29 Säiliöauton myynti 

 Päätin myydä käytöstä poistetun säiliöauton Maatila Jyrki Helmiselle. 

 



16.05.2019 § 30 Palkallinen virkavapaus, Juha Halme 

Päätin myöntää Juha Halmeelle palkallista virkavapautta yhden työvuoron KVTES V luku 11 § 

2 mom. mukaan. 

16.05.2019 § 31 Eroilmoitus ruiskumestarin virasta, Timo Kokko 

 Merkittiin tiedoksi Timo Kokon eroilmoitus ruiskumestarin virasta 1.10.2019 alkaen. 

20.05.2019 § 32 Eroilmoitus palotarkastajan virasta, Tommi Rintala 

 Merkittiin tiedoksi Tommi Rintalan eroilmoitus palotarkastajan virasta 1.8.2019 alkaen. 

20.05.2019 § 33 Kumppanuusverkoston turvallisuuspalveluiden kokous, Marjo Oksanen 

 Päätin oikeuttaa Marjo Oksasen osallistumaan kumppanuusverkoston turvallisuuspalveluiden 

kokoukseen 6.-7.6.2019 Lappeenrannassa. 

27.05.2019 § 34 Koulutuksen tukeminen, Tomi Ollila 

 Päätin myöntää Tomi Ollilalle palkallista virkavapautta 6 työvuoroa erikseen sovittavana 

ajankohtana aikavälillä 12.8.2019-29.5.2020 alipäällystökurssin suorittamista varten. 

27.05.2019 § 35 Palkkiovapaa 20 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Kai Martikainen 

 Päätin myöntää Kai Martikaiselle palkallista virkavapautta (palkkiovapaa) 2 työvuoroa. 

29.05.2019 § 36 Tietoturvatyöryhmän perustaminen 

 Päätin perustaa tietoturvatyöryhmän, jonka tavoitteena on tarkentaa tietoturva-asioiden 

nykytilaa sekä laatia uusia tietoturvaohjeita ja -käytäntöjä Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle 

uusien tietoturvavaatimusten mukaisesti. 

11.06.2019 § 37 Palotarkastajan viran (405) hoito, Mika Loisa 

 Päätin suostumuksellaan nimetä Mika Loisan hoitamaan palotarkastajan virkaa (405) ajalla 

1.7.-13.8.2019. 

19.06.2019 § 38 Palkkiovapaa 20 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Kapulainen Janne 

 Päätin myöntää Janne Kapulaiselle palkallista virkavapautta (palkkiovapaa) kaksi työvuoroa. 

02.07.2019 § 39 Palkkiovapaa 10 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Puttonen Petri 

 Päätin myöntää Petri Puttoselle palkallista virkavapautta (palkkiovapaa) yhden työvuoron. 

09.07.2019 § 40 Ruiskumestarin viran täyttäminen, Juho Suppi 

 Valittu ruiskumestarin virkaan Juho Suppi. Määräaikaan mennessä virkaan tuli yhteensä kuusi 

(6) hakemusta. 

18.07.2019 § 41 Palkkiovapaa 30 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Pullinen Petri 

 Päätin myöntää Petri Pulliselle palkallista virkavapautta (palkkiovapaa) kolme työvuoroa. 

 



24.07.2019 § 42 Palotarkastajan viran (405) täyttäminen, Lauri Vainikka 

 Valittu palotarkastajan virkaan (405) Lauri Vainikka. Määräaikaan mennessä virkaan tuli 

yhteensä seitsemän (7) hakemusta. 

24.07.2019 § 43 Määräaikaisen palotarkastajan viran (409) täyttäminen, Mia Hyttinen 

 Valittu määräaikaisen palotarkastajan virkaan (409) Mia Hyttinen. Määräaikaan mennessä 

virkaan tuli yhteensä seitsemän (7) hakemusta. 

30.07.2019 § 44 Palotarkastajan määräaikaisen virkasuhteen (410) hoito, Mika Loisa 

 Päätin suostumuksellaan nimetä Mika Loisan hoitamaan palotarkastajan määräaikaista virkaa 

(410) ajalla 14.8.2019-31.12.2019. 

31.07.2019 § 45 Profilen seminaaripäivät 2.-3.8.2019, Jenni Eskola ja Toni Simukka 

 Päätin oikeuttaa Jenni Eskolan ja Toni Simukan osallistumaan Profilen seminaaripäiville 

2.8.2019 Iisalmessa. 

14.08.2019 § 46 Palkkiovapaa 20 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Mikko Mäkinen. 

 Päätin myöntää Mikko Mäkiselle palkallista virkavapautta (palkkiovapaa) kaksi työvuoroa. 

26.08.2019 § 47 Palkkiovapaa 20 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Janne Vuorela. 

 Päätin myöntää Janne Vuorelalle palkallista virkavapautta (palkkiovapaa) 

asemapalvelusohjeen mukaisesti 5 pv. 

02.09.2019 § 48 Palkallinen virkavapaus, Heinonen Harri 

Päätin myöntää Harri Heinoselle palkallisen virkavapaan KVTES V luku 11 § 2 mom. mukaan. 

02.09.2019 § 49 Palkkiovapaa 30 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Harri Heinonen 

 Päätin myöntää Harri Heinoselle palkallista virkavapautta (palkkiovapaa) kolme työvuoroa. 

02.09.2019 § 50 Letkunpesukoneen hankinta 

 Saatujen tarjousten perusteella päätin tilata letkunpesukoneen Suomen Kalustoratkaisut 

Oy:ltä seuraavasti: Tamrex Oy, letkunpesukone Barth Vario EU + lifturmatic III-10. 

Letkunpesukoneesta tehdään investointirahoitussopimus Suomen Kalustoratkaisut Oy:n 

kanssa. 

02.09.2019 § 51 Palkkiovapaa 20 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Mika Sottinen 

 Päätin myöntää Mika Sottiselle palkallista virkavapautta (palkkiovapaa) kaksi työvuoroa. 

02.09.2019 § 52 Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto, ensihoidon palvelualue: Hyvinvointia 

pelastuslaitoksissa -koulutus, Jenni Eskola ja Toni Simukka 

 Päätin oikeuttaa Jenni Eskolan ja Toni Simukan osallistumaan Pelastuslaitosten 

kumppanuusverkoston ensihoidon palvelualueen Hyvinvointia pelastuslaitoksissa -

koulutukseen 30.9.-1.10.2019 Keskuspaloasemalla Turussa. 

 



06.09.2019 § 53 Esimiesten työlainsäädäntöpäivä, Jenni Eskola 

 Päätin oikeuttaa Jenni Eskolan osallistumaan Esimiesten työlainsäädäntöpäivä -koulutukseen 

Scandic Simonkentässä Helsingissä 25.9.2019. 

23.09.2019 § 54 Palontorjunnan herätyspäivät, Marjo Oksanen 

 Päätin oikeuttaa Marjo Oksasen osallistumaan Palontorjunnan herätyspäiville 10.-11.10.2019 

Padasjoella. 

23.09.2019 § 55 Vuosiloman säästäminen, Suomalainen Heikki 

 Päätin oikeuttaa Heikki Suomalaisen säästämään vuosilomaa 25 päivää vuoden 2018 lomista 

(=lomavuosi). 

23.09.2019 § 56 Pelastusalan työterveyshuollon ja työturvallisuuden ajankohtaispäivät, Saasmo ja 

Heinonen 

 Päätin oikeuttaa Merja Saasmon ja Esa Heinosen osallistumaan Pelastusalan 

työterveyshuollon ja työturvallisuuden ajankohtaispäiville 27.-28.11.2019 Helsingissä. 

30.09.2019 § 57 Koulutuksen tukeminen, Timo Kaivola 

 Päätin myöntää Timo Kaivolalle palkallista virkavapautta 2020 keväällä seitsemän (7) 

työvuoroa päällystökurssin suorittamista varten. 

02.10.2019 § 58 Oman auton käyttöoikeus, Salla Virta 

 Päätin myöntää viestintäsuunnittelija Salla Virralle oman auton käyttöoikeuden. 

Käyttöoikeus on 2000 km ja se on voimassa 31.12.2019 saakka. 

02.10.2019 § 59 Palkaton virkavapaus, Jesse Heinonen 

 Päätin myöntää Jesse Heinoselle palkatonta virkavapautta 22.10.-27.10.2019 väliselle ajalle 

irtisanomisajan täyttymiseksi. 

03.10.2019 § 60 Koulutuksen tukeminen, Mikko Javanainen 

 Päätin myöntää Mikko Javanaiselle palkallista virkavapautta 2020 keväällä kuusi (6) 

työvuoroa erikseen ilmoitettuina ajankohtina päällystötutkinnon suorittamista varten. 

04.10.2019 § 61 Palkkiovapaa 30 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Jussi Salonen 

 Päätin myöntää Jussi Saloselle palkallista virkavapautta (palkkiovapaa) kolme työvuoroa. 

04.10.2019 § 62 Palkkiovapaa 10 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Petri Reinikka 

 Päätin myöntää Petri Reinikalle palkallista virkavapautta (palkkiovapaa) yhden työvuoron. 
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§ 42 TIEDOKSISAANTIASIAT 

 
 
SISÄMINISTERIÖ 
 
Päätös 18.6.2019 ”Pelastustoimen ja siviilivalmiuden yhteistyörakenteen johtajakokous” 
 
Sisäministeriön pelastusosasto on päättänyt asettaa toimialan sisäiselle yhteistyörakenteelle 
johtajakokouksen tukemaan pelastustoimen ja siviilivalmiuden valtakunnallista johtamista ja 
kehittämistä. Toimikausi on 24.6.2019 – 31.12.2020. 
 
Esitys 6.8.2019 ”Sisäministeriön pelastusosaston jäsenesitys SOTE-uudistuksen valmisteluun” 
 
Sisäministeriö esittää Sosiaali- ja terveysministeriölle, että SOTE – uudistuksen johtoryhmään 
nimettäisiin sisäministeriön edustajina pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sekä ohjaus- ja 
kehittämisjohtaja Taito Vainio. Molemmat toimisivat samalla myös SOTE- uudistuksen seurantaryhmän 
jäseninä.  
 
Sisäministeriö esittää Sosiaali- ja terveysministeriölle, että SOTE – uudistuksen seurantaryhmään 
nimettäisiin pelastuslaitoksen edustajaksi pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäkeä ja hänen 
varajäsenekseen pelastusjohtaja Jaakko Pukkista. Kunnat palveluiden tuottajina erillisselvitysjaostoon 
sisäministeriö esittää pelastuslaitosten edustajaksi pelastusjohtaja Jyrki Landstedtia ja varajäseneksi 
pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäkeä. Esitys poikkesi pelastusjohtajien kumppanuusverkoston 
esityksestä. 
 
Kirje 16.09.2019 ”Ministeri Ohisalon tutustuminen pelastustoimen toimialaan”  
 
Sisäministeri Ohisalo tutustuu syksyn aikana pelastustoimen toimialaan. Aikataulut sovitaan erikseen 
ministerin aikataulujen mukaan. Ministeri on osallistunut pelastustoimen – ja siviilivalmiuden 
johtajakokoukseen Helsingissä 2.9.2019.  
 
 
VALTIONEUVOSTO  
 
Päätös 29.8.2019 ”Maakuntajako vuodesta 2021 alkaen” 
 
Valtioneuvosto muutti maakuntajakoa 1.1.2021 alkaen. Päijät-Hämeessä Iitin kunta siirtyy 
Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan. Pelastustoimen osalta valmistelut siirtoon 
liittyen on aloitettu osastopäälliköiden johdolla.  
 
 
 
 



ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 
 
Kirje 3.9.2019 ” Edustajan nimeäminen laajamittaisen maahantulon alueelliseen yhteistyöryhmään” 
 
Pyydetty nimeämään edustaja ELY – keskuksen perustamaan Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen 
laajamittaiseen maahantulon yhteistyöryhmään. Yhteistyöryhmät korvaavat vuonna 2015 perustetun, 
koko ELY – alueen kattavan yhteistyöryhmän. 
 
Nimetty Päijät-Hämeestä edustajaksi riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen ja varaedustajaksi 
pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio. 
 
 
SPEK 
 
Tiedote 2.4.2019 
 
Kansalaisilla on tärkeä rooli suuronnettomuusharjoituksissa 
 

Kouvolassa taannoin järjestetty suuronnettomuusharjoitus ja sitä valottava kysely osoittavat, että 
kansalaisilla on merkittävä rooli tällaisissa harjoituksissa – myös muualla Suomessa.  
 
”Suuronnettomuuden ja kaasuvaaran mahdollisuus on melko suuri työpaikkamme sijainnin vuoksi. 
Käytännön harjoituksessa toiminta jää paremmin ’selkäytimeen’ tositilanteen varalta”, vastasi eräs 
kyselyyn osallistuneista. 
 

Maaliskuisessa suuronnettomuusharjoituksessa oli kyse kuvitteellisesta tilanteesta, jossa Kouvolan 

ratapihalla tapahtuu aluetta uhkaava kemikaalionnettomuus. Viranomaiset harjoittelivat omaa 

toimintaansa, ja ensimmäistä kertaa kaikilla alueen asukkailla oli mahdollisuus osallistua harjoitukseen.  

 

Mukaan kutsuttiin kaikki ihmiset Kouvolan alueen työpaikoilla ja kodeissa, sillä todellisessa tilanteessa 

on alueen väestön turvallisuuden kannalta ratkaisevaa, että sisälle suojautuminen osataan tehdä oikein. 

Olennainen osa suojautumista on ilmanvaihdon katkaiseminen. 

 

”Harjoitus on tarpeellinen varsinkin päiväkodeissa ja vanhusten hoitokodeissa ja muissa laitoksissa joissa 
henkilökunta vastaa tosi tilanteessa toteutuksesta”, kertoi kyselyyn vastannut. 
 

Kemikaalionnettomuuden uhka on todellinen muuallakin 

 

Kouvolan kautta kulkee merkittävä osa Suomen rautateiden vaarallisten kemikaalien kuljetuksista, mikä 

tarkoittaa, että kemikaalionnettomuuden uhka siellä on todellinen. Mutta sama uhka on olemassa 

muuallakin, niin raide- kuin maantiekuljetuksissa. 

 

Kyselyyn vastanneista 80 % osallistui harjoitukseen työpaikallaan. Heistä suurin osa työskenteli 

erilaisissa julkisissa tiloissa, kuten kirjastoissa ja virastoissa, sekä päiväkodeissa ja kouluissa. 



Harjoitukseen oli työpaikoilla valmistauduttu hyvin. 70 % vastaajista ilmoitti, että koko henkilökunta ja 

vastuuhenkilöt tiesivät omat roolinsa ja tehtävät oli käyty etukäteen läpi. 

 

Kolme neljäsosaa vastaajista kertoi, että ilmanvaihto työpaikoilla saatiin sammumaan omatoimisesti, 

mutta ongelmiakin ilmeni. Monet vastaajat kertoivat, että ilmanvaihdon kytkin on lukituissa tiloissa tai 

että ilmanvaihtoa ei voitu katkaista kokonaan tai kaikkialta. Lisäksi tiedonkulun ongelmat herättivät 

huolta. 

 

”Tiedotusta hoidettiin sähköpostitse koska ei ollut keskusradiota. Se ei todennäköisesti olisi riittävä 
tositilanteessa. Nythän kaikki tiesivät odottaa sähköpostiviestiä tietokoneen ääressä.” 
 

Vastaajissa oli heitäkin, joita harmitti se, ettei oma työpaikka tai asuinkiinteistö osallistunut 
harjoitukseen.  
 
”En tiedä harjoituksesta mitään, kun meidän kerrostalossa ei ko. harjoitusta järjestetty vaikka 
asutaankin aika lähellä ratapihaa.” 
 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö toteutti kaikille harjoitukseen osallistuneille kyselyn, johon kerättiin 
vastauksia 6.-13. maaliskuuta. Kyselyyn vastasi yhteensä 274 henkilöä. 
 
Lisätietoja: 
Kouvolan suuronnettomuusharjoitus -kyselyn yhteenveto (Kysely löytyy keskiviikkoaamuna täältä: 
http://www.spek.fi/Suomeksi/Kehittaminen/Tutkimustoiminta/Kyselyt) 
Koulutuspäällikkö Ira Pasi, 040 595 4140 
 

TUKES 
 
Tiedote 9.5.2019 
 

Lataa sähköautosi turvallisesti 
 

Sähköautot ja ladattavat hybridiautot ovat yleistymässä, ja sen myötä myös lataukseen liittyvät riskit. 
Sähkö- ja hybridiauton lataaminen on turvallisinta varsinaisella latausasemalla. Muualla ladatessa 
varmista aina käyttämäsi pistorasian soveltuvuus. Kaikki pistorasiat eivät kestä esimerkiksi yön yli 
tapahtuvaa sähköauton lataamista. Viallisen pistorasian käyttö aiheuttaa palovaaran. 

Sähkö- ja hybridiautoille on julkisia latausasemia, joissa lataaminen on tehokasta ja turvallista.  Myös 
koteihin suositellaan asennettaviksi omia latausasemia, joissa sähköauton voi ladata 16 A tai 32 A -
voimavirtaliitännöistä. Latausasema mahdollistaa sähköauton tehokkaan, nopean ja turvallisen 
latauksen ja samalla sähkönkulutuksen seurannan.  Latausasemissa on erilaiset kuormantasaus-
automatiikat ja mahdollisuus auton akun käyttämisen sähkövarastona asunnon tarpeisiin. 
Latausasemien hinnat ovat laskeneet viime aikoina ja niitä saa asennuksen kanssa jo alle 1000 eurolla. 

http://www.spek.fi/Suomeksi/Kehittaminen/Tutkimustoiminta/Kyselyt


Tavallisia maadoitettuja suko-pistorasioita (16 A) ei ole suunniteltu kestämään jatkuvaa ja toistuvaa 
korkeaa kuormitusta, kuten läpi yön tapahtuvaa sähköauton latausta. Erityisesti huonokuntoiset 
pistorasiat voivat kuumentua tällaisessa käytössä vaarallisesti. Ajan myötä ylikuumenemisen 
seurauksena pistorasia voi mustua ja liittimet kulua. Pahimmassa tapauksessa pistorasia syttyy tuleen. 
Raskas johdossa vapaasti roikkuva laturi voi myös aiheuttaa vääntöä pistorasiaan ja kuluttaa liitosta. 

Jatkuvassa kuormituksessa oleva pistorasia voi ylikuumentua ja aiheuttaa palovaaran. 

Sähköautojen mukana tulee myös tilapäisen lataamisen tavallisesta suko-pistorasiasta mahdollistava 
matkalatauskaapeli. Tällaista kaapelia käytettäessä on varmistettava, että käytettävä pistorasia on 
hyvässä kunnossa. Matkalatauskaapelia ei ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön. 

Suko-pistorasian kautta tapahtuvassa latauksessa suositellaan käytettäväksi enintään 8 A -virtaa, joka 
onkin monissa matkalatureissa oletusarvona. Joissakin latureissa virta voi myös olla käyttäjän 
säädettävissä. Laturiosa kannattaa tukea hyvin, ettei se aiheuta pistorasiaan vääntöä. Jatkojohtojen tai 
pistorasiaan liitettävän kellokytkimen käyttö ei ole suositeltavaa, sillä se lisää liitoksia, jotka myös voivat 
ylikuumentua. Useimmat auton valmistajat kieltävätkin omissa ohjeissaan erilaisten adapterien käytön 
matkalaturien kanssa. 

Lisätietoja:  
Ylitarkastaja Seppo Niemi, p. 029 5052 167, etunimi.sukunimi@tukes.fi 

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 
 
Maakuntahallitus pöytäkirjanote 13.05.2019 § 85 ”Kahdeksan 50 % palomiehen viran perustaminen” 
 
Maakuntahallitus päätti perustaa pelastuslaitokselle kahdeksan 50 % palomiehen virkaa 1.9.2019 alkaen 
pelastuslaitoksen johtokunnan tekemän esityksen mukaisesti. 
  

Maakuntavaltuusto pöytäkirjanote 17.06.2019 § 8 ”Vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen ja 
vastuuvapauden myöntäminen” 

 

Maakuntavaltuusto päätti hyväksyä pelastuslaitoksen vuoden 2018 kirjanpidollisen tuloksen kirjaamisen 
voitto- ja tappiotilille, sekä merkitsi henkilöstöraportin tietoon vuoden 2018 tilinpäätöksen tausta-
aineistona 
 
Maakuntavaltuusto pöytäkirjanote 17.06.2019 § 9 ”Pelastuslaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset 
tavoitteet 2020 -2022 

 

Maakuntavaltuusto päätti asettaa Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle johtokunnan esittämät 
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2020. 
  
Samalla maakuntavaltuusto merkitsi tiedoksi pelastuslaitoksen talousarviosuunnitelman 2020. 
 

Tarkastuslautakunta 26.4.2019 ”arviointikertomus 2018” 
 
Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen mukaan ”palo- ja pelastuslaitos on toiminut omien 
tavoitteiden ja pelastuslain mukaan erittäin johdonmukaisesti”. 

mailto:etunimi.sukunimi@tukes.fi


SYSMÄN KUNTA  
 
Kunnanhallitus 27.5.2019 pöytäkirjanote § 134 ”Öljyntorjuntakaluston varastotilojen rakentaminen” 
Kunnanhallitus päätti, että ”uuden paloaseman viereen rakennetaan varasto öljyntorjuntakalustolle, 
mikäli saadaan öljysuojarahastolta avustuksesta myönteinen ennakkopäätös”, ”tekninen toimi toteuttaa 
rakentamisen”.  
 
ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS 
 
Kirje 14.6.2019 ”Pelastusjohtajan kiitos yhteistyöstä Suursuon palossa” 
 
Etelä-Karjalan pelastusjohtaja esittää lämpimät kiitokset Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen alueen 
sopimuspalokuntien osallistumisesta Suursuon turvepalon sammutustöihin ja tukitoimintoihin. 
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§ 43 AJANKOHTAISASIAT 

 
 

1. Orimattilan uuden pelastusaseman rakentaminen 
 

 suunnittelija aloittanut työnsä 

 huonetilakorttien päivitys käynnissä 

 hanke etenee suhteellisen rauhallista tahtia 
 

2. Sysmän pelastusasema 
 

 asema valmis ja luovutetaan lokakuun aikana Sysmän kunnalle 

 öljyntorjunta/kalustovarastosta odotetaan öt- rahaston ennakkopäätöstä 

 pelastusaseman vihkiäistilaisuus 6.11.2019 
 

3. Oppisopimuskoulutus palomies - lähihoitajaksi 
 

 yhteistyössä koulutuskeskus Salpauksen kanssa 

 ensimmäinen ryhmä valmistunut, päätösjuhla 3.12.2019 

 uusi oppisopimuskoulutus käynnistyy 1.1.2020 

 mukaan pääsee 16 palomiestä 

 tutkintonimike on perustason ensihoitaja/lähihoitaja ja tutkinnon laajuus 180 oppilaitoksen 
määrittelemää osaamispistettä.  

4. Suomen Sopimuspalokuntien liiton (SSPL) Päijät-Hämeen aluekokous pidettiin 26. syyskuuta 
Paavolan pelastusasemalla Lahdessa.  

 

 paikalla oli edustajia 13 alueen sopimuspalokunnasta 

 SSPL Päijät-Hämeen puheenjohtajaksi valittiin Janne Korhonen Lahden Vpk:sta. Kausi 
kestää syyskuusta 2019 vuoden 2020 loppuun. 

 työvaliokuntaedustajina toimivat puheenjohtajan lisäksi Jesse Hildén Sysmän Vpk:sta, Niko 
Ara Padasjoen Vpk:sta, Jyrki Tarhonen Hartolan palokunnasta, Roope Pimiä Herralan 
Vpk:sta ja Toni Saarinen Harjunalustan Vpk:sta. 

5. Palokuntapappi on aloittanut toimintansa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella  

 pelastuslaitos on aloittanut Lahden evlut.seurakunnan kanssa yhteistyössä palokuntapappi – 
toiminnan 1.9.2019 alkaen 

 palokuntapappi vieraillee säännöllisesti Paavolan pelastusasemalla 

 jatkossa mahdollisesti laajennetaan toimintaan 
 
 



6. Henkilöstötutkimus valmistunut 
 

 toteutettiin syyskuussa 2019 

 vastausprosentti 80 % 

 92 % vastaajista melko tai erittäin tyytyväisiä Päijät-Hämeen pelastuslaitokseen työpaikkana 

 tarkemmat tiedot esitellään kokouksessa 
 

7. Pelastuslaitoksen lentopallojoukkue voitti SM – kultaa Tampereella  

 kyseessä ovat palohenkilöstön SM - kilpailut 

 joukkueessa pelasivat Toni Sedergren, Kalle Ruokonen, Kimmo Kostiander, Arto Helminen, 

Turo Pääkkönen, Jari Hämäläinen, Juha Kiljunen, Petri Kautto ja Ari Pitkänen. 

 

. 
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