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15 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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16 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 Marja-
Kaarina Koskisen ja Soile Laakson.  
 

Päätös: 

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Marja-Kaarina Koskinen ja Soile Laakso. 
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17 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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18   VALVONTATOIMINNAN JA TURVALLISUUSVIESTINNÄN TOTEUMA 1.1.-31.3.2020  

 

Pelastuslaitoksen riskienhallintaosasto on toimittanut pelastusjohtajalle tiedoksi 
raportin 1.1.-31.3.2020 toteutetuista valvontatoimista sekä 
turvallisuusviestinnän tapahtumista. Toteumaan vaikuttaa jonkin verran 
koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen myötä keskeytetty valvonta- ja 
turvallisuusviestinnän tapahtumien järjestäminen 17.3.2020 alkaen. 
Turvallisuusviestintää pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan some-
viestintänä.   
 
Yritysten ja laitosten määräaikaisia tarkastuksia on tehty 225 kpl (267). Määrä 
on 20,4 % (25,8) vuodelle 2020 asetetusta tavoitteesta.  
 
Epäsäännöllisiä valvontakäyntejä on tehty 274 kpl (281).  
 
Asiakirjavalvontaa on tehty 170 kpl (147). Valvonta on kohdistunut mm. 
paloteknisten laitteiden valvontaan ja yleisötapahtumien pelastussuunnitelmien 
valvontaan.  
 
Kemikaalilain nojalla tehtyjä tarkastuksia ja päätöksiä on tehty 33 kpl (36). 
 
Asiantuntijapalveluja on tehty 437 kpl (350) 
 
Asuinrakennusten itse-arviointeja ei ole vielä jaettu valvottavaksi, vaan luvuissa 
näkyy edellisvuoden myöhässä palautuneiden lomakkeiden valvontaa. Uudet 
lomakkeet postitettiin vuoden alussa ja palautuksia tulee asukkailta koko ajan 
postituspalvelulle.  
 
Vapaa-ajan asuntojen itsearviointia ei ole postitettu.  
 
Turvallisuusviestintään kuuluviin tilaisuuksiin on osallistunut alkuvuonna 
yhteensä 7 909 henkilöä (7 551) henkilöä eli noin 4 % alueen asukkaista. 
Tilaisuuksia on pidetty kaikkiaan 90 kpl (115). Koronaviruksen aiheuttamien 
toiminnallisten muutosten vuoksi on peruttu arviolta 15 – 20 tilaisuutta sekä 
Raksa-messuille osallistuminen. Some- viestinnän kautta tavoitettiin alkuvuoden 
aikana yli 242 000 ihmistä.  
 
Palvelutasopäätöksen mukainen 20 % tavoitteen toteutuminen riippuu pitkälle 
siitä, kuinka kauan poikkeusolot kestävät.  
 
Esittelijä: Johtokunta merkitsee tiedoksi valvontatoiminnan ja turvallisuus-
viestinnän toteutuman 1.1. – 31.3.2020.   
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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19   TOIMINNALLINEN TOTEUMA PELASTUSTOIMINTA 1.1.-31.3.2020 

 
Pelastuslaitoksen pelastustoiminnan osaston toiminnan tärkeimpinä 
tunnuslukuina on käytetty lähinnä hälytystehtävien määrän muutosta sekä 
toimintavalmiusajan toteumaa. Seuraavassa vertailua eri vuosilta toteuman 
osalta ajalla 1.1 – 31.3.  
 
Ensimmäisen yksikön (kiireelliset tehtävät) toimintavalmiusaika: 

 

Kunta Täyttymis % 1-3.2019 Huomioita 

Lahti      83 %    81 %  

Hollola    93 %    88 %  

Heinola    89 %    88 %  

Orimattila      98 %    99 %  

Asikkala    88 %     91 %  

Hartola    100 %    91 %  

Kärkölä    83 %    78 %  

Sysmä    100 %  100 %  

Padasjoki  100 %  100 %  

Keskiarvo kaikki 92,7 % 90,7 %  

 
Hälytystehtävien määrä on laskenut edellisvuodesta 15 tehtävällä. Suurinta 
tehtävämäärien lasku on ollut ensivastetehtävien (-79/28%) sekä automaattisten 
paloilmoittimien antamien hälytysten (-26/15%) osalta. Merkittävää tehtävä-
määrien kasvua on havaittavissa ihmisen pelastamisen (+6/46%) sekä vahingon-
torjuntatehtävien (+59/90%) osalta. Muuten vaihtelut ovat suhteellisen pieniä.   
 
Uhattuna olleet arvot rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa ovat olleet 
yhteensä 13,7 miljoonaa euroa (7,1), josta pelastetut arvot ovat lähes 13,4 
miljoonaa euroa, eli 98 % (92) uhattuina olleista arvoista on pelastettu. 
 
Vastaavalla ajalla pelastuslaitos on pelastanut erilaisissa onnettomuuksissa 
välittömässä vaarassa olleita henkilöitä 17 henkilöä (7).  
 
Ennusteen mukaan tehtävien määrä tulee hiukan laskemaan edellisvuoden 
tasosta korona viruksen aiheuttamien toimenpiteiden vuoksi. 

 
Esittelijä 

 
Johtokunta merkitsee tiedoksi operatiivisen toiminnan toteuman 1.1.–31.3.2020.   
 
Päätös:  
 
Merkittiin tiedoksi. 
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20  TALOUSARVION TOTEUMA 1.1.-31.3.2020 

 
Pelastuslaitoksen toimintasäännön 5.3. kohdan mukaan pelastusjohtajan tulee 
raportoida neljännesvuosittain johtokunnalle pelastuslaitoksen talousarvion 
toteutumasta. 
 
Pelastustoimen käyttötalouden menot (liite 1) ilman ensihoitoa olivat    
4.292.097 euroa € (2019 /4.383.857 €).  
 
Pelastustoimen tulos on maaliskuun lopussa 505.750 euroa voitollinen, sillä 
poistoja ei ole kirjattu ajanjaksolta (budjetoidut poistot koko vuodelle 790.000 
€). Lomapalkat maksetaan kesäkuussa, jolloin palkkakulujen toteutuma nousee 
budjetoidulle tasolle.  
 
Koronaviruksesta ei vielä maaliskuussa ole aiheutunut kustannuksia, jotka olisivat 
vaikuttaneet pelastustoiminnan toteutumiin.  
 
Toteutuneet investoinnit ovat 228.034 euroa. 
 
Ensihoidon käyttötalouden (liite 2) kustannukset ovat 1.187.348 € (1.233.827 €). 
Ensihoidon tulos on 63.814 euroa voitollinen maaliskuun lopussa. Ensihoidon 
tilanne tulee tasoittumaan vuoden edetessä kun mm. täyttämättä olleet virat 
saadaan täytetyiksi. Myöskään ensihoidossa eivät koronaviruksen aiheuttamat 
toimenpiteet ole vielä aiheuttaneet kustannuksia. 
 
Ensihoidossa ei ole tehty investointeja. 
 
Liitteet:  pelastustoimen talousarvion toteutuma 1.1. – 31.3.2020 (liite 1) 

ensihoidon talousarvion toteutuma 1.1. – 31.3.2020 (liite 2) 
 

 
Esittelijä: 
 
Merkitään tiedoksi talousarvion toteutumat 1.1. – 31.3.2020. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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21  TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2021 

  
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2021 ja 

talousarviosuunnitelma vuosille 2022-2023 (liite 3) perustuu vuoden 2020 

talousarvioon ja ennakoituihin korotuksiin. 

Tuloja on arvioitu aiempien toteutumien mukaisesti. Tulot vuodelle 2021 ovat 

ennakoidusti 20.553.830 euroa (nousua vuodesta 2020 5,07 %). Kuntien 2021 

maksuosuudet (liite 4) ovat 20.086.830 euroa (nousu on 6,7 %). Maksuosuudet 

sisältävät Iitin mukanaan tuomien kustannusten ja tuottojen nousun, n. 610.000 

euroa. 

Henkilöstökulujen kokonaisnousuksi on arvioitu 3,07 %.  

Vuokrakustannusten nousu on n. 10,5 %. Nousu sisältää sekä Orimattilan uuden 

aseman että Iitin aseman vuokrakustannukset.  

Toimintakulut yhteensä ovat 19.773.830  euroa (nousu 5,33 %). 

Investointisuunnitelman (liite 5) mukaan bruttoinvestoinnit ovat 927.000 euroa, 

nettoinvestoinnit (vähennettyinä vaihtoautotuloilla sekä avustuksilla) ovat 

800.000 euroa vuonna 2021. Summa katetaan poistoilla.  

Kuntakohtaiset maksuosuudet on laskettu Päijät-Hämeen tilastokeskuksen 

tilastoimien kuntakohtaisten väkilukujen mukaan. 

Ensihoidon talousarvio 2021 tuodaan johtokunnan käsittelyyn syksyn 2020 ai-

kana, kun ensihoitokeskuksen kanssa on käyty neuvottelut. 

Kuntalain 60 § 1 mom. mukaan maakuntavaltuuston tulee päättää kuntayhtymän 

liikelaitoksen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Pelastuslaitoksen 

johtosäännön mukaan pelastuslaitoksen johtokunta vahvistaa pelastuslaitoksen 

toimintasuunnitelman ja talousarvion maakuntavaltuuston asettamien 

tavoitteiden mukaisesti. Pelastusjohtajan esitys pelastuslaitoksen toiminnallisiksi 

ja taloudellisiksi tavoitteiksi vuodelle 2021 liitteenä (liite 6). 

Liitteet:  liite 3 talousarvio 2021 sekä talousarviosuunnitelma 2022-2023 
  liite 4 kuntien maksuosuudet 

liite 5 investointisuunnitelma  
liite 6 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 
 

Esittelijä: Johtokunta hyväksyy omalta osaltaan esitetyn talousarvion sekä 
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä investointisuunnitelman vuodelle 
2021 sekä talousarviosuunnitelman 2022 – 2023 ja laittaa ne kuntiin lausunnolle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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22   KORONAVIRUSTILANNE 

 

Kiinassa käynnistyi alkuvuodesta 2020 uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-
19 tartuntatautiepidemia. Epidemia levisi maaliskuun aikana laajasti myös 
Suomeen ja on aiheuttanut eri toimijoilla laajoja toimenpiteitä, joiden avulla on 
pyritty varmistamaan mahdollisimman tehokas ja hallittu epidemian hoito. 
 
Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen 
hoitamiseksi Suomessa. Hallitus on todennut tällöin yhteistoiminnassa tasavallan 
presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeus-
olot.  
 
Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata 
yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjausten piti olla voimassa 13. 
huhtikuuta 2020 asti, mutta eduskunta teki myöhemmin päätöksen, jonka 
mukaisesti toteutetut toimenpiteet ovat voimassa 13.5.2020 asti.  
 
Linjauksen mukaiset toimenpiteet ovat vaikuttaneet myös pelastuslaitoksen 
toimintaa ja olemme toteuttaneet Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella useita eri 
toimenpiteitä, jotka liitteenä (liite 7). 

 
 
   

Esittelijä:  
 
Merkitään toteutetut toimenpiteet tiedoksi. 
 
 
Päätös:  
 
Merkittiin tiedoksi. 
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23 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO 16.02.2020 – 08.04.2020  

Pelastusjohtajan päätösluettelo on liitteenä (liite 8) ajalta 16.02.2020 – 
08.04.2020.   
 
Esittelijä: 
Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee pelastusjohtajan päätökset tiedoksi.  
 
Päätös: 
Merkittiin tiedoksi. 

24 TIEDOKSISAANTIASIAT 

Tiedoksisaantiasioista yhteenveto liitteenä (liite 9). 
 
Esittelijä: 
Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi tiedoksisaantiasiat. 

Päätös:  
Merkittiin tiedoksi. 

25 AJANKOHTAISASIAT 

                     Ajankohtaisasioista yhteenveto liitteenä (liite 10). 
  
Esittelijä: 
Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavat 
ajankohtaiskatsaukset. 
 
Päätös:  
Merkittiin tiedoksi. 
 

26 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

Ei muita mahdollisia asioita 
 

 27 SEURAAVAT KOKOUKSET 

      
Esittelijä: 
    
SEURAAVAT KOKOUKSET:  to 7.5.2020 klo 13:00 - palvelutasopäätös 2021 –  
 

28  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:32 
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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 § 15-28 

 

 

 

 

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

22.04.2020 § 20

TOTEUTUMA/ TALOUSARVIO 3/2020 (3/2019) 

Liite 1

Maalis 2019 Maalis 2020 ero 2019/2020 ero % ta 2020 tot. %

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituotot 23 141 27 583 4 442 19,2 156 000 17,7

Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 4 604 780 4 756 265 151 485 3,3 19 025 051 25,0

Muut suoritteiden myyntituotot 36 178 11 537 -24 641 -68,1 86 000 13,4

Maksutuotot 0 0 0 0

Tuet ja avustukset 56 578 0 -56 578 -100,0 194 900 0,0

Vuokratuotot 0 0 0 0

Muut toimintatuotot 0 2 500 2 500 120 000

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 4 720 677 4 797 885 77 208 1,6 19 581 951 24,5

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut -2 708 311 -2 663 286 -45 025 1,7 -12 229 100 21,8

Palkat ja palkkiot -2 205 445 -2 183 184 -22 261 1,0 -9 969 700 21,9

Henkilösivukulut

Eläkekulut -406 003 -383 037 -22 966 5,7 -1 826 500 21,0

Muut henkilösivukulut -96 863 -97 065 202 -0,2 -432 900 22,4

Palvelujen ostot -562 590 -487 282 -75 308 13,4 -1 827 450 26,7

Muiden palvelujen ostot -562 590 -487 282 -75 308 13,4 -1 827 450 26,7

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -172 176 -183 997 11 821 -6,9 -807 953 22,8

Ostot tilikauden aikana -172 176 -183 997 11 821 -6,9 -807 953 22,8

Avustukset -1 000 -1 040 40 -4,0 -50 000

Muut toimintakulut -939 780 -956 492 16 712 -1,8 -3 877 448 24,7

Vuokrat -939 280 -955 163 15 883 -1,7 -3 847 000 24,8

Muut toimintakulut -500 -1 329 829 -165,8 -30 448 4,4

Toimintakate 336 820 505 788 -168 968 -50,2 790 000 64,0

Rahoitustuotot ja kulut 18 829 -38 18 867 100,2 0

Poistot 0 0 0 -790 000 0,0

Tilikauden tulos 355 649 505 750 -150 101 -42,2 0

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 4 383 857 4 292 097 91 760 2,09 18 791 951 22,8

PELASTUSTOIMI, ILMAN ENSIHOITOA



PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS

TOTEUTUMA/ TALOUSARVIO 3/2020 (3/2019)        Johtokunta 
22.04.2020 § 20

ENSIHOITO-TOIMINTO Liite 2

Maalis 2019 Maalis 2020 ero 2019/2020 ero % ta 2020 tot. %

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituotot 0 0 0 0

Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 1 234 971 1 250 820 15 849 1,3 4 991 289 25,1

Muut suoritteiden myyntituotot 0 0 0 0

Maksutuotot 0 0 0 0

Tuet ja avustukset 10 752 0 -10 752 -100,0 16 000 0,0

Vuokratuotot 0 0 0 0

Muut toimintatuotot 0 342 342 30 000

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 245 723 1 251 162 5 439 0,4 5 037 289 24,8

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut -916 845 -902 417 -14 428 1,6 -3 955 874 22,8

Palkat ja palkkiot -748 888 -743 004 -5 884 0,8 -3 209 874 23,1

Henkilösivukulut

Eläkekulut -135 954 -126 777 -9 177 6,8 -602 900 21,0

Muut henkilösivukulut -32 003 -32 636 633 -2,0 -143 100 22,8

Palvelujen ostot -99 463 -56 844 -42 619 42,8 -192 200 29,6

Muiden palvelujen ostot -99 463 -56 844 -42 619 42,8 -192 200 29,6

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -61 068 -51 055 -10 013 16,4 -220 278 23,2

Ostot tilikauden aikana -61 068 -51 055 -10 013 16,4 -220 278 23,2

Avustukset 0 0 0 0

Muut toimintakulut -156 451 -177 032 20 581 -13,2 -668 936 26,5

Vuokrat -156 451 -177 032 20 581 -13,2 -668 936 26,5

Muut toimintakulut 0 0 0 0,0 0

Toimintakate 11 896 63 814 -51 918 -436,4 0

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 1 233 827 1 187 348 46 479 3,77 5 037 289 23,6



PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS

TALOUSARVIO 2021 Johtokunta

TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2022-2023 22.04.2020 § 21

Liite 3

Ei sisällä ensihoidon tuottoja ja kustannuksia

2021 2022 2023

TULOT

Myyntituotot 20 426 830 21 236 996 21 664 932

Liiketoiminnan myyntituotot 140 000 150 000 160 000

Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 20 286 830 21 086 996 21 504 932

  Maksuosuudet 20 086 830 20 886 996 21 304 932

  Ensivastekorvaukset, muut myyntituotot) 200 000 200 000 200 000

Muut myyntituotot 100 000 100 000 80 000

Tuet ja avustukset 27 000 0 0

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot 0 0 0

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 20 553 830 21 336 996 21 744 932

Toimintatuottojen muutos % 5,07 3,81 1,91

MENOT

HENKILÖSTÖKULUT -12 574 184 -12 762 797 -12 954 239

Palkat ja palkkiot -10 313 472 -10 468 174 -10 625 196

Henkilösivukulut -2 260 713 -2 294 624 -2 329 043

Eläkekulut -1 804 858 -1 831 930 -1 859 409

Muut henkilösivukulut -455 855 -462 693 -469 634

Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät

Henkilöstökulujen muutos % 3,07 1,50 1,50

Palvelujen ostot -1 999 775 -2 039 771 -2 080 566

Asiakaspalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot -1 999 775 -2 039 771 -2 080 566

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -889 226 -907 011 -925 151

Ostot tilikauden aikana -889 226 -907 011 -925 151

Avustukset -50 000 -50 000 -50 000

Muut toimintakulut -4 260 645 -4 807 418 -4 974 976

Vuokrat -4 250 645 -4 787 418 -4 954 977

Muut toimintakulut -10 000 -20 000 -19 999

Vuokrakulujen muutos %  10,49 12,63 3,50

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -19 773 830 -20 566 996 -20 984 932

Toimintakulujen muutos % 5,33 4,01 2,03

TOIMINTAKATE 780 000 770 000 760 000

Rahoitustuotot ja kulut 20 000 20 000 20000

Poistot -800 000 -790 000 -780000

TILIKAUDEN TULOS 0 0 0

INVESTOINNIT 927 000 790 000 780000

Myyntivoitot -100 000 0 0

Avustukset -27 000 0 0

Poistot -800 000 -790 000 -780 000

Kokonaismaksuosuus kunnilta 20 086 830 20 886 996 21 304 932
Maksuosuuden muutos % 6,70 3,98 2,00



Päijät-Hämeen pelastuslaitos 

Maksuosuusjako yhteistoimintasopimuksen 9/2006 mukaisesti Johtokunta

22.04.2020 § 21

Harmaisiin ruutuihin syötetään asukasluvut ja jaettavien kustannusten yhteissumma Liite 4

Asukasluku Asukasluku Kohtuullistamiset/ Asukasluku Ei kohtuullistamisia

31.12.2019 * 0,80 kaikki * 0,80

Iitti 6711 5369 658 461 5369 638 141

kuntakoht. ka/ asukas 98,12 95,09

Padasjoki 2896 2317 284 146 2317 275 377

kuntakoht. ka/ asukas 98,12 95,09

Hartola 2697 2158 264 621 2158 256 455

kuntakoht. ka/ asukas 98,12 95,09

Sysmä (*0,8) 3657 2926 287 050 2926 347 740

kuntakoht. ka/ asukas 2340 78,49 95,09

Kärkölä 4368 3494 428 574 3494 415 348

kuntakoht. ka/ asukas 98,12 95,09

Asikkala 8083 6466 793 078 6466 768 603

kuntakoht. ka/ asukas 98,12 95,09

Asukasluku yhteensä 28412 22144 22730

ka/asukas 95,59 122,65 118,86

YHTEENSÄ 2 715 930 2 701 664

Vuorovahvuus 1 + 3

Kunta, kerroin 1,0

Orimattila 16003 16003 1 962 703 16003 1 902 133

kuntakoht. ka/ asukas 122,65 118,86

Hollola (*0,8) 23410 18728 2 296 913 23410 2 782 537

kuntakoht. ka/ asukas 98,12 118,86

Heinola 18667 18667 2 289 432 18667 2 218 779

kuntakoht. ka/ asukas 122,65 118,86

Asukasluku yhteensä 58080 53398 58080

Ka/asukas 112,76 122,65 72,22 118,86

YHTEENSÄ 6 549 047 6 903 450

Kunta, kerroin 0,75

Lahti 11 021 852 10 681 716

Asukasluku / ka asukasta kohti 119823 89867 91,98 89867 89,15

Yhteensä 206315 165410 11 021 852 170677 10 681 716

Ka/ asukas 98,33 122,65 118,86

Menot                                                                                                                                               10000 20 286 830 20 286 830

Jaettavat kustannukset yhteensä 20 286 830 20 286 830

Keskimäärin/ painotettu as.luku /tod.asukasluku 122,65 118,86

Kunta, kerroin 0,8



  Johtokunta 
  22.04.2020 §21 
  Liite 5 
 
INVESTOINNIT 2021-2024  
 
2021 
Hankinta (alv. 0) Sijoitus Kierto Hinta Avustus  
Sammutusauto  Lahti Sysmä 350 000    
Säiliöauto  Nastola Heinola 300 000 
Harjoitusalue  Hollola  70 000 21 000 
Muu sekalainen kalusto    80 000  
    800 000 €   
2022 
Hankinta (alv. 0) Sijoitus Kierto Hinta Avustus  
Sammutusauto  Lahti Padasjoki  350 000    
Säiliöauto   Asikkala Vierumäki 300 000 
Öljyntorjuntavene  Alue  40 000  
Henkilöautot + muu       
sekalainen kalusto   100 000 
     790 000 € 
2023 
Hankinta (alv. 0) Sijoitus Kierto Hinta Avustus  
Sammutusauto  Nastola Orimattila 350 000  
Säiliöauto  Hollola Herrala 300 000 
Henkilöautot + muu     
sekalainen kalusto   130 000 
     780 000 €   
2024 
Hankinta (alv. 0) Sijoitus Kierto Hinta Avustus   
Sammutusauto Hartola Keski-Hollola 350 000  
Säiliöauto  Kärkölä Iitti 300 000  
Öljyntorjuntavene  Alue  40 000  
Henkilöautot + muu  
sekalainen kalusto   80 000 
        770 000 € 
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VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos ylläpitää ja kehittää pelastustoimen tuottamia palveluja huomioiden ja 
ottaen käyttöön valtakunnalliset muutokset. 

Kriittiset menestystekijät 

 Tavoite Mittari Keinot Uhat 

Onnettomuuksien ja va-

hinkojen määrä laskee 

Onnettomuuksien 

vähentäminen. 

Pronto onnetto-

muustilastot. 

Riskianalyysi –riskien 

huomioiminen toi-

minnan suunnitte-

lussa ja päätöksen-

teossa. 

Valvontatoiminta, 

turvallisuusviestintä, 

yhteistyö, tiedotta-

minen, palontutkinta 

ja sen johtopäätök-

set. 

Turvattomuus lisään-

tyy. 

Asiakkaan saama 

palvelu hidastuu. 

Resurssit eivät riitä.  

Palvelu keskittyy, ei 

tavoiteta tarvittavia 

asiakkaita. 

Kuntalaiset osaavat en-

naltaehkäistä onnetto-

muuksia, sekä toimia 

onnettomuustilanteissa 

Kuntalaisilla on hyvät 

turvallisuusvalmiudet, 

he saavat turvallisuus-

tietoa sekä voivat 

myös osallistua koulu-

tukseen. 

Pronto turvallisuus-

viestintätilasto. 

Pronton sosiaalisen 

median tilasto. 

Asuinkiinteistön 

paloturvallisuuden 

itsearviointitilastot. 

Digitalisaation teho-

kas hyödyntäminen 

kaikessa toiminnas-

sa.  

Laadukas ohjeistus 

PHpelan nettisivuilla 

ja sosiaalisessa me-

diassa. Neuvonta ja 

ohjeistus helposti 

saatavissa. 

Paloturvallisuuden 

itsearvioinnissa 

laadukas oppaan 

sisältö. 

Yhteistyö eri viran-

omaistahojen ja 

toimijoiden kanssa. 

Teknisten ratkaisujen 

korkea hinnoittelu 

estää muun panosta-

misen. Järjestelmien 

haavoittuvuus. 

Sähköisten palvelu-

jen ulkopuolella ole-

vien huomioiminen. 

Paine kustannusten 

nousulle. 

 

Palvelu on laadukasta Kuntalaiset ja 

yhteistyökumppanit 

(mm. muut 

viranomaiset) ovat 

tyytyväisiä saamansa 

palveluun. 

Valvonnan asiakas-

tyytyväisyystutki-

mus. 

Turvallisuusviestin-

nän asiakaspalaute. 

Yleinen asiakas-

palaute. 

Pelastetut ihmis- ja 

talousarvot. 

Riittävät resurssit, 

riittävä osaamisen 

taso – henkilöstön 

koulutus ja ammat-

titaito, toimivat säh-

köiset järjestelmät, 

toimiva sisäinen ja 

ulkoinen viestintä. 

Koulutus, harjoittelu. 

järjestelmät (esim. 

sähköiset) eivät toi-

mi, sisäinen viestintä 

ei toimi, resurssit 

eivät riitä. 

Luottamus pelastus-

laitokseen heikkenee 

ja palvelua haetaan 

muualta. 
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Toimintavalmius. 

Resurssien 

käyttöasteet. 

Palautetilaisuudet. 

Motivaatio. 

 

Pelastuslaitokseen 

turvallisuusviranomaise-

na luotetaan 

Kuntalaisten turvalli-

suuden tunnetta 

vahvistetaan. 

Palvelu saadaan 

nopeasti ja varmasti. 

Palaute, media-

seuranta. 

Tehokas ja varma 

avunsaanti. 

Viestintä on ajanta-

saista, totuuden-

mukaista ja asian-

tuntevaa. 

Pelastustoimen 

arvot ovat mukana 

työssä.  

Oikeat ja riittävät 

resurssit. 

Avoimuus ja 

tehokkuus 

Valeuutiset leviävät, 

eikä niihin pystytä 

vaikuttamaan. 

Asukkaiden turvalli-

suuden tunne heik-

kenee. 

Pelastuslaitoksen 

vaikutusmahdollisuu

det vähenevät. 
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PROSESSIT JA RAKENTEET 

Varmistetaan perustehtävistä huolehtiminen, toiminnan joustavuutta ja tuottavuutta kehitetään ja 

organisaatiorakenteen toiminnallisuus varmistetaan.    

       

                 Kriittiset menestystekijät 
 Tavoite Mittari Keinot Uhat 

Toimivat prosessit 

Tehokkaat ja sujuvat 

ydinprosessit 

Toiminta on määri-

teltyjen prosessien 

mukaista. 

 Omavalvonta 

IMS-prosessit laadit-

tu, Toimintaohjeet 

MFilesissä 

Prosesseja ei tunnis-

teta. 

Ohjeita ei löydetä. 

Prosesseja ei nouda-

teta. 

Työtyytyväisyys 

laskee. 

Asiakaspalvelu heik-

kenee.  

Onnettomuuksien 

ehkäisy 

 

Valvontatoiminta ja 

turvallisuusviestintä 

on riittävää ja suun-

nitellun mukaista.  

Onnettomuuksista 

opitaan. 

Pelastuslaitos on 

luotettava ja toimiva 

viranomaisyhteistyö-

taho.  

Valvontatoiminnan 

(Merlot) ja turvalli-

suusviestinnän 

(Pronto) määrä ja 

laatu. 

Palontutkinnan 

tulokset – II-tason 

tutkintojen määrä.  

Asiantuntijalausun-

not (rakennusluvat, 

kaavoitus yms.) 

Suunnitelmien ajan-

tasaisuus, henkilös-

tön osaamisen ja 

ammattitaidon yllä-

pitäminen, koko 

henkilöstön hyödyn-

täminen valvontatoi-

minnassa ja turvalli-

suusviestinnässä. 

Riskianalyysi. 

 

Valvontatoimet eivät 

kohdistu oikein – 

riskejä ei tunnisteta, 

Resurssit. 

Sisäinen viestintä. 

Asenteet. 

Pelastuslaitoksen 

vaikutusmahdollisuu

det heikkenevät. 

Onnettomuudet ja 

niiden vaikutukset 

lisääntyvät. 

Pelastustoiminta Pelastustoiminta 

tehokasta ja 

pelastetut arvot 

suuria. 

Pronto onnetto-

muustilastot  

pelastetun 

omaisuuden tilastot 

KEMu-rekisteri 

Ylläpito, kehittämi- 

nen, kannustus, 

henkilöstön osaa-

misen ja ammatti-

taidon ylläpitäminen 

- koulutus 

Riskianalyysi. 

Vastesuunnittelu. 

Toimintavalmiuden 

ylläpito. 

Yhteistyö (esim. 

häke). 

Suuronnettomuus-

harjoitukset – ja 

suunnitelmat. 

Kuntalaisten turvalli-

suudentunne ja luot-

tamus pelastustoi-

meen heikkenee. 

Työtyytyväisyys heik-

kenee. 
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Väestön suojaaminen Valmiussuunnitelmat 

ajan tasalla sekä 

henkilöstö 

koulutettu, 

väestönsuojat 

määrätyssä 

toimintavalmiudessa, 

johtokeskukset ja 

ulkoiset hälyttimet 

kunnossa 

Suunnitelmat, koulu-

tukset ja harjoitukset 

varaukset. 

Kuntien valmius-

suunnittelun ja hen-

kilöstön tukeminen. 

Valmiusharjoitusten 

ja koulutusten 

järjestäminen. 

Turvallisuusviestintä 

(esim. Väestönsuo-

janhoitajan kurssit). 

Varautumishenkilöi-

den puute alueella ja 

sen myötä tieto-tai-

don häviäminen. 

Väestönsuojien kun-

non heikkeneminen. 

Koulutettujen väes-

tönsuojanhoitajien 

puute. 

Varautuminen Maakunnan sekä 

kuntien varautumi-

nen ajantasalla. 

Suunnitelmat, 

palautteet, seuranta. 

Koulutus, neuvonta, 

valvonta, ohjaami-

nen, yhteistoiminta 

kuntien ja muiden 

tahojen kanssa, 

tukeminen. 

Kuntien passiivisuus. 

Pelastustoimen 

resurssien sitominen 

yksittäisen kunnan 

tukemiseen 

häiriötilanteessa. 

Kuntalaisten 

turvallisuudentunne 

heikkenee. 

Tukipalvelut (ICT, 

varusvarasto, korjaamo, 

hallinto) 

Toimivat tukipalvelut 

tukevat ydinproses-

sien toimintaa. 

Tuotetut tulokset, 

ilmapiiri. 

Järjestelmien sekä 

kaluston toimivuus. 

Toimivat ja luotet-

tavat järjestelmät ja 

kalusto, osaava ja 

riittävä henkilöstö. 

Resurssit. 

Järjestelmien toimi-

vuus. 

Viestintä. 

Saatavuus. 

Ulkoistetut palvelut. 

Työtyytyväisyys 

heikkenee. 

Asiakaspalvelu heik-

kenee. 

Pelastuslaitoksen 

organisaatiorakenteen 

toiminnallisuus 

Tehokas ja toimiva 

työyhteisö. 

Tulokset, ilmapiiri,  

palautteet, seuranta. 

Matala ja ketterä 

organisaatio. 

Kriittinen analysoin-

ti, rohkeat päätökset 

muutoksista, 

avoimuus, 

muutosjohtaminen. 

Työyhteisöviestintä. 

Organisaation 

toimimattomuus 

hidastaa tai haittaa 

työtä. 

Asiakaspalvelun laa-

tu heikkenee. 

Työilmapiiri heik-

kenee. 

Sisäinen viestintä ei 

toimi. 

Tuloksekas tutkimus- ja 

kehittämistoiminta 

Uusien tapojen 

kehittäminen. 

Opinnäytetyöt, 

aloitteiden määrä. 

Opinnäytetyöt, re-

surssien jakaminen 

oikein. 

Pienet resurssit, kou-

luttautuminen vähe-

nee. 
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Asiakaspalautejärjestel-

mät  

Asiakaspalautetta 

kerätään ja sen 

antaminen on 

asiakkaalle 

vaivatonta.  

Seuranta. 

 

PHpela-sähköposti. 

Chat. 

Sosiaalisen median 

kanavat. 

Valvonnan asiakas-

palautetutkimus. 

(Innolink) 

Asiakaspalautteita ei 

analysoida, eikä joh-

da toimenpiteisiin. 

Asiakas ei löydä 

palautejärjestelmää 

tai se ei toimi.  

Toiminta ei kehity, 

eikä vastaa asiakkai-

den tarpeita. 

Ensihoito Ensihoidossa palve-

lut tuotetaan yhteis-

toimintasopimuksen 

mukaisesti. 

Vuosi- ja kuukausi-

raportit 

Resurssien tehokas 

käyttö. 

Resurssipula. 

Taloudelliset 

reunaehdot. 
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TALOUS JA RESURSSIT 

Toiminta ja resurssit sopeutetaan yhteiskunnan vallitsevaan tilanteeseen.  

Kriittiset menestystekijät 
 Tavoite Mittari Keinot Uhat 

Tehokas ja strategian 

mukainen resurssien 

käyttö 

Resurssien sijoittu-

minen ja käyttämi-

nen alueellisesti 

tehokkaasti. 

Tilinpäätökset, 

neljännesvuosi-

raportit, kuntien 

palautteet, 

prosessien mittarit. 

Resurssien käyttöä 

tarkennetaan. 

Henkilöstöresursseja 

käytetään 

tehokkaasti eri 

tehtäviin. 

Taloudelliset 

resurssit 

kohdennetaan 

oikein. 

Kalustoresurssien 

kokonaisvaltaista 

johtamista 

parannetaan. 

Henkilöstöresurssit 

on sijoitettu tehotto-

masti. 

Resurssit on kohden-

nettu väärin. 

Resursseja joudutaan 

vähentämään. 

Kustannusten nousu. 

Kuntien säästöpai-

neet. 

Asiakaspalvelu sekä 

työtyyväisyys heik-

kenee. 

Sopimuspalokuntien 

henkilöstön riittävyys ja 

tehokas käyttö 

Riittävä ja 

tarkoituksen-

mukainen sopimus-

palokuntavalmius 

koko alueella. 

Sopimuspalokuntia 

koskevat tilastot, 

palautteet. 

Pronto.  

 

Hyvä maine, 

avoimuus, 

yhteistoiminta, 

rekrytointi. 

Nuorisotoiminnan 

tukeminen. 

Uusien tehtävien 

käyttö ja koulutus. 

Vastesuunnittelu. 

Resurssien tilapäiset 

uudelleenjärjestelyt. 

Pienissä kunnissa ei 

enää sopimuspalo-

kuntatoimintaa – ei 

henkilöstöä. 

Palvelu heikkenee 

(hälytykset ja tuvi) 

ja/ tai muuttuu osto-

palveluksi. 

Kustannukset kasva-

vat. 

Päätyönantaja ei 

päästä hälytyksiin. 

Toiminnan 

tuottavuuden 

parantaminen 

Toimintaa tehosta-

malla ja resursseja 

paremmin 

kohdentamalla 

saadaan hillittyä 

kustannuksia. 

Tilastot, seuranta, 

havainnot. 

Tehtävien uudelleen 

järjestelyt. 

Muutosjohtaminen, 

kannustus 

Henkilöstön 

sitouttaminen 

Sähköinen asiointi 

Työhyvinvointi 

Organisaation 

muutokset 

 

Muutokseen ei sitou-

duta. Valtakunnalli-

set muutokset toteu-

tetaan ristiriitaisesti. 

Työhyvinvointi huo-

no. 

Henkilöstön asenne 

haittaa tuottavuuden 

parantamista. 

Sähköisten järjestel-

mien huono 

saatavuus ja 

löydettävyys. 
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UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKYKY 

 
Henkilöstön työkykyä, jaksamista sekä työtyytyväisyyttä ylläpidetään ja kehitetään. 

Kriittiset menestystekijät 
 Tavoite Mittari Keinot Uhat 

Hyvä kilpailukyky 

työnantajana ja 

yhteistyötahona 

Riittävästi hakijoita 

avoimiin virkoihin. 

Työnhakijoiden 

määrä / avoin virka. 

Aktiivinen markki-

nointi työpaikoista 

Rekrytointi-ilmoituk-

set ovat houkuttele-

via 

Työnantajalla on 

hyvä maine. 

Kilpailukykyinen 

palkkaus 

Työolosuhteet ja –

välineet kunnossa 

Hakijoita tehtäviin ei 

ole, koska 

työnantajaa ei koeta 

mielenkiintoiseksi 

Henkilöstö siirtyy 

muualle töihin. 

Osaamisvaje 

 

 

 

 

Johtaminen on 

linjakasta. 

 

Avoin ja tuloksellinen 

johtaminen sekä 

työtyytyväinen 

organisaatio. 

Seurannat, tulokset, 

havainnot, talousar-

vion pitävyys, työter-

veystarkastusten 

lukumäärä ja sään-

nöllisyys. 

 

Johtamiskoulutus,  

Johdon tiivis yhteis-

työ. 

Työpaikkaselvitykset. 

Työpaikkakokoukset. 

Vuorovaikutteiset 

viestintäkanavat. 

Kehityskeskustelut. 

Viestintä ei tavoita 

kaikkia. 

Asiakaspalvelu heik-

kenee. 

Työtyytyväisyys las-

kee.  

Kehityskeskusteluja 

ei käydä. 

Henkilöstö on osaavaa 

ja  motivoitunutta sekä 

halukas kehittämään 

itseään 

Koulutusmäärät yli 

tavoitteiden. 

Ammatillisessa 

jatkokoulutuksessa 

koko ajan henkilöstöä. 

Koulutustilastot, kou-

lutustason nousu, ke-

hityskeskustelujen 

määrä ja säännölli-

syys, irtisanoutunei-

den määrä 

Sisäinen koulutus-

rakenne kunnossa, 

tuetaan ulkopuolista 

kouluttautumista 

kehityskeskustelut 

Oma väki ei koulut-

taudu – virkauralla 

eteneminen laitok-

sessa ei toteudu.  

Koulutusmääräraho-

jen riittämättömyys  

- Henkilöstö siirtyy 

muualle töihin. 

Tehtävät eivät vastaa 

koulutusta. 

Ammattitaito heik-

kenee – virheet li-

sääntyvät, arvostus 

laskee. 

Työtyytyväisyys 

heikkenee. 

Asiakaspalvelu 

heikkenee. 
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 Palkkaus on oikeu-

denmukainen ja 

tasapuolinen. 

Palkkataulukot, 

seuranta. 

Neuvottelut, TVA, 

henkilökohtaisen 

palkanosan käyttö. 

Eriarvoisuus palkois-

sa – motivaation las-

ku – henkilöstö siir-

tyy muualla töihin. 

Henkilöstön työkyky 

vastaa tehtäviä 

Rekrytointi ja ura-

suunnittelu on toi-

miva. Mahdollisimman 

mo-ni pysyy terveenä 

ja hyväkuntoisena 

van- 

huuseläkkeeseen asti 

Ennenaikaiset eläköi-

tymiset, sairausloma-

tilastot, kuntoutus-

tuet, ikäjakaumatau-

lukot, kuntotestitu-

lokset, irtisanoutumi-

set 

Kehityskeskustelut, 

esimiestyö, varhai-

nen tukeminen, ura-

polkusuunnittelu. 

Uusintakoulutus, 

kuntoutus. 

Koulutukset menevät 

hukkaan, ”hiljainen 

tieto” katoaa. 

Sairaudet ja vaivat 

lisääntyvät ja niiden 

syyt pahenevat – 

sairaslomat lisään-

tyvät ja pitenevät 

sairaseläkkeet lisään-

tyvät. 

 Toimintakykyistä 

henkilöstöä on 

riittävästi. 

FireFit, sairauspoissa-

olojen määrä ja 

kesto. 

Liikuntapalvelu, 

liikuntatilat, 

virkistystoiminta. 

Toimintakyvyn heik-

keneminen huonon-

taa valmiutta. 

Työhyvinvointi on 

korkealla tasolla 

Henkilöstö on työhön 

sitoutunutta ja 

tyytyväistä . 

Työpaikalla ediste-

tään yhdenvertai-

suutta, tasa-arvoa ja 

monimuotoisuutta. 

Työtyytyväisyyskyse-

lyt 

Sairaslomatilastot 

(sairaslomien määrä 

alle 13 kalpv/hlö/v) 

Ylityötilastot. 

Peran ilmoitukset. 

Henkilöstön vaihtu- 

vuus. 

Läheltä-piti ilmoi-

tuksiin reagoidaan. 

Työsuojeluorganisaa

tio on toimiva. 

Tuetaan uralla ete-

nemistä laitoksen  

sisäisesti. 

Virkistystoimintaa 

tuetaan. 

Työterveyspalvelut 

ovat toimivat ja tar-

koituksen mukaiset. 

Kehityskeskustelut 

Henkilöstön huomi-

oiminen. 

Peran riskikartoituk-

set. 

Asemien pelastus-

suunnitelmat ovat 

ajan tasalla. 

Työtyytyväisyyttä ei 

mitata tai tulokset 

eivät johda toimen-

piteisiin – motivaa-

tion lasku. 

Lisääntyneet sairaus-

lomat heikentävät 

palvelua ja lisäävät 

kustannuksia. 

Henkilöstö hakeutuu 

muualle töihin. 

Työilmapiiri heikke-

nee. 

Palvelun taso laskee. 

 

Uusiutuvan energian 

käyttöön suhtaudutaan 

positiivisesti ja siihen 

suuntaudutaan  

Globaali uhka ilmas-

tonmuutoksen myötä 

huomioidaan ja siihen 

pyritään omalta 

osaltaan vaikutta-

maan.  

Hiilijalanjäljen  

pienentäminen. 

uusiutumattomien 

energialähteiden 

käytön 

vähentäminen 

Kannustaminen 

asenteellisesti. Uu-

siutuvan energian 

käytön huomioimi-

nen hankinnoissa  

Ympäristöystävälli-

set hankinnat  

Modernin ajattelun 

kieltäminen ja vas-

tuun pakoilu näiltä 

osin. 

Kustannusten kasvu. 
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Johtamistoiminnat ovat 

tehokkaita ja reagoivat 

nopeasti  

 

Johtamisella reagoi-

daan muutoksiin no-

peasti ja tehokkaasti 

myös muutokset 

ennakoiden.  

Seurannat, tulokset, 

havainnot. 

Johtamiskoulutus, 

ohjaus, valvonta, 

asioihin puuttumi-

nen, kannustus. 

Johdon tiivis yhteis-

työ. 

Ennakkosuunnittelu 

ja proaktiivisuus. 

Tarpeetonta resurs-

sia ylläpidetään ja 

toimettomuus hei-

kentää motivaatiota. 

Asiakaspalvelu heik-

kenee. 

 



     Johtokunta  
22.4.2020 § 22 

 Liite 7 
 
KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMIA TOIMENPITEITÄ PELASTUSLAITOKSELLA 
 

vko 1 
2.3.2020 Ensihoidon (PHHYKY) ohje koronaviruksen aiheuttaman infektion hoidossa 
3.3.2020 Ohje pelastustoiminnan osastolle varautumisesta Korona- viruksen aiheuttamaan 

epidemiaan    
   
vko 2 
10.3.2020 Karanteeniohje suppea ja laaja käyttöön 
 - Matkustusohje ja karanteeni, etätyönteko mahdollisuus 
 
13.3.2020  Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen koronavirusohjeet  
 - Laaja ohje henkilöstölle mukaan lukien sopimuspalokunnat 
 - Voimassa toistaiseksi 
 - Vierailijaryhmiä ei asemille, yksittäiset vieraat sallitaan 

- Turvallisuusviestinnän tilaisuudet perutaan maalis-toukokuu, mahdollista etäyhtey- 
   dellä 
- Määräaikaiset palotarkastukset hoito- ja huoltolaitoksiin siirretään, muut valvonta- 
  käynnit suoritetaan normaalisti 

 - Lähikoulutukset peruttu toistaiseksi, siirretään mahdollisuuksien mukaan syksyyn 
 - Skype-kokouksia suositaan 
 - Etätyötä suositaan 

- Vain välttämättömät virkamatkat kotimaassa toteutetaan, ulkomaille ei työmatkoja  
  tehdä 
- Vapaa-ajanmatkoja kehotetaan välttämään, vapaaehtoinen karanteeni (etätyö) 
- Sopimuspalokunnat harkitsevat itse, jatkavatko harjoitustoimintaa 
- Ohjeet hygienian tehostamisesta  
 

vko 3 
16.3.2020  Lisäohjeita ja tarkennuksia koronavirustilanteen vuoksi 

Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi ja koskevat pelastuslaitoksen työntekijöitä sekä 
sopimuspalokuntalaisia. Ohjeet täydentävät 13.3.2020 annettuja ohjeita.  

 

- Riskienhallinnan valvontatoiminta keskeytetään toistaiseksi. Välttämättömät tarkas-    
   tukset/kokoukset toteutetaan esimiehen harkinnan mukaan. Sovitut tarkastukset  
   perutaan. 
- Päivähenkilöstö siirtyy etätyöhön 17.3. – 13.4.2020 ajaksi.  
- Pelastusasemille ei oteta vastaan vieraita. 
- Ruokailua omien tilojen ulkopuolella suositellaan välttämään. 
- Asemien, vuorojen ja eri ammattiryhmien tarpeetonta keskinäistä kontaktia pyri-    
   tään välttämään. 
- Asemien tilojen käyttöä vapaalla pyritään välttämään (kuntosali, autonpesu). Jos  
  käyttö on välttämätöntä, pysytään omalla asemapaikalla. 
- Kaikki koulutustilaisuudet perutaan toistaiseksi. Vain oman toimipaikan sisäiset kou-    
  lutukset (työvuorokoulutus) toteutetaan. 
- Sopimuspalokuntakurssit on peruttu maalis-toukokuun ajalta. 
- Kokoukset ja tapaamiset pyritään järjestämään etäyhteyden avulla. 
 



- Ensihoitoyksiköt on mahdollista pestä (myös mahdollisen korona-altistuksen jäl- 
  keen) Paavolan aseman desinfiointihallissa. Ensihoitajat puhdistavat desinfiointi-   
  tilan käytön jälkeen. Vältä ylimääräistä kulkua desinfiointihallin läpi! 
- Paavolan korjaamo ja varusvarasto toimivat normaalisti. Maakunnissa olevat kalus-  
  tonhoitajat pyrkivät hoitamaan työtehtävänsä omalla toimipaikallaan ja välttämään  
  käyntejä muualla. Korjaamolla tarpeetonta oleskelua pyritään välttämään.  
- Lähettipalvelut toimivat normaalisti. 
- Hallinto hoitaa Paavolan aseman postin läpikäymisen ja informoi tarvittaessa säh-  
  köpostitse niitä, joille asian käsittely kuuluu. Työvuoro tuo postin kolmoskerroksen  
  postilaatikkoon. 

- Henkilökuntaa kehotetaan välttämään kaikkea ulkomaille matkustamista myös va- 
   paa-ajalla Suomen hallituksen linjauksen mukaisesti. Tarkennettu karanteeniaikoja. 

 
17.3.2020 PH-Turva ensimmäinen kokous, PHHYKY tilanneselvitys 

 
18.3.2020 Osastopäälliköt + viestintäsuunnittelija + työsuojelupäällikkö   
 - Tarkennuksia ohjeeseen 
 - Joka ke 8.30 – 
 
18.3.2020 Sopimuspalokunnat Skype (ensimmäinen kokous) 
 - Tilannekatsaus, ohjeistus 
 - Ei harjoituksia 
 - Joka ke 18:00 – 
 
20.3.2020 SM, AVI ja Pelastusjohtajat ensimmäinen kokous, tilannekatsaukset 
 - Joka pe 13:30 – 
 
Vko 4 
25.3.2020 Osastopäälliköt + viestintäsuunnittelija + työsuojelupäällikkö  
25.3.2020 Sopimuspalokunnat 
 - Normaali tilanne, vain hälytystehtävät hoidetaan  
25.3.2020 Pikaohje paloasemille koronalta suojautumiseen 
27.3.2020 SM, AVI ja Pelastusjohtajat 
 - Tilanne normaali 
27.3.2020 Pelastusjohtajan viesti henkilöstölle ja sopimuspalokunnille 
28.3.2020 Ohje päivähenkilöstön liikkumiseen Paavolan asemalla  
29.3.2020 Liikkuminen Uudellemaalle ja Uudeltamaalta sulkuun 19.4.2020 asti 
30.3.2020 Hallitus jatkoi poikkeusolojen toimenpiteitä 13.5.2020 asti 
 Ravintolat ja kahvilat kiinni 31.5.2020 
1.4.2020 Osastopäälliköt + viestintäsuunnittelija + työsuojelupäällikkö  
 - Toteutettuja toimenpiteitä jatketaan 13.5.2020 asti 
1.4.2020 Linjaus koronaviestinnästä ja etätyöstä 
1.4.2020 Tarkennus COVID19 -altistustilanneohjeeseen 
 
Säännölliset toimenpiteet, muut 
Päivittäin oman alueen henkilöstön tilanne 
Päivittäin Valtioneuvosto Tike infot 2 x 

Arkipäivinä Pelastuslaitos, poliisi, Hyky- eTuve palaveri  
Ma skype kahvit päivähenkilöstö 
Viikoittain sopimuspalokunnat, PHTurva, Etelä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta,  
Viikoittain SM/AVI/Pelastusjohtajat 
Intrassa oma kansio ”korona-ohjeistus” 



      Johtokunta  
      22.04.2020 § 23 
      Liite 8 
§ 23 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO 
 

16.02.2020 –  08.04.2020 

18.02.2020 § 8 Palotarkastajan määräaikaisen virkasuhteen jatkaminen, Mia Hyttinen. 

Päätin suostumuksellaan jatkaa Mia Hyttisen palotarkastajan virkasuhdetta 31.7.2020 saakka.   

19.02.2020 § 9 Palkkiovapaa 30 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Marko Jukkola 

Päätin myöntää Marko Jukkolalle palkkiovapaata kolme (3) työvuoroa asemapalvelusohjeen 

mukaisesti.  

20.02.2020 § 10 Sisäinen virkasiirto, Juha Lahtinen. 

 Päätin suostumuksellaan siirtää Juha Lahtisen syksyllä 2020 vapautuvaan palomestarin P30 

tehtävään. Asiasta tehtiin halukkuuskysely talon sisällä. hakemuksia tuli neljä kappaletta, 

joista Juha Lahtisella pisin ja monipuolisin pelastusalan työkokemus ja myös soveltuva 

tehtävään. Lahtisen virka laitetaan hakuun syksyllä. 

20.02.2020 § 11 Perävaunun myynti 

Päätin myydä käytöstä poistetun perävaunun Ilolan Paja Oy:lle.  

 



      Johtokunta  
      22.04.2020 § 24
      Liite 9 

§ 24 TIEDOKSISAANTIASIAT 

 
SISÄMINISTERIÖ 
 
Selvityspyyntö 25.02.2020. ”Pelastustoimen alueiden muuttaminen vastaamaan maakuntajakoa” 
 
Valtioneuvosto teki päätöksen maakunnista 29.8.2019, jossa useita eri maakuntia siirtyy maakunnasta 
toiseen. Päijät-Hämettä koskee Iitin kunnan siirto Kymenlaaksosta Päijät-Hämeeseen 1.1.2021. 
 
Pelastustoimen alueita muodostettaessa yhtenä valmisteluperiaatteena oli se, että pelastustoimen 
alueet eivät muodostuisi kahden tai useamman maakunnan kunnista. Sen sijaan maakunnan sisällä 
saattoi olla useampi pelastustoimen alue kuten esim. Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. 
 
Pelastuslain (379/2011) 24 §:n mukaan valtioneuvosto päättää maan jakamisesta pelastustoimen 
alueisiin ja vahvistetun aluejaon muuttamisesta. Päätöksen aluejaon muuttamisesta valtioneuvosto 
tekee omasta tai pelastustoimen alueen kuntien kuntalain (410/2015) 57 §:n 1 momentin mukaisella 
enemmistöllä tekemästä aloitteesta. 
 
Pelastuslain 24 §:n mukaan pelastustoimen alueeseen kuuluvilla kunnilla tulee olla sopimus 
pelastustoimen järjestämisestä. Aluejaon muuttamisen yhteydessä valtioneuvosto asettaa määräajan 
yllä tarkoitettujen voimassa olevien sopimusten muuttamiselle. Aluejakoa ja sen muuttamista koskevaa 
päätöstä tehtäessä on kuultava kuntia, joita aluejako tai sen muutos koskee. 
 
Pelastuslain 24 §:n perusteella sisäministeriö ryhtyy valmistelemaan pelastustoimen aluejaon muutosta 
seuraavasti: 

1. Heinäveden kunta siirretään Etelä-Savon pelastuslaitoksesta Pohjois-Karjalan pelastuslaitokseen 
2. Joroisten kunta siirretään Etelä-Savon pelastuslaitoksesta Pohjois-Savon pelastuslaitokseen 
3. Iitin kunta siirretään Kymenlaakson pelastuslaitoksesta Päijät-Hämeen pelastuslaitokseen 
4. Kuhmoisten kunta siirretään Keski-Suomen pelastuslaitoksesta Pirkanmaan pelastuslaitokseen 
5. Isonkyrön kunta siirretään Pohjanmaan pelastuslaitoksesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokseen 
6. Vaalan kunta siirretään Kainuun pelastuslaitoksesta Oulu-Koillismaan pelastuslaitokseen 

 
Sisäministeriö pyytää niiltä kunnilta lausuntoa 17.04.2020 mennessä, joita pelastustoimen aluejaon 
muutokset koskevat. 
 
Pelastuslaitos valmistellut aluejaon muutokseen liittyviä asioita mm. palokuntasopimukset, kiinteistöt, 
valmiuden muutokset, riskienhallinnan toiminta sekä maksuosuudet.            
  
Päätös 03.03.2020. ”Koronavirus ja varautuminen pelastuslaitoksissa”  
 
Kiinassa käynnistyi alkuvuonna uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatautiepidemia. 
Virus on levinnyt kaikkiin maanosiin. Virus aiheuttaa influenssaa muistuttavia hengitystieoireita. Osa 
tartunnan saaneista voi myös saada keuhkokuumeen. Suurin osa sairastuneista saa kuitenkin vain lieviä 
oireita.  
 



Koronaviruksen aiheuttama COVID-19 infektioepidemia Suomessa on mahdollinen. Useassa maassa on 
ilmennyt paikallisia, merkittävän kokoisia epidemia-alueita. Epidemia-alueella tarkoitetaan alueita, jossa 
esiintyy laajempia tartuntaketjuja. Euroopassa on todettu helmikuun loppuun mennessä yhteensä noin 
tuhat tartuntatapausta. EU:n alueen ensimmäinen epidemia todettiin Italian Lombardian ja Veneton 
alueella. Tautiin on menehtynyt Italiassa useita kymmeniä ihmisiä.  
 
Lisätietoja koronaviruksesta saa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n internetsivustolta 
https://thl.fi. THL päivittää nettisivuilleen viimeisimmät tiedot korona-tilanteesta ja antaa 
toimintaohjeita. THL:n päivittäistiedot.  
 
Maailman terveysjärjestö on julistanut koronaviruksen maailmanlaajuiseksi terveysuhaksi ja sen 
aiheuttama COVID-19-tauti on määritelty Suomessa yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Sisäministeriön 
pelastusosasto kehottaa pelastuslaitoksia huomioimaan mahdollisen koronavirusepidemian ja 
pandemiainfluenssan vaikutukset pelastuslaitoksen toimintaan. Virusepidemian aikana on tärkeää jakaa 
asiakkaille ja työntekijöille tautiin liittyvää tietoa ja toimintaohjeita. Pelastuslaitoksen tulee suunnitella 
välttämättömien toimien turvaaminen mahdollisen influenssaepidemian tai pandemian aikana. 
Suunnittelussa tulee varautua mahdolliseen influenssatilanteen vaikeutumiseen. Työnantajan tulee 
huolehtia työsuojelusta ja henkilöstön terveydestä voimassa olevien säädösten mukaisesti.  
 
Varautumissuunnitellussa tulee huomioida:  
1. Henkilöstön omasuojasta on huolehdittu ja henkilöstö tuntee toimintaohjeet; esim. tartuntariskien  
     pienentäminen, työhön tuleminen sairaana.  

 Töihin tuloa sairastuneena tai oireiden ilmetessä on vältettävä 

 Lisätietoa toimintaohjeista (THL) 

 Lisätietoa toimintaohjeista työntekijöille (TTL)  
 
2. Riittävän operatiivisen toiminnan organisointi ja toteuttaminen tilanteessa, jossa omasta henkilökun-    
     nasta on sairastunut merkittävä määrä henkilökuntaa (jopa 25-35 % henkilöstöstä voin olla poissa  
     töistä 1-2 viikon ajan 2-3 kuukauden aikana.)  
 
3. Ensihoitopalvelujen tuotanto-organisaatio on varmistettu (mikäli pelastuslaitos on tuottaja). 
Epidemian aikana tuotanto-organisaation voi kuormittua normaalia enemmän ja henkilöstön 
sairastumisriski lisääntyä.  
 
Pelastuslaitos laatinut suunnitelman 10.03.2020 ja tiedottanut siitä henkilökunnalle 10.03.2020. 
 
Päätös 03.03.2020. ”Pelastustoimen tietohallinnon ohjausryhmän asettamispäätös”  
 
Digitalisaation vaikutus näkyy yhteiskunnassamme joka päivä yhä enenevässä määrin. Digitalisaation 
vaikutus on selkeästi nähtävissä kaikessa, toimialasta tai toiminnosta riippumatta. Digitaalisuus on jo 
avannut ja tulee avaamaan nopeasti uusia mahdollisuuksia yli olemassa olevien toimintarajojen, 
muokaten koko ekosysteemiämme yhteiskunnassa. Uudet erilaiset teknologiset ratkaisut, kuten 
älytekniikan ja robotiikan kehittyminen luovat jatkuvasti uusia mahdollisuuksia. Nykypäivänä 
liiketoiminnan menestyminen ja julkishallinnon tehokkuus edellyttävät tietoteknisten ratkaisujen (ICT) ja 
-palveluiden toimivuutta julkishallinnon palvelujen mahdollistajana.  
 
Pelastustoimessa tietohallintokokonaisuutta tulee kehittää siten, että sen ohjaus ja johtaminen on 
selkeää ja että tietohallinnolla on riittävät resurssit. Pelastustoimen tietohallinnon johtaminen ja ohjaus-
malli ja sen tuottamat palvelut tukevat pelastustoimen toiminnallisten tavoitteiden ja 



suorituskykyvaatimusten saavuttamista kustannustehokkaasti ja riittävällä luotettavuudella kaikissa 
turvallisuustilanteissa. Tietohallinnon palveluiden tulee tuottaa pelastustoimelle tarkoituksenmukaiset 
ja riittävät tiedot sekä turvata tietojen saatavuus, eheys ja luottamuksellisuus. Tietohallinnon 
palveluiden tulee olla yhteensopivia viranomaisyhteistyön sekä julkishallinnon ICT -toiminnan 
asettamien vaatimusten kanssa.  
Pelastustoimen tietohallinnon ohjauksen selkiyttämiseksi, tietohallinnon ja sen palveluiden 
kehittämiseksi, hankkeiden ohjaamiseksi sekä tulevan tietohallintastrategian mukaisten linjausten 
edistämiksi pelastustoimeen luodaan tietohallinnon ohjausryhmä.  
 
Asettaminen  
Sisäministeriö on tänään asettanut pelastustoimen tietohallinnon ohjausryhmän.  
 
Toimikausi  
1.3.2020 - 31.12.2022  
 
Tehtävät  
Pelastustoimen tietohallinnon ohjausryhmä koordinoi, edistää, valmistelee ja ohjaa:  
1. Pelastustoimen strategian (tietohallinnon osalta) ja tietohallintostrategian linjausten ja tavoitteiden 
toimeenpanoa  

2. Tiedonhallintaa ja tiedonhallintamallia  

3. Digitalisaation kehittäminen  

4. Tietoturvallisuutta ja ICT-varautumista  

5. Toimii ohjausryhmänä meneillään olevien ja tulevien valtakunnallisten pelastustoimen tietohallinto- ja 
ICT-hankkeissa  

6. Pelastustoimen ja pelastustoimen liittyvien ICT- hankkeiden koordinointi ja yhteensovittaminen  

7. Toimialan tieto-, tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurityötä  

8. Sovittaa yhteen pelastustoimen sisäistä ja poikkihallinnollista yhteistyötä ja kehittämistä  

9. Pronto-järjestelmän strateginen ohjaus  

10. Seuraa kansallisten ja kansainvälisten tietojärjestelmien ja -hankkeiden kehitystä sekä tukee 
toimialan hankeyhteistyötä ja toimenpiteitä.  
 
Ohjausryhmän avulla mm.  

 kehitetään tietojen liikkuvuutta ja yhteentoimivuutta  

 tuotetaan lisäarvoa toiminnan digitalisaatiolle 

 tuetaan innovatiivista kehittämistä ja strategiatyötä 

 vahvistetaan yhteistyötä ja edistetään yhteentoimivia ratkaisuja 

 ylläpidetään tietojärjestelmien ja -hankkeiden yhteistä tilannetietoa 

 jaetaan kokemuksia sekä suunnitelmia siten, että yhteistyössä tehdään tulevaisuuteen liittyviä 
asioita oikeaan aikaan.  

 
Ohjausryhmä voi asettaa tarvittaessa erillisiä valmistelu- ja työryhmiä  
 
Organisointi ja kokoonpano  
Puheenjohtaja  Erityisasiantuntija Teemu Luukko, SM/pelastusosasto  
Jäsenet:   Erityisasiantuntija Mikko Jääskeläinen, SM/pelastusosasto  

Verkkopalvelusuunnittelija Perttu Vepsäläinen, SM/pelastusosasto 
Tietohallintojohtaja Tapio Aaltonen, SM/HKO/Tietohallinto  
Tekninen päällikkö Antti Rissanen, Pelastusopisto  



Tukipalvelupäällikkö Kimmo Markkanen, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos  
Pelastusjohtaja Tero Mäki, Pohjanmaan pelastuslaitos  
Hallintopäällikkö Miia Ojala, Pirkanmaan pelastuslaitos  
Pelastusjohtaja Erkki Hokkanen, Etelä-Karjalan pelastuslaitos  

 
Varajäsenet:   Ismo Parviainen, SM/HKO/Tietohallinto  
  Tietohallintopäällikkö Harri Lehto, Helsingin pelastuslaitos  
   Valmiuspäällikkö Pasi Hintikka, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos  
   Pelastuspäällikkö Mika Kontio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos  

Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastus-
laitos 

Sihteeri   Erityisasiantuntija Matti Savolainen, Sisäministeriö/pelastusosasto  
Pysyvä asiantuntija:  Pelastuspäällikkö Jukka Kangasvieri, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen 

pelastuslaitos.  
 
Ohjausryhmä voi kutsua muita asiantuntijoita tarpeen mukaan.  
 
Kustannukset ja rahoitus  
 
Ohjausryhmän kokouksissa edustettuina olevat tahot vastaavat omien edustajiensa mahdollisista 
matka- ja palkkakuluista.  
 
ÖLJYSUOJARAHASTO 
 
Tiedote 27.2.2020. ”Öljysuojarahaston avustukset 2020 – ”  
 
Öljysuojarahaston muuttuneen rahoitustilanteen vuoksi pelastuslaitoksille ei pystytä korvaamaan 
kaikkia niiden arvioimia hankintoja tästä vuodesta alkaen. Öljysuojamaksun kantaminen keskeytyy 
1.3.2020 alkaen, koska rahaston ylempi pääomaraja on 1.1.2020 palautunut perustasolleen eli 10 
miljoonaan euroon. Rahaston varoista suurin osa on sidottu ennakkopäätöksillä taikka budjetin 
perusteluilla. Tämän johdosta öljysuojarahaston hallitus ei voi myöntää avustuksia, joihin ei ole 
öljysuojamaksuun perustuvaa rahoitusta. Öljysuojamaksun kantaminen voidaan tämän hetkisen arvion 
mukaan aloittaa uudelleen mahdollisesti vuonna 2023. Tämä riippuu ennakkopäätösten maksatuksen 
aikataulusta ja siitä, miten hallitusohjelman mukainen TOVA-lainsäädäntövalmistelu etenee.  
 
Ennen öljysuojamaksun uudelleen käynnistämistä öljysuojarahaston varoista ei siis voida korvata 
viranomaisille öljyvahinkojen torjuntavalmiuden hankinta- ja ylläpitokustannuksia rahastolain 
tarkoittamassa laajuudessa ottaen huomioon rahaston kassavarat, tehdyt ennakkopäätökset ja muut 
rajoitukset. Lisäksi TOVA-lainsäädäntöhankkeesta riippuu, millä tavalla öljysuojarahaston toiminta ja 
rahoituspohja järjestetään tulevaisuudessa ja onko nykyisen kaltaisen öljysuojamaksun periminen 
mahdollista aloittaa uudelleen.  
 
Pelastuslaitoksille on tarkoitus korvata vuoden 2020 aikana vain aivan välttämättömimmät aiempina 
vuosina syntyneet ylläpitokustannukset. Ylläpitokustannuksiksi voidaan tulkita tässä yhteydessä myös 
harjoituksiin ja koulutukseen käytetyt menot. Öljyntorjunnan kalustohankintoja sen sijaan ei korvata, 
ellei kyse ole aikaisemmin ennakkopäätöksellä hyväksytystä hankinnasta.  
 
Öljysuojarahasto lähetti 2.12.2019 pelastuslaitoksille kyselyn välttämättömimmistä kustannuksista. 
Saatujen vastausten perusteella öljysuojarahaston hallitus on todennut, ettei se pysty korvaamaan 



pelastuslaitosten ilmoittamia ylläpitokustannuksista aiheutuvia summia sellaisenaan. Öljysuojarahasto 
tiedottaa pelastuslaitoksille vielä kevään aikana, voidaanko maksaa ja kuinka paljon korvauksia vuoden 
2020 ylläpitokustannuksista. Öljysuojarahasto suosittaa pelastuslaitoksia pidättäytymään kaikista 
ylimääräisistä hankinnoista.  
 
Vuoden 2020 ylläpitokustannuksia koskevat korvaushakemukset tulee toimittaa yhdellä hakemuksella 
koko vuoden osalta. Pelastuslaitoksia pyydetään toimittamaan kyseiset hakemuksensa mahdollisuuksien 
mukaan jo alkuvuodesta 2021 alueelliselle ELY-keskukselle, sekä kopiona Kati Leskiselle sähköpostitse 
kati.leskinen@ym. Korvaushakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 31.3.2021 mennessä.  
 
Jo aikaisemmin myönnetyt ennakkopäätösten mukaiset korvaukset maksetaan kuten ennenkin. 
Öljysuojarahasto pyytää kuitenkin ilmoittamaan, mikäli pelastuslaitos päättää olla tekemättä hankintaa, 
johon se on jo saanut ennakkopäätöksen. 
 
ALUEHALLINTOVIRASTO 
 
Lausunto 7.4.2020. ”ESAVI:n lausunto Päijät-Hämeen pelastustoimen palvelutasopäätöksestä”. 
 
Käsitellään seuraavassa kokouksessa, jossa käsitellään myös kuntien lausunnot. 
 
 
   



     Johtokunta 
      24.04.2020 § 25   
      Liite 10 

§ 25 AJANKOHTAISASIAT 

 
1. Orimattilan uuden pelastusaseman rakentaminen 

 
 Palosuojelurahasto on myöntänyt hankkeelle avustusta 182 719 € 

 Maanrakennusurakka valinta ja urakkasopimus 05/2020 – 06/2020 

 Mannarakennusurakka toteutus 07/2020 – 01/2021  

 Urakkakilpailutus ja sopimukset 10/2020 – 12/2020 
 Toteutusvaihe 1/2021 – 12/2021 

 Luovutus alkukevät 2021  
 

2. Asikkalan uuden pelastusaseman rakentaminen 
 

 Aseman suunnittelukokous nro 1 kunnan kanssa pidetty 21.2.2020 

 Alustavat huonetilakortit ja tilaohjelma valmis 31.3.2020 

 Tilaohjelman esittely ja läpikäynti kunnan teknisen osaston kanssa 6.4.2020 

 Suunnittelijoiden kilpailutuksen valmistelu kevät 2020 
 
 

3. Padasjoen kalustohalli 
 

 Palosuojelurahasto on myöntänyt hankkeelle avustusta 220 000 € 

 Hanke toteutuu ja käynnistyy 2020 

 Tarkempi aikataulutus selviää keväällä 2020 
 

 
4. Iitin siirto Päijät-Hämeeseen 2021 

 

 Palokuntasopimukset lausunnoilla 

 Huomioitu palvelutasopäätöksessä 
 

5. Sopimuspalokunnat  
 

 ”Sopimuspalokuntatoiminnan edistäminen” – suunnitelma valmisteilla   
 

6. Ensihoidon palvelutuotanto selvitys 
 

 Selvityksessä esitetään kahta eri vaihtoehtoa 
o Pelastuslaitos tuottaa pelkästään korjaamopalvelut, ensivasteen sekä toimitilat 
o Ensihoitajat kaikki ensihoitokeskukselle, pelastuslaitos tuottaa palomiesten 

työpanoksen, korjaamopalvelut, ensivasteen sekä toimitilat  

 Hyvinvointikuntayhtymän hallitus ei ole käsitellyt selvitystä 
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