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1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Päijät-Hämeen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, että pe-
lastustointa hoidetaan liikelaitoksena Päijät-Hämeen liiton hyväksymän 
johtosäännön sekä muiden liiton säännösten mukaisesti. 
Yhteistoimintasopimuksessa ovat mukana Heinolan, Lahden ja Orimattilan 
kaupungit sekä Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Iitin, 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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2 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 Heikki Toivosen. 
 

Päätös: 

  Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Mikko Saukko ja  Heikki Toivonen.
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3 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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4 PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN  
 

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

         tulot  menot                     yli- / alijäämä 
 Pelastustoimi    19.795.770                    19.200.921  594.849
 (Ilman poistoja   
 ja rahoituseriä   19.780.961 18.414.459) 
 
 Ensihoito              5.032.223                      5.032.223                               0
  

Pelastustoimen saamat avustukset toteutuivat n. 100.000 euroa suurempina 
kuin ennakoitiin. Lisäksi kaluston myynnistä saatiin myyntituottoja n. 100.000 
ennakoitua enemmän. Tuottoja saatiin yhteensä siis noin 200.000 enemmän 
kuin talousarviossa arvioitiin. 
Pelastustoimen henkilöstökulujen ennakoitiin nousevan vuoden 2019 tasosta 
kun talousarviota tehtiin. Vuoden 2020 henkilöstökulut ovat kuitenkin n. 
181.000 euroa alemmat kuin vuonna 2019.  Alituksia oli sijaisten ja 
määräaikaisten palkoissa sekä haittalisissä.  
 
Kokonaisuudessaan kustannuksia kertyi n. 375.000 ennakoitua vähemmän 
jolloin tilikauden kokonaistulokseksi muodostuu n. 600.000 euron ylijäämä. 
 
Ensihoidossa ei ole poistoja, sillä kalusto on hankittu leasing-rahoituksella. 
Ensihoidon tulos on nolla, kirjanpidollinen alijäämä (n. 109.000) on 
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti laskutettu hyvinvointiyhtymältä. 
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Investointien toteutuma on: 
Hankinnat tilikauden aikana    891.495 
avustukset        84.894 
myyntituotot      217.512 
nettoinvestoinnit     589.089 
 
Ensihoidossa ei investointeja ole tehty vuonna 2020. 
 
Tilikauden tuloksen käsittely: 
Pelastustoimen kirjanpidollinen ylijäämä 594.849,03 euroa kirjataan voitto- ja 
tappiotilille. 
 
 
Esittelijä: 
 
Johtokunta allekirjoittaa tilinpäätöksen. Tilinpäätös toimitetaan edelleen tilin-
tarkastajille tarkastettavaksi sekä maakuntahallitukselle ja 
maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi. 
 

Päätös: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 



PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä                                Sivu  8 (15) 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos 24.02.2021   
Johtokunta 
__________________________________________________________________________
  

 

 

5 PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖÖN ESITETTÄVÄT MUUTOKSET 
 

Pelastuslaitoksen toimintasäännössä määritellään pelastuslaitoksen 
toimintavalmiuden pääperiaatteet ja toimintamuodot, taloudellinen vastuu 
sekä henkilöstön tehtävät. 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen 3 §:n mukaan pelastuslaitoksen johtokunta 
hyväksyy pelastuslaitoksen toimintasäännön. Pelastuslaitoksen johtokunta on 
kokouksessaan 2.11.2011 hyväksynyt käyttöönotettavaksi pelastuslaitoksen 
uudistetun toimintasäännön pelastuslaitoksen johtosäännön mukaisesti. 
Toimintasääntöön on tehty täydennyksiä viimeksi 27.03.2019 § 17.  
 
Nyt esitettävät muutokset perustuvat osastopäälliköiden esityksiin tarvittavista 
muutoksista ja ne on käsitelty osastopäälliköiden kesken sekä johtoryhmän 
kokouksessa 17.2.2021. Muutoksilla haetaan lisää selkeyttä sekä tehokkuutta 
toimintaan. 
 
Toimintasääntöön esitettävät muutokset liitteenä (liite 5).  
 
Esitettävät muutokset: 
 
2.1 Virkojen täyttäminen ja kelpoisuusehdot 
Uusi kohta 2.2 Viran täyttäminen ilman julkista hakumenettelyä 
4.5.2.1 Aluepalopäällikkö A 
4.5.2.2 Aluepalopäällikkö B 
4.5.2.3 Aluepalopäällikkö C 
4.5.2.4 Aluepalopäällikkö D 
4.5.3 Valmiusmestari  

 

   

 
 
Esittelijä:  
 
Hyväksytään pelastuslaitoksen liitteen (liite 5) mukaiset toimintasääntöön 
esitettävät muutokset otettavaksi käyttöön 1.3.2021. 
 
Päätös:  
 
Hyväksyttiin pelastuslaitoksen liitteen (liite 5) mukaiset toimintasääntöön 
esitettävät muutokset otettavaksi käyttöön 1.3.2021 alkaen. 
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6 OSASTOPÄÄLLIKÖIDEN HENKILÖKOHTAISEN PALKANOSAN ARVIOINNIN 
 HYVÄKSYMINEN 
 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella on ollut vuodesta 2005 alkaen käytössä 
henkilökohtainen palkanlisä, jonka suuruus on ollut vuonna 2020 keskimäärin 8,7 
%. 
 
Pelastuslaitoksella on toteutettu syksyn 2020 ja alkukevään 2021 aikana koko 
henkilöstön (ei pelastusjohtaja) henkilökohtaisen työssä suoriutumisen arviointi, 
jonka mukaisesti kunkin henkilön henkilökohtainen palkanlisä määräytyy.  
 
Järjestelyerästä 1.4.2021 kohdennetaan molemmilla sopimusaloilla (TS ja 
KVTESS) 0,3 % henkilökohtaiseen palkanlisään, jonka jälkeen henkilökohtainen 
palkanlisä on 1.4.2021 alkaen keskimäärin 9 % laskettuna kunkin eri 
työntekijäryhmän tehtäväkohtaisesta palkasta. 
 
Toimintasäännön mukaisesti pelastusjohtaja päättää muiden kuin 
osastopäälliköiden henkilökohtaisen palkanlisän maksatuksesta. Uudet 
henkilökohtaiset palkanlisät tulevat voimaan 1.4.2021. Henkilökohtaisen 
palkanlisän pisteet eri ryhmittäin esitellään YT- ryhmälle 3.3.2021 kokouksessa.  
 
Johtokunta on kokouksessaan 2.11.2011 (§ 62) päättänyt, että johtokunta 
päättää ”henkilökohtaisen palkanosan maksamisesta pelastusjohtajan sekä 
osastopäälliköiden osalta”.  Asiaa on käsitelty myös seuraavassa johtokunnan 
kokouksessa 17.01.2012 (§6). Maakuntavaltuusto on kokouksessaan 16.03.2012 
(§ 7) hyväksynyt esitetyt muutokset lisättäväksi pelastuslaitoksen johtosääntöön. 
 
Pelastusjohtaja on arvioinut osastopäälliköt, jonka jälkeen johtokunnan 
puheenjohtaja on käynyt ne läpi ja omalta osaltaan hyväksynyt esityksen. 
Pisteytys esitellään kokouksessa.  
 
 
Puheenjohtaja: 
 
Johtokunta hyväksyy pelastusjohtajan tekemän esityksen osastopäälliköiden 
henkilökohtaisten palkanosien arvioinniksi ja henkilökohtaisen palkan 
perusteeksi 1.4.2021 alkaen. 
 

  Päätös:  

  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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7 ENSIHOITAJIEN VIRKOJEN MUUTTAMINEN TYÖSUHTEISIKSI 
 

 Phpelan ensihoidon operatiivinen toiminta on muuttunut 1.1.2021 alkaen, kun 
pelastuslaitos tuottaa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti 12h osa-
aikayksiköitä. Näissä yksiköissä työskentelevä henkilöstö ei voi työskennellä 
poikkeusluvan mukaisessa työajassa (keskimäärin 42h/viikko), koska työaikaa 
tulee saada kohdennettua päivävuoroihin.  Yksiköissä työskentelevä henkilöstö 
työskentelee yleistyöajassa, jotta työaika saadaan kohdennettua päivävuoroihin. 
              

                     Kuntalain 87 §:n mukaan kunnan (kuntayhtymän) palveluksessa oleva henkilöstö 
on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa. Tehtävää, jossa käytetään julkista 
valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Julkista vallankäyttöä ei kuitenkaan ole 
terveydenhuollon tavanomaiset potilaan hoitoon kuuluvat tehtävät. Phpelan 
päätoimiset ensihoitajat ovat työskennelleet virkasuhteessa, mutta 
virkasuhteelle ei ole nykyisen lainsäädännön mukaan enää perustetta.   

 
 Kuntalain säännösten tarkoituksena on virkasuhteen käytön rajaaminen niihin 

tehtäviin, joissa käytetään julkista valtaa. Muutos virkasuhteesta työsuhteeksi 
tapahtuu ensisijaisesti sopimalla eli työnantaja ja viranhaltija tekevät 
työsopimuslaissa tarkoitetun työsopimuksen ja sopivat työsuhteen ehdoista, 
työsopimuksen alkamisesta ja muista työsopimukseen kuuluvista asioista. 

 
 Pelastuslaitoksella on yhteensä 29 virkasuhteessa työskentelevää ensihoitajaa.  
 
 Muutosajankohdassa kaikkien toimiksi muutettavien virkasuhteiden keskeiset 

palvelussuhteen ehdot (mm. työaika, työaikajärjestelmä, palkkaus, työtehtävät ja 
toimipaikka) säilyvät ennallaan. 

Maakuntaliiton hallintosäännön § 16 mukaan maakuntahallitus päättää viran 
muuttamisesta työsuhteeksi.  

 

Puheenjohtaja: 
 
Johtokunta hyväksyy pelastusjohtajan tekemän esityksen ensihoidon virkojen 
muuttamisesta työsuhteisiksi ja esittää maakuntahallitukselle, että se muuttaa 
29 ensihoidon virkaa esityksen mukaan työsuhteisiksi. 
 

  Päätös:  

 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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8 ICT – SUUNNITTELIJAN MÄÄRÄAIKAISEN TEHTÄVÄN PERUSTAMINEN 
 

Pelastuslaitoksella on tällä hetkellä palkattuna kaksi (2) henkilöä ICT-asioiden 
hoitoa varten. ICT-asiantuntijan sekä ICT-suunnittelijan tehtävänä on; huolehtia 
pelastuslaitoksen ATK- laitekannan uusimisesta ja käytettävyydestä yhdessä 
palvelun tuottajien kanssa, valmistella laitoksen uusia ohjelmistohankintoja sekä 
osallistua niiden käyttöönottoon sekä perehdyttää ja tarvittaessa kouluttaa 
henkilöstö ohjelmien käyttöön sekä hoitaa muita viestintään, 
puhelinliikenteeseen ym. liittyviä tehtäviä.  
 
ICT-henkilöstö on sijaistanut toisiaan eri osa-alueiden osalta, mutta esim. 
pelastustoiminnan osastolle annettavaa tukea on jouduttu vähentämään 
lisääntyneen tehtävämäärän vuoksi. Tämä on osaltaan aiheuttanut huolta 
pelastustoiminnan hälytystoiminnan toimivuuden kannalta. 
      
Tehtävämäärät ovat kasvaneet huomattavasti uusien valtakunnallisten ICT- 
hankkeiden sekä SOTE-Maku uudistuksen tuomien haasteiden myötä. 
 
Pelastuslaitosten ja toimialan yhteisen ICT:n osalta on pelastuslaitosten ja 
toimialan vastuulle tullut vuoden 2010 jälkeen useita uusia tietojärjestelmiä 
yhteisten sitoutumisten tai käyttövelvoitteiden kautta. Näitä järjestelmiä ovat 
muun muassa hätäkeskustietojärjestelmä ERICA, kenttäjohtamisjärjestelmä 
KEJO, turvallisuusverkon TUVE käyttöympäristö palveluineen, Onnettomuuksien 
ehkäisyn tietojärjestelmä sekä tietoturvallisuusasiat. 
 
Pelastuslaitoksella on tunnistettu tarve saada lisää työpanosta ICT-
kehittämishankkeiden sekä SOTE-MAKU uudistukseen valmistautumisen vuoksi. 
Kahden hengen työpanos ei ole riittävä muutosvaiheessa. Pelastuslaitos ei pysty 
hyödyntämään tässä tilanteessa kuntien ICT-organisaatioita, vaan sen tulee 
pystyä hoitamaan myös valmistelutehtävät omatoimisesti. 

 

Tehtäväkentän laajentuessa ja uusien ohjelmien ja järjestelmien myötä on 
entistä enemmän tarvetta pitää huolta ja varmistaa ICT: n osalta ainakin 
seuraavista osa-alueista:  

 koulutus 

 poikkeusoloihin varautuminen 

 kyberturvallisuus 

 tekninen tuki  

 suunnittelu 

 seuranta ja valvonta 

 ylläpito ja päivitykset 

 sijaisuudet 
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Pelastuslaitoksen tulee varmistaa omalta osaltaan se, että mahdollisessa Sote-
maakuntauudistuksessa ei tule ongelmia ICT- asioiden osalta. Osastopäälliköt 
käsittelivät asiaa palaverissaan 5.2.2021 ja toiminnan jatkuvuuden ja valmistelun 
sujuvuuden varmistamiseksi esittävät palkattavaksi yhden (1) määräaikaisen ICT-
henkilön 1.4.2021 – 31.12.2022.    
 
    
Puheenjohtaja: 
 
Johtokunta hyväksyy pelastusjohtajan tekemän esityksen. 

  Päätös:  

  Johtokunta hyväksyi pelastusjohtajan tekemän esityksen. 
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9 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO 27.10.2020 – 08.02.2021  
Pelastusjohtajan päätösluettelo on liitteenä (liite 6) ajalta 27.10.2020 – 
08.02.2021.   
 
Esittelijä: 
Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee pelastusjohtajan päätökset tiedoksi.  
 
Päätös:  
Merkittiin tiedoksi. 

 

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

Päätös: 
Merkittiin tiedoksi.  
 

11 AJANKOHTAISASIAT 
                     Ajankohtaisasioista yhteenveto liitteenä (liite 8). 
  

Esittelijä: 
Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavat 
ajankohtaiskatsaukset. 
 
Päätös: 
Merkittiin tiedoksi.  
 
 

12 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 

 Ei muita mahdollisia asioita. 
 

 

13 SEURAAVAT KOKOUKSET 
      

Esittelijä: 
    
SEURAAVAT KOKOUKSET: arviolta vko 16, tarkka aika vahvistetaan myöhemmin.  
 

14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:33 
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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 § 1-4, § 7, § 9-14 

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät § 5-6, § 8 
 
 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
Johtokunta 
Mannerheiminkatu 24 
15110 LAHTI 
 
Pykälät 
§ 5-6, § 8 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 

 

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

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

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

Kunnallisvalitus 
 

Pykälät 
 
 

Valitusaika 
30 päivää 

Hallintovalitus 
 

Pykälät 
 

Valitusaika  
    päivää 

Muu valitusviranomainen, osoite ja 
postiosoite 
 
 
 

Pykälät Valitusaika  
    päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

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

 valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 

 päätös, johon haetaan muutosta 

 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

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

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

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite 
 
 
 

Pykälät 
 
 
 

Valitusasiakirjat on toimitettava ¹: nimi, osoite ja postiosoite 
 
 
 

Pykälät 
 
 
 

 
Lisätietoja 

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

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 
¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle  Liitetään pöytäkirjaan 
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PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO      1
  
PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS  
 
TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2020 
 
 
Pelastusjohtajan katsaus 
 
Pelastuslaitoksen toiminnallinen ja taloudellinen tulos tilikaudelta 2020 oli Covid- 19 pandemian 
aiheuttamista rajoitteista ja lisäkustannuksista huolimatta suhteellisen hyvä, ainoastaan riskienhallinnan 
osaston osalta jäätiin asetetuista tavoitteista.  
 
Pelastustoimen tulos vuodelta 2020 muodostui 594.849 euroa voitolliseksi. Tulokseen vaikuttivat 
ennakoitua suuremmat tulot sekä ennakoitua selkeästi pienemmät henkilöstökulut. Henkilökuluissa 
säästöä syntyi sijaisten ja määräaikaisten palkoissa, haittalisissä sekä sopimuspalokuntalaisten palkoissa. 
Viimeksi mainittuun vaikutti suoraan hälytystehtävien väheneminen edellisestä vuodesta. 
   
Ensihoidon tulos oli 109.288 euroa alijäämäinen. Alijäämä on sopimuksen mukaisesti laskutettu 
Hyvinvointiyhtymän ensihoitokeskukselta, jolloin lopullinen tulos on 0. 
 
Toiminnallisesti vuoden 2020 pelastustoimen kiireellisten hälytystehtävien määrä laski. Hälytystehtävien 
määrä laski edellisvuodesta 268 tehtävällä (4 411 -> 4 143). Hälytystehtävien määrät laskivat eniten 
vahingontorjuntatehtävissä (-144) sekä automaattisten paloilmoittimien tarkastus- ja varmistustehtävissä (-
110). Liikenneonnettomuuksien ja eläinten pelastustehtävien määrä kasvoi hieman.     
 

 2020 2019 2018 2017 2016 

Tarkastustehtävät               1 187 1 255 1 403 1 198 1 372 

Ensivastetehtävät 624  1 049 1 119       1 105 791 

Sammutustehtävät 478  539 562 493 512 

Liikenneonnettomuus 653 616 599 631 575 

Pelastustehtävät 170 163 138 148 113 

Öljyntorjunta 136 120 130 114 101 

Muut tehtävät 895 669 758 725 766 

Tehtävät yhteensä 4 143 4 411 4 709 4 414 4 230 
 
Taulukko 1. Pelastustoimen hälytystehtävien määrä 2016 – 2020 
 
Päijät-Hämeessä tapahtui vuonna 2020 yksi palokuolema, joka on sama määrä kuin vuonna 2019. 
Rakennuspaloissa ja rakennuspalovaarassa uhattuna olleiden ja pelastetun omaisuuden arvoksi arvioidaan 
viime vuodelta noin 100 miljoonaa euroa (91 % uhattuna olleista arvoista). 
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Pelastuslaitos tuotti kertomusvuonna ensihoitopalvelua Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (jatkossa 
PHhyky) kanssa solmitun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Vuoden aikana tapahtui useita muutoksia 
yksiköiden valmiuden osalta. 13.1 alkaen Heinolan yövalmiutta vähennettiin, 11.5 alkaen PHhyky vähensi 
myös Iitin yövalmiutta, jolloin PH323:sta tuli osa-aikainen yksikkö 12/7. Valmiuden muutokset aiheuttivat 
muutoksia myös pelastuslaitoksen tuottamien yksiköiden osalta. Muutokset saatiin kuitenkin toteutettua, 
vaikka aikataulut olivat tiukkoja. 
  
Pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköt suorittivat yhteensä 11711 ensihoitotehtävää, joista siirtokuljetuksia oli 
233 kpl. Tehtävämäärät kasvoivat reilulla 600 tehtävällä edellisvuoteen verrattuna.  
 
Turvallisuusviestinnällä tavoitettiin vain 6 % alueen asukkaista yhteensä 140 tilaisuudessa, joka on selkeästi 
alhaisempi määrä kuin aiempina vuosina. Covid 19 – pandemian ja siihen liittyvien rajoitusten vuoksi 
jouduttiin perumaan suurin osa suunnitelluista tapahtumista sekä koulutuksista. Koulutusta ja tapahtumia 
siirrettiin sosiaaliseen mediaan ja etäyhteyksien avulla toteutettaviksi. Phpela.fi-sivustolla on vuoden aikana 
vieraillut 41 000 eri käyttäjää (2019: 31 115 eri käyttäjää). 

Yritysten ja laitosten (erityiskohteet) määräaikaiset tarkastukset toteutettiin 75,7 %, eli asetetusta 
tavoitteesta jäätiin selvästi. Tarkastustoiminta oli osan vuodesta lähes täysin seis Covid 19 – pandemian 
vuoksi.     
 
Pientalojen osalta itsearviointia toteutettiin 3 880 kohteen osalta ja vapaa-ajan asunnoissa 1 764 kohteen 
osalta. Rivitaloja valvottiin 182 kpl ja kerrostaloja 58 kpl.  
 
Pelastuslaitoksen hallinto 
 
Pelastuslaitoksen johtokunnan varsinaiset jäsenet ovat: 
 
Jarkko Niemi (pj), Juha Hämäläinen, Tiina Jokinen, Marja-Kaarina Koskinen, Soile Laakso, Paavo Rautkoski, 
Mikko Saukko, Jyrki Tarhonen (varapj), Heikki Toivonen ja Risto Turunen. Varajäsenet ovat Ari Anttila, Seija 
Kasurinen, Tarja Kirvesmies, Sanna Nevalainen, Harry Nordström, Arja Rantala, Aarre Salmensuo, Olavi 
Kopo, Pasi Uurasmaa ja Toni Vehmola. 

 
Tilikauden 2020 toiminta oli koronan vuoksi poikkeuksellinen. Hallinnon henkilöstö työskenteli 
pääsääntöisesti etätöissä. Työnteko sujui kuitenkin jouhevasti eikä toimivien yhteyksien ansiosta ongelmia 
ollut. 

Tilikauden tulokseen vaikutti se, että Tuet ja avustukset oli pelastustoiminnassa arvioitu varovasti ja ne 
toteutuivat n. 200.000 ennakoitua suurempina. Kustannuspuolella puolestaan suurin säästö saavutettiin 
palkkakustannuksissa. Koronan vaikutuksia olivat mm. hälytysmäärien lasku, joka vaikuttaa välittömästi 
sopimuspalokuntien palkkakustannuksiin. Tulos muodostui lähes 600.000 voitolliseksi. 

Ensihoidon talousarvio oli 100.000 euroa pienempi kuin vuonna 2019. Toukokuussa sovittiin 
ensihoitokeskuksen kanssa lisätalousarviosta, joka pienensi tuottoja edelleen 100.000 euroa.  
Lisätalousarvion mukaiseen säästöön ei enää päästy ja ensihoidon tappio, n. 110.000 euroa, laskutettiin 
Hyvinvointiyhtymän ensihoitokeskukselta. Kokonaiskustannukset olivat silti n. 100.000 pienemmät kuin 
vuonna 2019 ja ensihoidon tulos 0. 
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Talousarvion toteutuma, pelastustoimi 
 TA 2020 toteutuma 2020 erotus 

Toimintatuotot: 
 

  
 Myyntituotot 156 000 121 818 34 182 

Korvaukset kunnilta 19 025 051 19 039 855 -14 804 
Muut suoritt. Myyntituotot 86 000 88 451 -2 451 
Tuotot ja avustukset 194 900 299 509 -104 609 
Muut toimintatuotot: 120 000 231 328 -111 328 
Toimintatuotot yhteensä 19 581 951 19 780 961 -199 010 

 Toimintakulut 
 Henkilöstökulut -12 229 100 -11 513 040 -716 060 

Palvelujen ostot -1 827 450 -1 932 503 105 053 
Aineet ja tarvikkeet -807 953 -900 491 92 538 
Avustukset -50 000 -1 040 -48 960 
Muut toimintakulut -3 877 448 -4 067 385 189 937 
Toimintakulut yhteensä -18 791 951 -18 414 459 -377 492 
Toimintakate 790 000 1 366 502 -576 502 
Rahoitustuotot ja -kulut 0 14 652 -14 652 
Suunnitelman mukaiset poistot -790 000 -786 305 -3 695 
Tilikauden tulos 0 594 849 -594 849 

 

 

 

Talousarvion toteutuma, ensihoito 
 TA 2020 toteutuma 2020 erotus 

Toimintatuotot: 
 Myyntituotot 0 0 0 

Korvaukset kunnilta 4 991 289 5 020 902 -29 613 
Muut suoritt. Myyntituotot 0 0 0 
Tuotot ja avustukset 16 000 10 978 5 022 
Muut toimintatuotot: 30 000 342 29 658 
Toimintatuotot yhteensä 5 037 289 5 032 223 5 066 

 Toimintakulut 
 Henkilöstökulut -3 955 875 -3 904 598 -51 277 

Palvelujen ostot -192 200 -225 593 33 393 
Aineet ja tarvikkeet -220 278 -216 187 -4 091 
Avustukset 0 0 0 
Muut toimintakulut -5 037 289 -685 771 -5 139 
Toimintakulut yhteensä -5 037 289 -5 032 150 -5 139 
Toimintakate 790 000 1 366 502 -576 502 
Rahoitustuotot ja -kulut 0 -73 73 
Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 0 
Tilikauden tulos 0 0 0 
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Talousarvion toteutuma, koko laitos 

 TA 2020 toteutuma 2020 erotus 
Toimintatuotot: 

 Myyntituotot 156 000 121 818 34 182 
Korvaukset kunnilta 24 016 340 24 060 757 -44 417 
Muut suoritt. Myyntituotot 86 000 88 451 -2 451 
Tuotot ja avustukset 210 900 310 487 -99 587 
Muut toimintatuotot: 150 000 231 670 -81 670 
Toimintatuotot yhteensä 24 619 240 24 813 183 -193 943 

 Toimintakulut 
 Henkilöstökulut -16 184 975 -15 417 638 -767 337 

Palvelujen ostot -2 019 650 -2 158 096 138 446 
Aineet ja tarvikkeet -1 028 231 -1 116 677 88 446 
Avustukset -50 000 -1 040 -48 960 
Muut toimintakulut -8 914 737 -4 753 157 184 798 
Toimintakulut yhteensä -23 829 240 -23 446 608 -382 632 
Toimintakate 790 000 1 366 575 -576 575 
Rahoitustuotot ja -kulut 0 14 579 -14 579 
Suunnitelman mukaiset poistot -790 000 -786 305 -3 695 
Tilikauden tulos 0 594 849 -594 849 

 

 

Tilikauden tulos, 594.849,03 esitetään kirjattavaksi voitto- ja tappiotilille. 

 
Henkilöstöstä on tehty erillinen henkilöstökertomus. 
 
Ympäristöasiat 
 
Pelastuslaitos pyrkii enenevässä määrin ottamaan huomioon ympäristöasiat mm. ajoneuvo- ym. kaluston 
kilpailutuksessa ja hankinnassa sekä soveltuvin osin muissa hankinnoissa. 
 
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 
 
Pelastustoimen yhteistoimintasopimus päivitettiin vuonna 2020, samoin pelastuslaitoksen johtosääntö, 
samassa yhteydessä sovittiin maksuosuusjaosta.  Seuraava merkittävä pelastustoimeen vaikuttava muutos 
on mahdollinen Sote-maku uudistushanke, jonka vapaaehtoinen valmistelu on käynnistynyt. Mikäli hanke 
etenee suunnitellusti, siirtyy pelastustoimi vuoden 2023 alusta perustettavalle Hyvinvointialueelle. 
 
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen 
vaikuttavista seikoista 
 
Henkilöstön ikääntyminen tuo haasteita. Henkilöstön fyysisen kunnon ylläpitoa pyritään tukemaan 
liikunnanohjaajan toimin. Työterveyshuollon kanssa pidetään aktiivisesti yhteyttä ja järjestetään 
työterveys-neuvotteluja, joiden pohjalta sovitellaan sellaisten työntekijöiden toimenkuvaa, joiden 
toimintakyky on jollain tavalla alentunut. 
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Talouteen vaikuttavista tekijöistä merkittävin on kuntatalous, jonka heikkeneminen varmasti vaikuttaa 
myös pelastuslaitoksen talouteen.  
 
Pelastustoimen valtakunnalliset ICT-hankkeet ja valmistautuminen perustettavalle Hyvinvointialueelle 
asettavat huomattavia paineita ICT-asioiden kanssa toimivalle henkilöstölle.      
 
Sisäinen valvonta ja riskien hallinta 
 
Laitoksen talouden sisäinen valvonta on hoidettu mm. töiden järjestelyllä. Riskialttiita tehtäväyhdistelmiä 
on vältetty toimenkuvilla.  
 
Pelastusjohtaja ja osastopäälliköt seuraavat talouden toteutumia osastoillaan kuukausittain. Säännöllinen 
kuntaraportointi toimitetaan johtokunnalle ja ensihoitokeskukselle neljännesvuosittain. Toiminnallinen 
tulos raportoidaan johtokunnalle neljännesvuosittain sovittujen mittareiden mukaisesti. 

 
Toimintasäännössä ja asemapalvelusohjeessa on määritelty henkilöstön vastuut ja velvollisuudet.  

 
Taloudelliset toteutumat esitetään tilinpäätöksessä johtokunnalle, maakuntahallitukselle sekä 
maakuntavaltuustolle. 
 
Pelastustoimen ja ensihoidon riskienarviointiohjelman (PERA) käyttöä tehostetaan. Tällä hetkellä 
ohjelmaan kirjataan poikkeamia tapahtumissa sekä läheltä piti –tilanteita. Riskinarviointia ohjelman avulla 
tullaan tehostamaan. 

 
Pelastuslaitoksen kalusto on edelleen vakuutettu pääsääntöisesti pakollisilla vakuutuksilla. Uusimmissa 
ajoneuvoissa on kasko-vakuutus.  
Henkilöstö on vakuutettu lakisääteisesti, lisäksi ensihoidon henkilöstöllä on työpaikkaliikunnan turvaava 
tapaturmavakuutus. 
Johdon toiminnalla on vastuuvakuutus. 
Oikeudenkäyntejä tai vastaavia toimenpiteitä ei ole vireillä. 
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TASE 

VASTAAVAA 31.12.2020 31.12.2019

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Kuljetusvälineet, kevyt kalusto 387 498,62 405 598,81
Kuljetusvälineet, raskas kalusto 2 548 974,65 2 544 766,57
Muut koneet ja kalusto 143 689,89 3 080 163,16 118 386,96 3 068 752,34

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Keskeneräiset hankinnat 3 970,00 3 970,00 4 291,37 4 291,37

Pysyvät vastaavat yhteensä 3 084 133,16 3 073 043,71

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 260 930,51 54 178,16
Muut saamiset 318 718,88 372 703,53
Siirtosaamiset 122 750,59 702 399,98 81 525,69 508 407,38

Rahoitusarvopaperit
Sijoitukset 881 000,00 867 000,00

Rahat ja pankkisaamiset 1 945 056,93 2 826 056,93 1 539 821,51 2 406 821,51

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 3 528 456,91 2 915 228,89

VASTAAVAA YHTEENSÄ 6 612 590,07 5 988 272,60

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 2 920 570,74 3 211 561,06
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 594 849,03 3 515 419,77 -290 990,32 2 920 570,74

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen
Ostovelat 566 642,27 642 970,23
Muut velat 400 735,56 401 326,51
Siirtovelat 2 129 792,47 3 097 170,30 2 023 405,12 3 067 701,86

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 6 612 590,07 5 988 272,60

0,00 0,00
TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste 53,16 48,77
Suhteellinen velkaantuneisuus 12,48 12,74
Kertynyt yli-/alijäämä, t € 3 515 2 921
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LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2020 / 2019

2020 2019
Liikevaihto 24 581 513,00 24 025 593,96
Liiketoiminnan muut tuotot 231 670,36 45 408,01
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -1 116 677,45 -1 264 523,92
Palvelujen ostot -2 158 096,06 -2 211 550,63
Henkilöstökulut -15 417 638,34 -15 608 440,10
Palkat ja palkkiot -12 762 677,11 -12 787 528,12
Henkilösivukulut -2 654 961,23 -2 820 911,98

Eläkekulut -2 135 013,08 -2 318 592,98
Muut henkilösivukulut -519 948,15 -502 319,00

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -786 305,14 -816 596,80

Liiketoiminnan muut kulut -4 754 196,62 -4 510 224,25
Liikeylijäämä/ alijjäämä 580 269,75 -340 333,72
Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 14 749,50 0,00
Muut rahoitustuotot 60,08 53 702,57
Korkokulut -230,29 -924,42
Muut rahoituskulut -0,01 -3 434,74

Ylijäämä/ alijäämä ennen satunnaisia eriä 594 849,03 -290 990,32
Ylijäämä/ alijäämä ennen varauksia 594 849,03 -290 990,32
Tilikauden tulos 594 849,03 -290 990,32

LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Voitto, % 2,42 -1,21
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RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2020 / 2019

2020 2019

TOIMINNAN RAHAVIRTA
Liikeylijäämä (-alijäämä) 580 269,75 -340 333,73
Poistot 786 305,14 816 596,80
Rahoitustuotot ja kulut 14 579,28 49 343,41
Tulorahoituksen korjauserät -208 305,92 1 172 848,25 -38 629,03 486 977,45

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investointimenot -891 495,06 -419 693,99
Rahoitusosuudet investointimenoihin 84 894,00 68 183,26
Käyttöomaisuuden myyntitulot 217 512,39 -589 088,67 38 629,03 -312 881,70

Toiminnan ja investointien rahavirta 583 759,58 174 095,75

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Lyhytaikaisten saamisten muutos -193 992,60 -139 744,33
Korottomien velkojen muutos 29 468,44 7 117,69

Rahoituksen rahavirta -164 524,16 -132 626,64

RAHAVAROJEN MUUTOS 419 235,42 41 469,11

Rahavarat 1.1. 2 406 821,51 2 365 352,40
Rahavarat 31.12. 2 826 056,93 419 235,42 2 406 821,51 41 469,11

tarkistus 0,00 0,00

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v t€ 1 829 522,04 1 904 738,62
Investointien tulorahoitus, % 171,20 149,50
Kassan riittävyys pv 42 37
Quick Ratio 1,1 1,0
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2020

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen tilinpäätös on laadittu kirjanpitoa koskevaan lainsäädäntöön
perustuvia periaatteita noudattaen.
Käyttöomaisuus on arvostettu poistosuunnitelman mukaisilla arvoilla vähennettynä.
Pääomaturvatut sijoitukset on arvioitu nimellisarvoonsa.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

TULOJEN JAKAUTUMINEN
ensihoito pelastustoimi yhteensä

Liikevaihto 5 031 880,37 19 549 632,63 24 581 513,00
Liiketoiminnan muut tuotot 342,48 231 327,88 231 670,36

5 032 222,85 19 780 960,51 24 813 183,36

SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET

Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty johtokunnan kokouksessaan
1.12.2004 hyväksymää poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomai-
suuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Poistoajat, niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:

Muut pitkävaikutteiset menot 3 vuotta tasapoisto 33,30 %
Koneet ja kalusto 3 - 10 vuotta tasapoisto 33,3 - 10,0 %

KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTITUOTOT
ensihoito pelastustoimi yhteensä

Käyttöomaisuuden myyntituotot 0,00 208 305,92 208 305,92

TASEEN LIITETIEDOT

KÄYTTÖOMAISUUS

Aineelliset 
hyödykkeet

Kuljetusvälineet, 
kevyt kalusto

Kuljetusvälineet, 
raskas kalusto Tietokonelaitteet

Muut koneet ja 
kalusto

Keskeneräiset  
hankinnat Yhteensä

Poistamaton 
hankintameno 1.1. 405 598,81 2 544 766,57 0,00 118 386,96 4 291,37 3 073 043,71

Lisäykset tilikauden 
aikana 185 746,06 243 000,00 16 274,00 98 750,73 347 724,27 891 495,06

Avustukset -20 894,00 -64 000,00 0,00 0,00 0,00 -84 894,00

Siirrot erien välillä 4 291,37 343 754,27 0,00 0,00 -348 045,64 0,00

Romutus 0,00 -9 206,47 0,00 0,00 0,00 -9 206,47

Tilikauden poisto -187 243,62 -509 339,72 -5 424,67 -84 297,13 0,00 -786 305,14

Poistamaton 
hankintameno 31.12. 387 498,62 2 548 974,65 10 849,33 132 840,56 3 970,00 3 084 133,16
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RAHOITUSARVOPAPEREIDEN JÄLLEENHANKINTAHINTOJEN JA AKTIVOITUJEN HANKINTAMENOJEN EROTUS

RAHOITUSOMAISUUDEN ARVOSTUSPERUSTEET
Sijoitusarvopaperit on arvostettu hankintahintaan

Sijoitukset: aktivoitu hankintameno markkina-arvo         erotus
Nordea A845 161 000,00 176 037,40 15 037,40
Nordea A953 62 000,00 62 105,40 105,40
Nordea B245 50 000,00 68 250,00 18 250,00
Nordea  B901 63 000,00 68 814,90 5 814,90

336 000,00 375 207,70 39 207,70

Vakuutussäästö 545 000,00 556 469,43 11 469,43

TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN PELASTUSTOIMI/ ENSIHOITO

Pelastustoimi Ensihoito Yhteensä
Edellisten tilikausien tulos 2 920 570,74 0,00 2 920 570,74
Edellisten tilikausien tulos 2 920 570,74 0,00 2 920 570,74
Tilikauden tulos 594 849,03 0,00 594 849,03
Yhteensä 3 515 419,77 0,00 3 515 419,77

SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT

Palkkajaksotukset 2 072 005,67

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

LEASING-VASTUUT
2021 1-5 V kokonaisvastuu

Sop.nro
2 sopimusta Danske Finance Oy 19 019,62 46 489,59 65 509,21
24 sopimusta Suomen Kalustoratkaisut Oy 704 638,40 1 367 813,05 2 072 451,45

723 658,02 1 414 302,64 2 137 960,66

MUUT VASTUUT
Nordea Rahoitus Suomi Oy, yrityskortit 5119.38

Toimitilojen vuokrasopimukset toistaiseksi voimassa, irtisanomisaika 1 vuosi
Vuokrat yhteensä 2020 4 104 004,56

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 

31.12.2020 31.12.2019 keskimäärin
Vakinainen henkilöstö 242 244 243
Sijaiset 19 18 19
Sivutoimiset (puolivakinaiset) 56 63 60
Sivutoimiset (vpk:t) 355 381 368
Yhteensä 672 706 689

TILIKAUDEN PALKAT 1.1. - 31.12.2020

Rahapalkat (suoriteperusteisesti) 12 762 677,11
Eläkekulut 2 135 013,08
Muut henkilösivukulut 519 948,15

Yhteensä 15 417 638,34
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2020
Hollolan sos.dem. kunnalisj. 82,5
Hämeen kokoomus ry 253,50
Hämeen sosiaalidemokraatit ry 110,00
Perussuomalaiset 44,00
Päijät-Hämeen Vihreät 110,00
Keskustan Päijät-Hämeen piiri 110,00

710,00

TILINTARKASTAJAN PALKKIOT 2020 2019

BDO Audiator Tilintarkastuspalkkiot 1 018,08 2 098,70
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU 31.12.2020

Ensihoito Pelastustoimi Yhteensä
tot ta ero tot ta ero tot ta ero %

Myyntituotot 5 020 902,37 4 991 289 -29 613,37 19 250 123,15 19 267 051 16 927,85 24 271 025,52 24 258 340 -12 685,52 100,05
Liiketoiminnan myyntituotot 0,00 0 0,00 121 817,54 156 000,00 34 182,46 121 817,54 156 000 34 182,46 78,09
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 5 020 902,37 4 991 289 -29 613,37 19 039 855,00 19 025 051 -14 804,00 24 060 757,37 24 016 340 -44 417,37 100,18
Muut suoritteiden myyntituotot 0,00 0 0,00 88 450,61 86 000 -2 450,61 88 450,61 86 000 -2 450,61 102,85
Maksutuotot 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
Tuet ja avustukset 10 978,00 16 000 5 022,00 299 509,48 194 900 -104 609,48 310 487,48 210 900 -99 587,48 147,22
Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muut toimintatuotot 342,48 30 000,00 29 657,52 231 327,88 120 000,00 -111 327,88 231 670,36 150 000 -81 670,36 154,45
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 5 032 222,85 5 037 289 5 066,15 19 780 960,51 19 581 951 -199 009,51 24 813 183,36 24 619 240 -193 943,36 100,79
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut -3 904 598,32 -3 955 875,00 -51 276,68 -11 513 040,02 -12 229 100,00 -716 059,98 -15 417 638,34 -16 184 975,00 -767 336,66 95,26
Palkat ja palkkiot -3 233 591,26 -3 209 874,00 23 717,26 -9 529 085,85 -9 969 700,00 -440 614,15 -12 762 677,11 -13 179 574,00 -416 896,89 96,84
Henkilösivukulut -671 007,06 -746 001,00 -74 993,94 -1 983 954,17 -2 259 400,00 -275 445,83 -2 654 961,23 -3 005 401,00 -350 439,77 88,34
Eläkekulut -538 934,39 -602 901 -63 966,61 -1 596 078,69 -1 826 500 -230 421,31 -2 135 013,08 -2 429 401 -294 387,92 87,88
Muut henkilösivukulut -132 072,67 -143 100,00 -11 027,33 -387 875,48 -432 900 -45 024,52 -519 948,15 -576 000 -56 051,85 90,27
Palvelujen ostot -225 593,13 -192 200,00 33 393,13 -1 932 502,93 -1 827 450,00 105 052,93 -2 158 096,06 -2 019 650,00 138 446,06 106,85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -216 186,75 -220 278 -4 091,25 -900 490,70 -807 953 92 537,70 -1 116 677,45 -1 028 231 88 446,45 108,60
Ostot tilikauden aikana -216 186,75 -220 278 -4 091,25 -900 490,70 -807 953 92 537,70 -1 116 677,45 -1 028 231 88 446,45 108,60
Avustukset 0,00 0 0,00 -1 040,00 -50 000 -48 960,00 -1 040,00 -50 000 -48 960,00 2,08
Muut toimintakulut -685 771,46 -668 936 16 835,46 -4 067 385,16 -3 877 448 189 937,16 -4 753 156,62 -4 546 384 206 772,62 104,55
Vuokrat -685 771,46 -668 936 16 835,46 -4 054 804,06 -3 847 000,00 207 804,06 -4 740 575,52 -4 515 936 224 639,52 104,97
Muut toimintakulut 0 0 0,00 -12 581,10 -30 448,00 -17 866,90 -12 581,10 -30 448 -17 866,90 41,32
Toimintakulut yhteensä -5 032 149,66 -5 037 289 -5 139,34 -18 414 458,81 -18 791 951,00 -377 492,19 -23 446 608,47 -23 829 240 -382 631,53 98,39
TOIMINTAKATE 73,19 0,00 -73,19 1 366 501,70 790 000 -576 501,70 1 366 574,89 790 000 -576 574,89 172,98
Rahoitustuotot ja kulut
Korkotuotot 0,00 0 0,00 14 749,50 0 -14 749,50 14 749,50 0 -14 749,50
Muut rahoitustuotot 0,00 0 0,00 60,08 -60,08 60,08 0 -60,08
Korkokulut -73,19 0 73,19 -157,10 157,10 -230,29 0 230,29
Muut rahoituskulut 0,00 0 0,00 -0,01 0,01 -0,01 0 0,01
VUOSIKATE 0,00 0 0,00 1 381 154,17 790 000 -591 094,09 1 381 154,17 790 000 -591 154,17 174,83
Suunnitelman mukaiset poistot 0,00 0 0,00 -786 305,14 -790 000 -3 694,86 -786 305,14 -790 000 -3 694,86 99,53
Satunnaiset kulut 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
TILIKAUDEN TULOS 0,00 0 0,00 594 849,03 0 -594 849,03 594 849,03 0 -594 849,03
Varausten muutos 0,00 0
Varausten poisto 0,00 0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0,00 0 0,00 594 849,03 0 -594 849,03 594 849,03 0 -594 849,03
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2020 - 2018

2020
muutos ed. 
vuoteen % 2019

muutos ed. 
vuoteen % 2018

TOIMINTATUOTOT 
Myyntituotot 24 271 025,52 2,11 23 768 628,50 0,77 23 586 741,08
Liiketoiminnan myyntituotot 121 817,54 -20,08 152 429,88 -9,22 167 919,83
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 24 060 757,37 2,28 23 525 485,41 1,04 23 284 255,69
Muut suoritteiden myyntituotot 88 450,61 -2,49 90 713,21 -32,59 134 565,56
Maksutuotot 0,00 0,00 0,00
Tuet ja avustukset 310 487,48 20,83 256 965,46 -27,26 353 257,72
Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00
Muut toimintatuotot 231 670,36 410,20 45 408,01 -79,95 226 496,95
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 24 813 183,36 3,08 24 071 001,97 -0,40 24 166 495,75
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut -15 417 638,34 -1,22 -15 608 440,10 4,67 -14 912 321,02
Palkat ja palkkiot -12 762 677,11 -0,19 -12 787 528,12 3,93 -12 303 560,77
Henkilösivukulut -2 654 961,23 -5,88 -2 820 911,98 8,13 -2 608 760,25
Eläkekulut -2 135 013,08 -7,92 -2 318 592,98 4,64 -2 215 715,67
Muut henkilösivukulut -519 948,15 3,51 -502 319,00 27,80 -393 044,58
Palvelujen ostot -2 158 096,06 -2,42 -2 211 550,63 7,61 -2 055 221,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 116 677,45 -11,69 -1 264 523,92 16,27 -1 087 550,56
Ostot tilikauden aikana -1 116 677,45 -11,69 -1 264 523,92 16,27 -1 087 550,56
Avustukset -1 040,00 -30,67 -1 500,00 -96,47 -42 500,00
Muut toimintakulut -4 753 156,62 5,42 -4 508 724,25 -2,90 -4 643 165,45
Vuokrat -4 740 575,52 5,44 -4 495 787,85 -2,78 -4 624 145,11
Muut toimintakulut -12 581,10 -2,75 -12 936,40 -31,99 -19 020,34
Toimintakulut yhteensä -23 446 608,47 -0,63 -23 594 738,90 3,76 -22 740 758,53
TOIMINTAKATE 1 366 574,89 186,94 476 263,07 -66,60 1 425 737,22
Rahoitustuotot ja kulut
Korkotuotot 14 749,50 0,00 -100,00 24 864,28
Muut rahoitustuotot 60,08 -99,89 53 702,57 164,89 20 273,77
Korkokulut -230,29 -75,09 -924,42 20,21 -768,99
Muut rahoituskulut -0,01 -100,00 -2 323,74 16 597,14 -0,14
VUOSIKATE 1 381 154,17 162,22 526 717,48 -64,17 1 470 106,14
Suunnitelman mukaiset poistot -786 305,14 -3,71 -816 596,80 1,12 -807 588,26
TILIKAUDEN TULOS 594 849,03 305,21 -289 879,32 -143,75 662 517,88
Varausten muutos
Varausten lisäys/ vähennys 0,00 0,00 0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 594 849,03 305,21 -289 879,32 -143,75 662 517,88

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot / toimintakulut % 105,83 102,02 106,27
Vuosikate / poistot % 175,65 64,37 182,04
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
INVESTOINTIEN TOTEUTUMA 31.12.2020

Pelastustoimi
tot ta erotus

2020 toteutuneet 891 495,06 969 000,00 77 504,94
Yhteensä 891 495,06 969 000,00 77 504,94

Investointien rahoitus
Avustukset -84 894,00 -70 000,00 14 894,00
Myyntituotot, myyntivoitot -217 512,39 -89 000,00 128 512,39
Yhteensä -302 406,39 -159 000,00 143 406,39

Nettoinvestoinnit ennen poistoja 589 088,67 810 000,00 220 911,33

Poistot -786 305,14 -790 000,00 -3 694,86

Investointien yli/alijäämä -197 216,47 20 000,00 217 216,47
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET  2020

Päijät-Hämeen pelastuslaitos 

Maksuosuusjako yhteistoimintasopimuksen 9/2006 mukaisesti

Harmaisiin ruutuihin syötetään asukasluvut ja jaettavien kustannusten yhteissumma

Asukasluku Asukasluku Kohtuullistamiset/ 

31.12.2018 * 0,80 kaikki

Padasjoki 2963 2370 277 849

kuntakoht. ka/ asukas 93,77

Hartola 2780 2224 260 689

kuntakoht. ka/ asukas 93,77

Sysmä (*0,8) 3753 3002 281 544

kuntakoht. ka/ asukas 2402 75,02

Kärkölä 4451 3561 417 383

kuntakoht. ka/ asukas 93,77

Asikkala 8149 6519 764 156

kuntakoht. ka/ asukas 93,77

Asukasluku yhteensä 22096 17076

ka/asukas 90,59 117,22

2 001 621

Vuorovahvuus 1 + 3
Kunta, kerroin 1,0

Orimattila 16091 16091 1 886 125

kuntakoht. ka/ asukas 117,22

Hollola (*0,8) 23602 18882 2 213 228

kuntakoht. ka/ asukas 93,77

Heinola 18889 18889 2 214 096

kuntakoht. ka/ asukas 117,22

Asukasluku yhteensä 58582 53862

Ka/asukas 107,77 117,22 72,22

YHTEENSÄ 6 313 449

Kunta, kerroin 0,75

Lahti 10 509 981

Asukasluku / ka asukasta kohti 119551 89663 87,91

Yhteensä 200229 160601 10 509 981

Ka/ asukas 94,02 117,22

Menot                                                                                                                                               1000018 825 051

Jaettavat kustannukset yhteensä 18 825 051

Keskimäärin/ painotettu as.luku 117,22

Kunta, kerroin 0,8
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Luettelo kirjanpidosta ja aineistoista 2020

Kirjanpidon osa Tositelaji Numero-
sarja alk.

Kirjanpitojärjestelmien 
keskinäiset yhteydet

Miten ja missä säilytetään

Tilinpäätös

Tasekirja
Pelastuslaitoksen tasekirjassa on 
esitetty

Pelastuslaitoksella 

Tase-erittelyjen saldoselvitykset kirjanpitolain edellyttämä paperilla

Liitetietotositteet
tilinpäätös, toimintakertomus 
sekä

Tilikartta luettelo kirjanpidoista ja 
aineistosta

Pääkirjanpito

Pää- ja Päiväkirjat

Pääkirjanpitoon kootaan 
yhteenveto esijärjestelmien 
tapahtumista

Tapahtumat säilytetään sähköisessä 
arkistossa

Pääkirjatilitosite

MUIST1 10001 Muistiotositteet Raindance Pääkirjanpitoon manuaalisesti Kuntamalli Raindance

MUIST2 13001 Kassatositteet
pääkirjanpitoon manuaalisesti

kirjanpitojärjestelmässä ja 

paperitulosteina

Liittymät MATKAT 103001 TEM matkalaskujärjestelmä

Tapahtumat siirretään liittymän 
kautta pääkirjanpitoon 
yhdistelmänä

Matkalaskut ja siihen liittyvät erittelyt 
ja laskelmat säilytetään sähköisenä 
TEM-matkalaskujärjestelmässä.

Liittymät

PALKAT 100001 FK palkkaliittymä, palkkatositteet
Tapahtumat siirretään liittymän 
kautta pääkirjanpitoon 
yhdistelmänä

Palkkakirjanpito ja siihen liittyvät 

erittelyt ja laskelmat säilytetään 

sähköisenä FK- palkanlaskentajärjestel-

mässä
Myyntireskontra

YMR10 10000001 Yleislaskut

Tositteet siirtyvät ProE-
laskutuksesta /RD MRP-järj. Tapahtumat säilytetään 

myyntireskontraan

YMR30 30000001 Palotarkastuslaskut

Tositteet siirtyvät Merlot-
palotarkastusohjelmasts 

YMRMAN 5110001 MR Manuaalisuoritukset  on integroitu suoraan pääkirjanpitoon

YMRVII 5210001 MR Viitesuoritukset
siirretään Banking-ohjelmasta 
RD kirjanpitoon sähköisenä Banking-järjestelmässä

Ostoreskontra

OSTOT 8000001 Ostolaskut

Tositteet siirtyvät Raindance 
ORP:sta Kuntamalli Raindance 
järjestelmään

Tapahtumat säilytetään sähköisenä 
Rondossa

OMAKSU 8990001 Ostoreskontra maksut

Ostoreskontran tapahtumat 
ovat osa Kuntamalli Raindance 
järjestelmää, joka on integroitu 
suoraan pääkirjanpitoon

Tiliotteet

PANKKI 101001 Pankkien tiliotteet

Basware/ Banking 

maksuliikenneohjelmasta 

liittymien kautta Kuntamalli 

Raindance 

kirjanpitojärjestelmään

Tapahtumat säilytetään sähköisenä 
Baswaren InvoiceReady-arkistossa

Avaava tase

ALKUSA 1001 Alkusaldot Siirretään ALKUSA -raportilla

Kuntamalli Raindance 

kirjanpitojärjestelmässä 
Talousarvio

BUD 2001 Talousarvio

Budjetti laaditaan Raindance-
budjetointijärjestelmässä ja 
siirretään Kuntamalli Raindance 
järjestelmään

Kuntamalli Raindance 
kirjanpitojärjestelmässä 

Lisätalousarvio
BUDL 3001 Lisätalousarvio Viedään manuaalisesti

Kuntamalli Raindance 
kirjanpitojärjestelmässä 

sähköisenä ProE-laskutuksessa / MRP-
järjestelmässä
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JOHTOKUNNAN JA PELASTUSJOHTAJAN ALLEKIRJOITUKSET

Lahti   24. päivänä helmikuuta 2021

TILINTARKASTUSMERKINTÄ:

Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen.

Lahdessa 2021

BDO Audiator Oy
JHTT-yhteisö



1 
 

     Johtokunta  

     24.02.2021 § 4 

     Liite 2 

BDO Audiator Oy 
 
VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen tilikauden 01.01. – 31.12.2020 tilintarkastukseen liittyen vahvistamme parhaan 
tietomme ja käsityksemme mukaisesti seuraavaa: 

 

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

 Liiketapahtumat on kirjattu kirjanpitoon, ja ne sisältyvät tilinpäätökseen. 
 

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

 Korjaamattomia virheellisyyksiä emme ole havainneet. 
 

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

 Tiedossamme ei ole esteellisyyssäännösten vastaisia päätöksiä, menettelyjä tai liiketapahtumia.  
 

 Valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeita. 
 

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

Vahvistusilmoituskirjeellä ei muuteta laitoksen johtokunnan, tilivelvollisten, viranhaltijoiden, työntekijöiden eikä 
tilintarkastajan lainsäädännön mukaisia velvoitteita eikä vastuita. Tähän kirjeeseen sovelletaan tilintarkastajan 
salassapitovelvollisuutta. 
 
Sitoudumme ilmoittamaan tilintarkastajalle, mikäli ennen tilintarkastuskertomuksen antamista tietoomme tulee 
muutoksia tässä vahvistusilmoituskirjeessä kuvatuissa seikoissa. 
 
Tämä kirje annetaan tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle. 
 
 
Lahdessa 24. helmikuuta 2021 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan puolesta 
 
 
Jarkko Niemi    Jari Hyvärinen 
johtokunnan puheenjohtaja   pelastusjohtaja 
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1 Johdanto 
 

Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle määritellään maakuntavaltuustossa vuosittain toiminnalliset ja 
taloudelliset tavoitteet, joiden mukaisesti toimintaa toteutetaan. Toiminnallisten ja taloudellisten 
tavoitteiden saavuttamista seurataan neljän (4) eri näkökulman kautta. Jokaisessa näkökulmassa   
määritellään kriittiset menestystekijät eli asiat, joissa tulee ehdottomasti onnistua, kun halutaan 
päästä asetettuun tavoitteeseen. Yksi näkökulmista on uudistuminen ja henkilöstön työkyky. Tälle 
asetettuja kriittisiä menestystekijöitä ovat esimerkiksi hyvä kilpailukyky työnantajana ja 
vapaaehtoistoimijana, osaava, motivoitunut, kehittymishaluinen ja työkyvyltään tehtäviä vastaava 
henkilöstö, korkeatasoinen työhyvinvointi sekä työilmapiirin ja henkilöstön työtyytyväisyyden 
ylläpitäminen ja parantaminen mahdollisuuksien mukaan. Asioita mitataan eri mittareilla ja 
tarkoitus on käyttää samoja mittareita koko jakson ajan. Mittareista saadun informaation 
perusteella mietitään yhteistyössä henkilöstön kanssa mahdollisia toimenpiteitä ongelmien 
poistamiseksi. Esimerkkinä mainittakoon työtyytyväisyyskyselyt ja kehityskeskustelut, joista 
saatujen palautteiden mukaisesti esille nousseita ongelmia pyritään poistamaan tai ainakin 
vähentämään.  

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

Henkilöstöraportti sisältää perinteisesti henkilöstöä kuvaavia lukumääräisiä ja euromääräisiä 
tietoja, joitakin tunnuslukuja sekä sanallista selostusta vuoden 2020 toiminnasta. Raporttia 
laadittaessa on pyritty huomioimaan raportin informatiivinen anti sekä helppolukuisuus.  

Vuosi 2020 oli vuosi, joka jää historian kirjoihin korona-pandemiasta. Myös pelastuslaitoksen 
toiminnalle sillä oli suuri vaikutus; jouduimme muuttamaan toimintatapojamme ja osa 
henkilöstöstä siirtyi etätöihin, osa toiminnoista eriytettiin ja normaaliin toimintaan verrattuna 
otettiin käyttöön monia rajoitteita. Kanssakäyminen muiden vuorojen ja henkilöiden kanssa 
rajoitetiin minimiin, tiloja järjesteltiin uudelleen ja varauduttiin mahdollisiin altistumisiin. Vuodesta 
2020 selvittiin ilman koronan aiheuttamia poissaoloja, muuten sairauspoissaolojen määrässä on 
havaittavissa kasvua.   Yksittäisinä huomioina sairauspoissaoloissa näkyvät aikaisempaa selvemmin 
erilaiset, lähinnä vapaa-ajalla sattuneet tapaturmat, jotka aiheuttavat paljon suhteellisen pitkiä 
sairauspoissaoloja.  Henkilöstön määrässä, eläköityneiden määrässä, keski-iässä sekä 
kokonaispoissaolojen määrässä ei ole havaittavissa suuria muutoksia.   

Vuodesta 2020 selvittiin suhteellisen hyvin hyvinvoinnin näkökulmasta tarkasteltuna, vaikkakin on 
myönnettävä se tosiasia, että vuoden lopulla alkoi näkyä selkeitä merkkejä ”korona-väsymyksestä”. 
Työnantaja pyrkii kaikin keinoin auttamaan ja kehittämään yhdessä henkilöstön kanssa keinoja ja 
toimintatapoja, joilla selviämme jatkossakin ilman suuria tappioita mahdollisissa kriisitilanteissa.   
Kiitokset henkilökunnalle jaksamisesta henkisesti vaikean vuoden aikana. ”jaksaa, jaksaa”  
 
Lahdessa 08.02.2021   Jari Hyvärinen 

Pelastusjohtaja 
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2 Henkilöstön määrä ja palvelussuhteet 
 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen vakinaisen henkilöstön kokonaismäärä 31.12.2020 oli 242 (-2) 
henkilöä. Palvelussuhteisia määräaikaisia tai sijaisia oli 19 (+1) henkilöä.  

Sivutoimista (sopimuspalokunnat sekä puolivakinainen) henkilöstöä, jonka palkan maksun hoitaa pe-
lastuslaitos, oli 31.12.2020 yhteensä 219 (-6) henkilöä. 

Vakinaisesta ja määräaikaisesta henkilökunnasta kuuluu kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen 
piiriin 53 (+2) henkilöä ja teknisten sopimuksen piiriin 208 (-3) henkilöä. 

 

Osasto  Vakinainen  Määräaikainen  Yhteensä   Muutos 2019 - 20  

Hallinto     7      7         - 1   

Pelastustoiminta 178 14 192 - 1 

Riskienhallinta   11  2 13 + 1 

Ensihoito   37  3 40  

Tekninen     9 
 

  9      

Yhteensä 242 19        261 - 1 

 Taulukko 1. Henkilöstön määrä osastoittain 31.12.2020 

 

Osasto  Ylempi johto  Päällystö  Alipäällystö/esimies  Miehistö  

Hallinto    2 
  

  5  

Pelastustoiminta    7 14 27       130 

Riskienhallinta    3   8 
  

Ensihoito    1 
 

5  31 

Tekninen    1 
 

1   7 

Yhteensä 14 22 33 173 

 Taulukko 2. Vakinaisen henkilöstön asema 31.12.2020. 
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3 Henkilöstörakenne 
 

 Ikä  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

20 - 29 v  26 32 21    17 15 13 10 

30 - 34 v  46 38 25 25 27 25 31 

35 – 39 v 35 38 39 35 37 43 35 

40 – 44 v  37 38 38 42 32 32 38 

45 – 49 v  46 39 31 28 34 36 37 

50 – 54 v  37 40 47 45 42 42 31 

55 – 59 v  29 30 31 36 37 36 41 

60 – 65 v   8  6  9 10 12 17 19 

65 v     1 
 

   

Keski-ikä  42,7 v 42,6 v 44,1 v 44,8 v 45,0 v 45,3 v 45,6 v 

Taulukko 3. Vakinainen henkilöstö ikäryhmittäin 2014–2020. (31.12.2020)  

Henkilöstön ikärakenne asettaa tulevina vuosina erityisiä haasteita työkyvyn ylläpitämisen lisäksi 
myös osaamisen varmistamiseksi tulevaisuudessa.  

Henkilöstöryhmä  2016 2017 2018 2019 2020 

Päätoiminen henkilöstö  241 238 236   244 242 

Määräaikainen henkilöstö  15  25   31     18   19 

Puolivakinainen/toimenpidepalkkainen  76  70  61     63   56 

Sopimuspalokunta/hälytysosastot       446 389 398   381 355 

Yhteensä      778 722 726   706   672 

Taulukko 4. Henkilöstömäärä henkilöstöryhmittäin 2016–2020 
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3.1 Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus 

 
Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus on edelleen pientä. Vuonna 2020 eläkkeelle jäi viisi (5) henkilöä, 
joista kaksi (2) työkyvyttömyys- ja muut vanhuuseläkkeelle. Kolme (3) henkilöä irtisanoutui saatuaan 
uuden työpaikan. Irtisanoutumisissa ei ollut havaittavissa työnantajasta johtuvaa syytä. 

 

Palvelussuhteen 

päättymisen syy 

2016 2017 2018 2019 2020 

Eläkkeelle siirtyminen 1 5 6 4 5 

Irtisanoutuminen 7 3 2 5 3 

Työnantaja irtisanonut     16 
 

             1 

Työsuhteen purku 
    

 

Toiminta ulkoistettu 
    

 

Muu syy 
  

1 
 

1 

Yhteensä       24 8 9 9 10 

 Taulukko 5. Vakinaisten palvelussuhteiden päättyminen 2016–2020. 

 

Eläkelaji 2016 2017 2018 2019 2020 

Vanhuuseläke 1 5 5 3   3 

Työkyvyttömyyseläke 
  

 1 1  2 

       Osatyökyvyttömyyseläke 
    

 

Kuntoutustuki 
    

 

Muu eläkelaji 
    

 

Yhteensä 1 5 6 4 5 

 Taulukko 6. Eläkkeelle siirtyminen 2016–2020. 
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Eläkelaji 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Vanhuuseläke      5 4     4     5       6      6 

Työkyvyttömyyseläke     1 1     1 1       1 1 

Yhteensä     6 5     5     6       7       7 

 Taulukko 7. Ennuste eläkkeellesiirtymisestä vuosina 2021–2026. 
 
 

3.2 Savusukelluskelpoisuus  
 

Pelastuslaitoksen pelastustoimintaan kuuluvalta miehistöltä sekä alipäällystöltä vaaditaan olemassa 
olevan pelastussukellusohjeen mukainen savusukelluskelpoisuus. Savusukelluskelpoisuus testataan 
vuosittain Firefit-testausmenetelmää käyttäen. Savusukelluskelpoisuuden omaavien lukumäärä ei 
ole vakinaisen henkilöstön osalta viime vuosina muuttunut juuri lainkaan. 

 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Savusukelluskelpoisuus % 92,40 % 93,70 % 94,30 % 94,30 % 93,03 % 

Henkilömäärät   146/158  148/158  149/158 149/158  147/158 

Taulukko 8. Savusukelluskelpoinen henkilöstö (palomies-ruiskumestari) 31.12.2020. 
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4 Työaika 
 

Pelastuslaitoksella noudatetaan operatiivisessa toiminnassa poikkeusluvan mukaista, keskimäärin 
42 h/vko työaikaa enintään neljän viikon aikana, jolloin palvelusvuoron pituus on 24 tuntia. Päivä-
työajassa oleva henkilöstö on joko yleistyöajassa (38,75 h/vko) tai toimistotyöajassa (36,75 h/vko). 
Kokonaistyöaika vuositasolla on pysynyt suhteellisen tasaisena, ja sijaisten ja vakinaisten suhde on 
asiallinen. Ylitöiden määrä kasvoi hiukan edellisvuodesta, mutta on edelleen maltillinen. 

 
2017 2018 2019 2020 

Vakinaiset 47 687 46 321 47 428 48 507 

Sijaiset   6 032  7 985  7 456  6 281 

        Vakinaiset % työajasta 88,88 % 85,30 % 86,41 % 88,54 % 

Sijaiset % työajasta 11,12 % 14,70 % 13,59 % 11,46 % 

Kokonaistyöaika 53 719 54 306 54 884 54 788 

Kokonaistyöajan muutos  - 8,70 % + 1,09 % + 1,06 % - 0,18 % 

 

Taulukko 9. Toteutuneen kokonaisvuosityöajan (kalenteripäivää) muutos 2017–2020 (vakinaiset ja määräaikaiset). 

Työajassa on huomioitu poissaolot. 

 

Kaavio 1. Ylityötunnit 2013-2020. 
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5 Osaaminen ja sen kehittäminen 
 

5.1 Koulutustaso  

TUTKINTO NAISET MIEHET Yht. MUUTOS 
2019 - 2020 

Kauppatieteiden maisteri 1 
 

1 
 

Filosofian maisteri 1  1  

Terveystieteiden maisteri 1  1  

Tradenomi YAMK 1 2 3 
 

Palopäällystö AMK  
 

        8          8           - 2  

Palopäällystötutkinto 
 

3 3  

Palomestaritutkinto 
 

5 5     - 1  

Insinööri YAMK 1 3 4 + 1  

Insinööri/Insinööri AMK  1 1 2  

Alempi päällystötut. 
 

1 1  

Teknikko 
 

2 2  

Alipäällystö/esimies 
 

     23        23  

Palomies/pelastaja 
 

   134      134 + 2 

Sairaanhoitaja AMK 6      13        19 - 2  

Sairaanhoitaja YAMK 3 1 4  

Ensihoitaja AMK 4 5 9           + 2    

Lähihoitaja/perush.  
 

5 5  

Turvallisuustradenomi 
 

1 1  

Tietokoneasentaja 
 

1 1  

Datanomi 
 

1 1  

Merkonomi 1 
 

1    

Yhteisöpedagogi 1  1  

Muu ammatillinen koul. 1      11        12 - 2 

   Taulukko 10. Henkilöstön ammatillinen koulutustaso/vakinainen henkilöstö 31.12.2020. 

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

 
Henkilöstön kehittämisen tavoitteena on turvata se osaaminen, jota tarvitaan organisaation 
palveluntuotannon tuloksellisuuden ja työelämän laadun kehittämiseksi. Toimenpiteisiin, joiden 
tarkoituksena on yksilön tai organisaation tuloksellisuuden ja hyvinvoinnin parantaminen, kuuluvat 
henkilökohtainen koulutus sekä tiimin koulutus, organisaation ja työyhteisön kehittäminen, 
urakehitys ja urapolut. Henkilöstön kehittämisellä tuetaan muutoksen hallintaa ja nopeutetaan 
uuteen tilanteeseen, uusiin tehtäviin tai pitkiltä vapailta työhön paluuseen sopeutumista. 
Toimenpiteillä on merkitystä myös työyhteisön toimivuuden, tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin 
kannalta. 

Pelastuslaitokselle on laadittu henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Laadinnan pohjana on käytetty 
työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteistä mallia henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta. Henkilöstö- ja 
koulutussuunnitelman tavoitteena on ammatillisen osaamisen ylläpitäminen ja edistäminen. 
Pelastuslaitoskohtaisena tavoitteena on lisäksi osaamisen hallinnan ja kehittämisen 
yhdenmukaistaminen. Pelastuslaitos toteuttaa henkilöstön kehittämistä eri menetelmin, kuten 
yhteisellä koulutuksella, ammatillisella henkilöstökoulutuksella, mentoroinnilla ja perehdyttämällä.  

Yhteisellä koulutuksella tarkoitetaan osapuolten yhteisesti järjestämää työelämän kehittämiseen 
liittyvää koulutusta, mikä ottaa huomioon työpaikkakohtaisesti paikalliset olosuhteet. Pelastus-
toimintaa suorittavalle päällystölle ja alipäällystölle järjestettiin vuoden 2020 aikana päällystölle 7 
ja alipäällystölle 1 koulutuspäivää. Lisäksi järjestettiin koulutuspäiviä ja harjoituksia. Näitä olivat 
esimerkiksi vene- ja vesipelastuskoulutukset, kuumakoulutukset, ensihoitokoulutuspäivät. 
Koulutuspäivistä kertyi vuoden aikana osanottajamäärän huomioiden 195 koulutuspäivää.  

Ammatillisen henkilökoulutuksen muotoja ovat täydennys-, uudelleen- ja jatkokoulutus. Täydennys-
koulutuksella tarkoitetaan koulutusta, jonka avulla ylläpidetään ja kehitetään työssä tarvittavaa 
osaamista. Pelastustoiminnan osaston henkilöstölle täydennyskoulutuksesta koulutuspäiviä vuonna 
2020 kertyi 195 päivää. Täydennyskoulutukseksi tässä yhteydessä katsotaan myös pelastuslaitoksen 
sisäinen, työvuoroissa järjestetty koulutus. Työvuorokoulutus on keskeisin ammattitaitoa tukeva 
koulutuksen muoto. Sisäistä koulutusta järjestettiin edellä mainitun lisäksi yhteensä 2 405 tuntia eli 
100 tuntia työvuoroa kohden. 

Jatkokoulutuksella hankitaan muodollinen kelpoisuus uusiin tehtäviin tai lisätään osaamista 
vastaamaan uusia vaativampia tehtäviä. Vuosina 2020 ja 2021 suoritetaan oppisopimuskoulutus, 
missä 17 pelastajaa koulutetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon perustason ensihoitaja/ 
lähihoitaja. Muita jatkokoulutuksia olivat muun muassa raskaan kaluston tieliikennepelastaminen- 
kurssi, korkealla työskentelyn kouluttajakurssi sekä puomitikkaan kuljettajakurssi. 

Vallitsevasta Covid-19 pandemiasta ja siihen liittyvistä ohjeista, määräyksistä ja suosituksista 
johtuvat kokoontumisrajoitukset ja suojausvaatimukset asettivat suuria haasteita osaamisen 
kehittämiselle. Sisäisiä tapahtumia järjestettiin erikoisjärjestelyin, mutta useat muut toimijat 
peruivat suunnitellut koulutuksensa. 

Mentorointia toteutettiin organisaation kannalta keskeisen tietotaidon siirtämiseksi henkilöstö-
vaihdosten ja sijaisjärjestelyjen yhteydessä. Mentorina toimivat kokeneet, osaavat johtajat ja 
asiantuntijat. Mentorointi järjestettiin yhteisillä koulutus- ja työssäolojaksoilla. 
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Perehdyttäminen on sekä henkilöstön kehittämistä koulutuksellisin keinoin, että työturvallisuuslain 
mukaista työturvallisuus- ja työterveystoimintaa. Uudet työntekijät perehdytettiin työtehtäviinsä 
suunnitelmallisesti perehdytysohjelmien mukaisesti. Lisäksi pelastuslaitoksella on yhteistyösopimus 
Pelastusopiston kanssa palopäällystön (AMK) harjoittelutoiminnan (työhön perehdyttäminen) 
järjestämisestä. 

Pelastuslaitos pyrkii jatkuvasti kehittämään ja monipuolistamaan koulutus- ja 
harjoittelutoimintaansa. Orimattilan v. 2019 valmistunutta harjoitustaloa käytetään kylmien 
savusukellusten ja putoamisvaarallisella alueella työskentelyn harjoitteluun. Harjoitustalo on osa 
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen hajautettua harjoitusaluetta.  

Työaikajärjestelyitä hyödynnettiin Koronatilanteesta huolimatta kustannusneutraalisti muun 
muassa oppisopimuskoulutuksen harjoittelujaksoille. Vuonna 2020 paikallisen sopimuksen 
mukainen työvuorojen vaihtaminen päivätyöajaksi keskeytettiin yhteisellä sopimuksella 30.4.2021 
saakka. Työvuoro päiviksi -sopimuksen perusteella pelastusosaston henkilöstöltä vaihdetaan 1-2 
työvuoroa 3-8 päivätyöpäiväksi, jotka käytetään suurimmalta osin koulutustoimintaan. 
Koulutuspäivät toteutetaan toimintavalmiuden ulkopuolella, mikä takaa niiden häiriöttömyyden. 
Koulutuspäivät mahdollistavat tiettyjen koulutuksien keskittämisen ja tehostamisen. Hankkeen 
seuraava jakso sovittiin aloitettavaksi 1.5.2021. Vuoden 2020 aikana ehdittiin järjestämään joitain 
vesipelastusharjoituksia ennen keskeyttämistä.   

Kuumien savusukellusharjoitusten siirtäminen työvuorokoulutuksiksi, työvuoro päiviksi –hankkeen 
ollessa keskeytettynä, aiheutti toimintavalmiuden ylläpitämiseksi asemien välisiä valmiussiirtoja, 
jotta savusukellusharjoitukset saatiin toteutettua ja alueen toimintavalmius säilyi.  

Yhteistoimintaharjoitusten ja moniviranomaisharjoituksien tavoite on harjoitella viranomaisyhteis-
toimintaa ja johtamistyöskentelyä sekä kehittää johtamistyöskentelyn toimivuutta. Lisäksi 
tavoitteena on harjoitella viestiliikennettä, viestimistä sekä todeta riittävät viranomaisvalmiudet 
vastata tietyn tyyppiseen onnettomuuteen. Yhteistoimintaharjoituksilla tarkoitetaan 
pelastusviranomaisen ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston valvomien tuotantolaitoksien kanssa 
yhdessä järjestettyjä harjoituksia. Pelastuslaitoksen alueella sijaitsevien lupalaitosten määrä on 22. 
Vuonna 2020 yhteistoimintaharjoituksina toteutettiin Tukesin valvomien, Päijät-Hämeessä 
sijaitsevien lupalaitosten harjoittelua yhteistoiminnassa yritysten kanssa sekä 
yhteistyöviranomaisten kanssa muun muassa eteläisellä kehätiellä 
tunnelionnettomuusharjoituksina.  

Pelastuslaitos osallistui Pelastusopiston kanssa yhteistyössä Osaamiskartoitus 3 (OKA3) pilotointiin. 
Osaamisenkartoituksen tavoite oli kehittää pelastustoiminnan johtamista sekä havaita 
henkilökohtaiset ja yhteisölliset kehityskohteet. Tarkoituksena on tuottaa yhdenmukainen 
osaamisen kartoituksen malli Pelastusopistolle ja pelastuslaitoksille. Osaamisenkartoitusmalli 
mahdollistaa tasalaatuisen koulutuksen ja arvioinnin toteuttamisen yhdenmukaisilla materiaaleilla 
ja oppimisympäristöllä kustannustehokkaasti verkkoympäristössä. 
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6 Terveydellinen toimintakyky ja työhyvinvointi 
 

6.1 Sairauspoissaolot 
 

Sairauksista johtuvat poissaolopäivät (sisältäen tapaturmat) ovat lisääntyneet vuonna 2020 jonkin 
verran edellisvuoteen verrattuna. Sairauspoissaoloissa kasvua on yli 8 kalpv kestävissä 
poissaoloissa, lyhyet alle 8 kalpv kestävät sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Sairauspoissaolot 
ovat lisääntyneet erityisesti ensihoidon osastolla, jossa useita pitkiä poissaoloja, jotka selittävät 
osittain kasvaneen poissaolojen määrän. (taulukko 16) 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Sairauspoissaolo 

sis. tapaturmat 

4 165 3 090 3 336 3 557 

 

3 907 

 

Vuosiloma 12 424 11 816 12 080 12 036 11 282 

Opintovapaa palkaton 1 705 1 077 1 258     632      831   

Opinnot palkallinen 0 0 0      84        23   

Muut palkattomat 

poissaolot  

6 400 3 971 4 434 3 014 2 232 

Muut poissaolot    375   292 

Kaikki poissaolot yhteensä 22 422 19 954 21 108 19 698 18 567 

 

   Taulukko 11. Kokonaispoissaolot kalenteripäivinä (kalpv) syiden perusteella 2016–2020. 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Toteutuneet 

henkilötyövuodet 

282 263 269 270 265 

Sairauspoissaolot kalpv  4 165 3 090 3 336 3 557 3 907 

Sairauspoissaolot 

kalpv/henkilö 

14,77 11,75 12,40 13,17 14,74 

Muutos  - 1,96      - 3,02 + 0,65 + 0,77 + 1,57 

Taulukko 12. Sairauspoissaolot kalenteripäivinä (kalpv) 2016–2020 (vakinaiset ja määräaikaiset).  



12 
 

  

 Osasto   2019 Kalpv/hlötv     2020 Kalpv/hlötv Muutos 

2019-2020 

Hallinto  25 3,12     34      4,86 + 1,74 

Pelastustoiminta 2 809 14,55 2 813 14,65 + 0,10 

Riskienhallinta  77 6,41     18 1,38            - 5,03 

Ensihoito 434 10,85      1 007 25,18 + 14,33 

Tekninen 212 23,55    35 3,89 -19,66  

Yhteensä 3557      13,17 3 907 14,74 

 

+ 1,57 

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

 

Poissaolon syy  2016 2017  2018 2019 2020 

Sairaus  2 848 2 281 2 445 2 426 3 206 

Työtapaturma    349   182  258   382  384    

Vapaa-ajan 

tapaturma  

  594   5552   643 688   317 

Työmatkatapaturma 39   75    20    32     0  

Muu syy         335        29    0   

Yhteensä  4 165 3 090 3 336 3 557 3 907 

Taulukko 14. Sairauspoissaolojen yleisimmät syyt kalenteripäivinä 2016–2020 (vakinaiset ja määräaikaiset). 
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Sairasloman kesto 

kalenteripäivää 

     2015   2016     2017 2018 2019 2020 

1–2 kalpv      327    351    260  260    280   248   

3–7 kalpv      757    705    587  563    565    437 

8–14 kalpv      711    414    338  278    371   706  

15–30 kalpv 886    646    362  554    572        1 030 

Yli 30 kalpv 1 601 2 049 1 543 1 711 1 769        1 487 

Yhteensä  4 282 4 165 3 090 3 366 3 557        3 907 

 Taulukko 15. Sairauslomien kesto kalenteripäivittäin (vakinaiset + määräaikaiset). 

Sairasloman 

kesto 

kalenteripäivää 

Hallinto Tekninen Riskienhallinta Ensihoito Pelastustoiminta Yhteensä 

1–2 kalpv  3 2 5 85 153   248 

3–7 kalpv  6 11 13 94 313   437 

8–14 kalpv           256 450 706 

15–30 kalpv 25 22        347 636       1030 

Yli 30 kalpv    225       1 261       1486 

Yhteensä  34 35 18 1 007       2 813        3 907 

 Taulukko 16. Sairauslomien kesto kalenteripäivittäin osastoittain 2020. 
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6.2 Työtapaturmat 
 

Sairauspoissaoloja aiheuttaneiden tapaturmien määrä on pysynyt ennallaan. Työtapaturmista 
kahdeksan (8) tapahtui työtehtävissä.  

Osasto  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Hallinto  
 

 1 
 

    

Pelastustoiminta  9  9 7 4 9 8 

Riskienhallinta     1  1 
 

  

Ensihoito   5  7  3 4 1 3 

Tekninen      1 
 

  1  

Yhteensä 14  19  11  8        11 11 

Taulukko 17. Sairauspoissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä osastoittain kappalemäärin mitattuna 2015–

2020.  

 

Työtapaturman syy  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liikuntakoulutus   4   6  4  2   2 2 

Työtehtävä  10   8  6  4 6 8 

Savusukellusharjoitus      
  

  

Työmatka      3  1  1 2  

Harjoitus/koulutus    2 
 

 1 1  1 

Yhteensä 14  19  11   8        11 11 

 

6.3 Työterveyshuollon toiminta 

 

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

Taulukko 18. Työtapaturmien syyt 2015–2020. 
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7 Yhteistoiminta ja työsuojelutoimikunta 
 

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

 

7.1 Virkistystoimikunta 

 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella on toiminut vuodesta 2008 alkaen aktiivisesti virkistystoimikunta. 
Tavoitteena on, että toimikunnassa olisi edustus jokaisesta pelastuslaitoksen toimipaikasta ja 
henkilöstöryhmästä. Virkistystoimikunnan puheenjohtaja vastaa toimikunnan toiminnasta. 
Toimikunnan jäsenet on jaettu työryhmiin, ja ryhmät huolehtivat heille osoitetuista 
vastuualueistaan. 

Virkistystoimikunta vastaa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen virkistysmäärärahojen jakamisesta ja 
virkistystoiminnan kehittämisestä. Virkistystoiminnalla pyritään edesauttamaan niin fyysistä kuin 
henkistä työssä jaksamista. 

Avaintehtäviä ovat vuosittaisten liikunta- ja kulttuuritapahtumien järjestäminen, liikuntavuorojen 
hankkiminen, kilpailutoiminnan ja tapahtumien tukeminen sekä vakinaisten toimipaikkojen 
liikuntavälineiden hankinta ja kunnossapito. 

Vuonna 2020 toimikunnassa työskenteli kymmenen työyhteisömme aktiivista jäsentä eri 
toimipaikoilta ja henkilöstöryhmistä.  

Koronakriisin vaikutuksesta vuosi 2020 oli myös Virkistystoimikunnalle poikkeuksellinen. Monia 
virkistystoimikunnan kautta järjestettäviä toimintoja ei ollut mahdollista järjestää mm. 
kokoontumisrajoitusten ja liikuntatilojen sulkemisten takia.    

Harvojen liikuntavuorojen maksaminen ja hallinnointi tapahtuivat toimikunnan kautta. Ohjatut 
jumppavuorot Lahden Fiilis -kuntokeskuksessa jatkuivat. Lisätietoa vuoroista ja muustakin 
virkistystoimikunnan toiminnasta löytyy pelastuslaitoksen intrasta. 

Kulttuuriseteleitä hankittiin henkilöstön käyttöön. Setelit ovat olleet suosittuja, joten niitä 
hankitaan myös tulevaisuudessa budjetin sallimissa rajoissa. 

Liikuntavälineitä hankittiin suunnitelman mukaisesti. Vanhoja toimivia kuntoilulaitteita huollatettiin 
ja kunnostettiin itse sekä tehtiin pienhankintoja koko alueelle. 

Jouluruokailun tarjoaminen jouluaattona ja -päivänä työssä olevalle henkilöstölle on pieni, mutta 
tärkeä osa virkistystoimikunnan toimintaa. Perinnettä tullaan jatkamaan myös tulevina vuosina.  
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7.2 Yhteistyötoimikunta 
 

YT-toimikunta kokoontui vuoden 2020 aikana 6 kertaa. Toimikunta sopi toimintatavoista ja käsitteli 
kokouksissaan muun muassa paikallisia sopimuksia, etätyöohjetta, ensihoidossa satunnaisesti 
toimivien palomiesten palkkausta, liikunnanohjaajan työskentelyä eri toimipaikoilla, 
koronavirusepidemiaan varautumista ja sen aiheuttamia erityisjärjestelyitä, kesälomakauden 
rästivapaita, talousarviota 2021, SOME –käyttäytymistä, henkilökohtaisen palkanosan arviointia, 
työntekijöiden henkilötietojen käsittelyä ja asemapalvelusohjeen muutoksia.  
 
Yt-toimikunnan kokoonpano: 
 
Jari Hyvärinen työnantajan edustaja   
Merja Saasmo työnantajan edustaja   
Petri Marjamäki SPAL 
Petri Kautto  SPAL 
Mikko Kirjavainen SPAL 
Petteri Lehtinen JHL  
Marko Kaihola JHL kokoukset 1-4 
Juha Lahtinen JHL kokoukset 5-6 
Petri Eskola  TEHY kokoukset 1    
Sampsa Ahokas TEHY kokoukset 2-6  
  

   

7.3 Työpaikkakokous ja välitön yhteistoiminta 
 

Työpaikkakokouksia pidetään toimipaikoittain. Työpaikkakokouksia suositetaan pidettäväksi 

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

toimittaa henkilökunnan nähtäväksi. Varsinaisia työpaikkakokouksia ei vuoden 2020 aikana pidetty 

lainkaan korona-rajoituksista johtuen. Erilaisia teams – palavereja pidetiin lähinnä esimiesten 

kanssa yhteensä 19 kertaa. 

 

7.4 Luottamusmiestoiminta 
 

Eri järjestöjen luottamusmiehet 31.12.2020: 

Juha Lahtinen      JHL        

Petteri Lehtinen     JHL 

Sampsa Ahokas    TEHY 

Petri Marjamäki    SPAL       

Petri Kautto  SPAL 

Mikko Kirjavainen     SPAL      
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7.5 Työsuojeluorganisaatio 2020 
 

Työsuojelupäällikkö 
Esa Heinonen  Lahden toimipaikka 

 
Työnantajan edustaja  
Merja Saasmo hallintopäällikkö Lahden toimipaikka 

 
Työntekijöiden edustajat 

 
Työsuojeluvaltuutetut 
Ari Karvonen   Hollolan toimipaikka 
Juha Lahtinen  Lahden toimipaikka  
Erkki Koho   Lahden toimipaikka 

 
Työsuojeluasiamies 
Jarkko Jokinen  Ahtialan VPK 
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8 Palkka- ja henkilöstökustannukset  
 

Vuonna 2020 noudatettiin kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta 2020–2021 sekä kun-
nallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta 2020–2021. Palkkauksessa toteutettiin 
sopimusten mukainen yleiskorotus. 

Henkilöstökustannukset ovat hiukan laskeneet edellisvuodesta. Henkilöstökustannusten osuus 
kokonaiskustannuksista on laskenut edellisvuodesta - 1,1 %. 

 

 
2017 2018 2019 2020 

Palkat 13 046 374 € 12 216 894 € 12 787 528 € 12 762 677 € 

Henkilöstökorvaukset   - 208 367 €   - 142 778 € - 141 709 € - 151 454 € 

Eläkekulut 2 324 756 € 2 173 840 € 2 318 593 € 2 135 013 € 

Muut henkilösivukulut     925 377 €     687 520 €   502 319 € 519 948 €   

Työterveyshuolto ja fys.palv.     197 083 €     226 052 €   239 088 € 219 038 €    

Yhteensä 16 285 223 € 15 161 528 €  15 989 237 € 15 636 676 € 

% kokonaismenoista 

ilman korkokuluja, 

tuottoja sekä poistoja 

70,6 % 66,5 % 67,8 % 66,7 % 

Taulukko 19. Henkilöstökustannusten muutos 2017–2020. 
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8.1 Henkilöstöetuudet 
 

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

Palkkauksen osalta käytössä on henkilökohtainen palkanosa, joka on tällä hetkellä keskimäärin noin 
9 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkasta. Henkilökohtainen palkanosa maksetaan esimiehen 
tekemän arvioinnin perusteella, kun henkilö on ollut Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella töissä yhden 
vuoden. Vuoden 2013 alusta alkaen on käytössä ollut paikallinen virka- ja työehtosopimus, jossa on 
sovittu säännöllisen työajan työaikakorvausten maksamisesta kokonaiskorvauksena.  

Tehtäväkohtaiset palkat ovat valtakunnallisesti vertailtuna keskimääräistä korkeammat. Hyvällä 
palkkapolitiikalla varmistetaan ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus jatkossakin.  

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

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

Henkilökunnan työterveyshuolto toteutetaan toimipaikan sijaintikunnan omassa työterveys-
huollossa erillisten sopimusten mukaisesti.  

Työnantaja järjestää mahdollisuuden työpaikkaruokailuun, ja lounassetelit ovat käytössä. 

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

Pelastuslaitoksen tavoitteena on olla henkilöstön näkökulmasta työpaikka, johon kannattaa 
hakeutua ja työpaikka, jossa arvostetaan jokaista yksilöä ja pyritään kehittämään toimintoja 
yhteistyössä koko henkilöstön kanssa.  
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 Pelastusjohtajan katsaus  
 
Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen vuosi koko yhteiskunnalle kevään aikana maahamme rantautuneen 
Covid 19- pandemian vuoksi. Korona aiheutti huomattavia muutoksia myös pelastuslaitoksen 
toimintatavoissa; osa henkilöstöstä siirtyi etätöihin, asemapaikoille asetettiin rajoituksia 
keskinäisen  kanssakäymisen osalle, toimintoja eriytettiin, koulutustapahtumat muuttuivat verkossa 
toteutettaviksi, tarkastustoimintaa riskikohteissa jouduttiin rajoittamaan, samoin 
turvallisuusviestintä siirtyi pitkälti sosiaaliseen mediaan. Alkuvaiheessa kuviteltiin tilanteen 
rauhoittuvan syksyyn mennessä, mutta toisin kävi, ja rajoitteet ovat pääosin edelleen voimassa.  
 
Osaltaan tilanne aiheutti sen, että toiminnalliset tavoitteet jäivät monilta osin saavuttamatta.  Pe-
lastustehtävien osalta vuosi 2020 oli edellisvuotta rauhallisempi, tehtävien määrä väheni 277 teh-
tävällä, mutta esimerkiksi liikenneonnettomuuksien määrä kasvoi. Pelastuslaitoksen yksikkö lähti 
joko pelastustoimen tai ensihoidon tehtävälle yhteensä 15 845 kertaa (+458), eli 43 kertaa 
vuorokaudessa. Taloudellinen tulos näyttää sitä vastoin ylijäämää.  
 
Pelastustehtävien määrä laski, riskienhallinnan toiminta vaikeutui  
 
Pelastuspuolen hälytystehtävien määrä jatkoi laskua; laskua vuoteen 2019 verrattuna oli 277 teh-
tävää (4 411 -> 4 134). Hälytystehtävien määrät laskivat eniten ensivastetehtävissä (-425) palova-
roittimen tarkastus/varmistustehtävissä (-51) sekä automaattisten paloilmoittimien tarkastus/var-
mistustehtävissä (-33). Liikenneonnettomuuksien (+37) sekä vahingontorjuntatehtävien (+245) 
määrä kasvoi suhteellisen paljon. 
 
Päijät-Hämeessä tapahtui vuonna 2020 yksi palokuolema. Määrä on sama kuin vuotta aiemmin. 
Rakennuspaloissa ja rakennuspalovaarassa uhattuna olleiden ja pelastetun omaisuuden arvoksi 
arvioidaan viime vuodelta  100 miljoonaa euroa (91 % uhattuna olleista arvoista). 
 
Turvallisuusviestinnän eri tilaisuuksilla tavoitettiin 6 % alueen asukkaista, joka on selkeästi alhai-
sempi kuin edellisvuonna. Koronapandemian vuoksi suurin osa turvallisuusviestinnän tilaisuuksista 
jouduttiin perumaan. Yritysten ja laitosten (erityiskohteet) määräaikaisista tarkastuksista 
toteutettiin 65,7 %.  Pientalojen osalta itsearviointia toteutettiin 3 880 kohteen osalta ja vapaa-ajan 
asunnoissa 1 764 kohteen osalta. Rivitaloja valvottiin 182 kpl ja kerrostaloja 58 kpl.  
 
Yritysten ja laitosten valvontatoiminnan yhteydessä jatkettiin tarkastuksista saadun asiakaspalaut-
teen keräämistä yhteistyössä Innolink Research Oy:n kanssa. Asiakkaiden mukaan pelastuslaitos on 
onnistunut toiminnassaan hyvin ja asiakkaat ovat tyytyväisiä. Kokonaisarvosanaksi palotarkastajat 
saivat asteikolla 1−5 arvosanan 4,8. Tulokset olivat mittaushistorian parhaat.  
 
Ensihoidon tehtävämäärä kasvoi 
 
Pelastuslaitos toteutti 2020 ensihoidon operatiivista toimintaa Päijät-Hämeen hyvin-
vointikuntayhtymän ensihoitokeskuksen kanssa solmitun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.  
Yksiköt suorittivat vuoden aikana yhteensä 11 711 ensihoitotehtävää, jossa oli kasvua yli 600 tehtä-
vää.          
 
Kiitos koko henkilöstölle sekä sopimuspalokunnille ja yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta, 
vain yhdessä tekemällä onnistumme saavuttamaan meille asetetut tavoitteet.  
     Jari Hyvärinen, pelastusjohtaja  
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Kaavio 1. Pelastuslaitoksen organisaatio. 
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Johtokunta 1.1.2020–31.12.2020 
 
Jarkko Niemi  puheenjohtaja  Hollola 
Jyrki Tarhonen varapuheenjohtaja  Hartola 
Juha Hämäläinen jäsen   Orimattila 
Tiina Jokinen  jäsen   Lahti 
Marja-Kaarina Koskinen jäsen   Lahti 
Soile Laakso  jäsen   Kärkölä 
Paavo Rautkoski jäsen   Lahti 
Mikko Saukko  jäsen    Lahti   
Heikki Toivonen jäsen   Padasjoki 
Risto Turunen jäsen   Heinola 
 
Ari Anttila  varajäsen    Orimattila 
Seija Kasurinen varajäsen   Heinola  
Tarja Kirvesmies varajäsen   Lahti 
Sanna Nevalainen varajäsen   Kärkölä   
Harry Nordström varajäsen   Asikkala 
Arja Rantala  varajäsen   Lahti 
Aarre Salmensuo varajäsen   Lahti 
Olavi Kopo  varajäsen   Lahti 
Pasi Uurasmaa varajäsen   Sysmä 
Toni Vehmola varajäsen   Hollola 
 
Laura Leppänen  maakuntajohtaja 
Jari Paakkunainen hallintojohtaja 
Jouni Kokki     henkilökunnan edustaja 
Jari Hyvärinen   pelastusjohtaja 
Merja Saasmo   hallintopäällikkö  
Riina Voutilainen hallintosihteeri 
 
Vuoden aikana johtokunta piti viisi (5) kokousta, joista neljä (4) Teams-kokouksina. Kokouksissa  
käsiteltiin 66 §:ää. 
 
Tärkeimpiä johtokunnan käsittelemiä asioita: 
Pelastuslaitoksen tilinpäätöksen 2019 hyväksyminen  26.02.2020 § 4 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2021  22.04.2020 § 21 
Pelastustoimen palvelutasopäätöksen hyväksyminen  07.05.2020 § 32 
Pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 09.09.2020 § 40 
Pelastuslaitoksen johtosäännön muuttaminen  09.09.2020 § 41 
Lausunto pelastustoimen järjestämislaista  09.09.2020 § 42 
Pelastuslaitoksen luottotappiot   04.11.2020 § 59 
Pelastuslaitoksen tarkennettu talousarvio 2021, ensihoito ta 2021 04.11.2020 § 60 
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 Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vuonna 2020  

 
Pelastuslaitos ei saavuttanut vuonna 2020 sille asetettuja toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita 
kaikilta osin. Tavoitteiden jalkautus on onnistunut suhteellisen hyvin, ja suunnitellut toimenpiteet 
on siirretty organisaation toimintaan siltä osin kuin se koronapandemia huomioiden oli mahdol-
lista. Joidenkin asioiden osalta työ on vielä kesken, ja toimenpiteet tullaan toteuttamaan 2021. 
 
Vaikuttavuus ja palvelukyky 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos ylläpitää ja kehittää pelastustoimen tuottamia palveluja huomioiden 
tulevat itsehallintoalueuudistukset. 
 
Pelastuslaitoksen toiminnassa huomioitiin sote-maakuntauudistuksen valmisteluvaihe. Toimintaa 
on toteutettu palvelutasopäätöksen mukaisesti siltä osin kuin se on ollut mahdollista korona-
rajoitteiden puitteissa. Valvontatoimintaa sekä turvallisuusviestintää ei ole pystytty toteuttamaan 
suunnitelman mukaisesti.  
 
Uudistuminen ja henkilöstön työkyky 
 
Työmotivaatiota pyritään parantamaan ja sairauspoissaolojen määrää pyritään vähentämään sekä 
henkilöstön osaamisen kehittämistä jatketaan.  
 
Sairauspoissaolojen määrä kasvoi hiukan edellisvuodesta, mutta on  lähellä asetettua tavoitetta. 
Viestintää on pyritty parantamaan. Palkkausrakenteen uudistamista ei saatu vietyä loppuun asti 
vaan se jatkuu vuonna 2021. 
 
Prosessit ja rakenteet 
 
Toiminnan joustavuutta ja tuottavuutta kehitetään ja organisaatiorakenteen toiminnallisuus 
varmistetaan.  
 
Pelastustoiminnan osalta asetetut tavoitteet savutettiin pääosin, mutta riskienhallinnan osalta 
tavoitteisiin ei päästy. Turvallisuusviestintään pyrittiin kehittämään uusia toimintatapoja ja 
sosiaalista mediaa sekä erilaisia etäkoulutuksia lisättiin. Pelastustoiminnan toimintavalmiusajat 
pysyivät edelleen hyvinä, tehtävämäärät laskivat hieman edellisvuodesta. Ensihoidon osalta 
yhteistyö parani jonkin verran, vaikkakin muutoksia jouduttiin vuoden aikana toteuttamaan.  
Hyvinvointiyhtymän teettämä selvitys ensihoidon palvelutuotannon osalta valmistui, mutta selvitys 
ei antanut uutta tietoa tai selkeää esitystä siitä, miten ensihoitopalvelut tulisi jatkossa toteuttaa. 
 
Talous ja resurssit 
 
Toiminta ja resurssit sopeutetaan yhteiskunnan vallitsevaan tilanteeseen. 
 
Pelastuslaitoksen tilinpäätösluvut osoittavat pelastuslaitoksen toiminnan olevan myös taloudelli-
sesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti toteutettua. Tulos oli pääosin ennakoitavissa.  
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 Riskienhallinta   Riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen 

   

Riskienhallintaosasto vastaa valvonnasta, turvallisuusviestinnästä ja palontutkinnasta 
 
Pelastuslaitos suorittaa valvontaa ja tuottaa erilaisia asiantuntijapalveluita sekä 
turvallisuusviestintää ja -koulutusta yritysten ja organisaatioiden omatoimisen varautumisen tueksi. 
Tehtäväkenttä muodostuu muun muassa ohjauksesta ja neuvonnasta, valvontatoiminnasta, 
kemikaalivalvonnasta, palontutkinnasta, rakenteellisen paloturvallisuuden neuvonnasta ja 
ohjauksesta sekä muusta asiantuntijatyöstä, joissa tuodaan pelastustoimen asiantuntijanäkökulma 
muiden viranomaisten päätösten tueksi. Turvallisuuskoulutusta annetaan kurssimuotoisesti ja 
turvallisuusviestintää tehdään niin tapahtumissa kuin sosiaalisessa mediassa. Suunnittelutyön 
tueksi pelastuslaitos tekee riskianalyysityötä.  
 
Koronapandemia vaikutti kaikkeen toimintaan 
Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot vaikuttivat erityisesti yritysten ja laitosten 
määräaikaiseen valvontaan sekä turvallisuusviestinnän tapahtumiin ja koulutuksiin. 
Palvelutasopäätöksen mukaisiin tavoitteisiin ei valvonnassa eikä turvallisuusviestinnässä päästy.  
 
Palotarkastuskäynnit asiakkaiden luona keskeytettiin lähes kokonaan maaliskuussa, ja valvontaa 
tehtiin keväällä etätyönä lähinnä asiakirjojen avulla. Samalla keskeytettiin koulutustapahtumat, ja 
moni yleisötilaisuus peruuntui tai siirtyi myöhemmäksi. Rakennusten käyttöönottoon liittyviä 
tarkastuksia sekä riskiasuntojen tarkastuksia suoritettiin kuitenkin tarpeen mukaan koko ajan 
suojaustoimet huomioiden.  
 
Valvontaa ja turvallisuusviestintää tekevälle henkilökunnalle annettiin kevään ja kesän ajaksi 
osittain uudet työtehtävät. Työtehtäviin eri osastojen välillä tehtiin muutoksia ja 
itsearviointilomakkeiden sekä paloteknisten laitteiden tarkastuspöytäkirjojen valvonta siirrettiin 
kokonaan palotarkastajien tehtäväksi. Kertomusvuonna jätettiin käynnit pientaloissa tekemättä. 
Lisäksi valvontakäyntejä korvattiin muilla valvontakeinoilla, kuten asiakirjojen avulla tehtävällä 
valvonnalla. 
 
Asiantuntijapalveluiden osalta lausuntopyynnöt eri viranomaisilta liikkuivat kuten aiemminkin, ja 
näiden osalta oli jopa normaalia vuotta vilkkaampaa. Palontutkintaan liittyvät tehtävät hoidettiin 
aiempaan tapaan. 
 
Koronapandemia pakotti suunnittelemaan vaihtoehtoisia valvontakeinoja, ja 
kumppanuusverkoston yhteistyönä kehitettiinkin työkalut tehokkaaseen asiakirjavalvontaan. Myös 
videoneuvottelun avulla tehtävää etävalvontaa sekä erilaisten valvontakeinojen yhdistelmiä otettiin 
käyttöön. Uudet valvontakeinot mahdollistavat etätyön laajemman käytön myös tulevaisuudessa. 
 
Iitin siirtoa valmisteltiin 
Iitin kunnan siirtymistä Päijät-Hämeen maakuntaan valmisteltiin yhteistyössä Kymenlaakson 
pelastuslaitoksen kanssa. Valvontaan liittyvät tiedot lisättiin manuaalisesti valvontaohjelmaan. 
Tehdyt valvonnat, päätökset ja ilmoitukset siirrettiin perinteisesti paperisena Päijät-Hämeen 
pelastuslaitoksen käyttöön. Iitti huomioitiin niin turvallisuusviestinnän kuin valvonnankin 
suunnitelmissa. Iitin viranomaisiin oltiin yhteydessä yhteistyökuvioiden merkeissä, ja kuntalaisille 
suunniteltiin viestintää tulevalle vuodelle.  
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Henkilöstössä muutoksia 
Vuonna 2020 riskienhallintaosastolla työskenteli päätoimisena 11 henkilöä: riskienhallintapäällikkö, 
2 paloinsinööriä, 7 palotarkastajaa ja koulutussuunnittelija. Valvontatyöhön osallistuivat lisäksi 
työpanoksellaan kunnissaan nimetyt palomestarit ja palopäällikkö sekä asuinrakennusten ja 
valvonnan osalta myös työvuorojen henkilöstö. Turvallisuusviestinnässä oli mukana talon koko 
henkilöstö sekä sopimuspalokunnat. Palontutkintaryhmä koostui pelastustoiminnan ja 
riskienhallinnan henkilöstöstä. 
 
Virkavapaiden vuoksi kolmea riskienhallintaosaston virkaa hoiti osan tai koko vuoden ajan 
määräaikainen työntekijä. Myös valvontaa tekevissä kuntien palomestareissa oli vuoden aikana 
henkilömuutoksia. Henkilöiden rekrytoinnit, sisäiset toimenkuvien muutokset sekä henkilöiden 
perehdytykset tehtäviin vaikuttivat erityisesti valvontatoiminnan järjestelyihin. 
 
Yritysten ja laitosten valvontatoiminnan yhteydessä jatkettiin tarkastuksista saadun 
asiakaspalautteen keräämistä yhteistyössä Innolink Research Oy:n kanssa. Kyselyyn vastanneista 73 
% arvioi tarkastustoiminnan parantuneen hieman tai selvästi viime vuosien aikana. Palotarkastajien 
toiminta sai kokonaisarvosanan 4,8 asteikolla 1-5. Tulokset olivat mittaushistorian parhaimpia, 
tutkimusta on tehty vuodesta 2009 lähtien. 
 
Riskienhallintahenkilöstö osallistui aktiivisesti valtakunnallisen kumppanuusverkoston toimintaan 
sekä erilaisiin koulutustilaisuuksiin. Kumppanuusverkoston turvallisuuspalvelut -jaoston 
tilaisuuksissa mukana oli riskienhallintapäällikkö. Kumppanuusverkoston asiantuntijaverkostoissa 
(turvallisuusviestintä, valvonta, kemikaalit, rakenteellinen, palontutkinta ja yleisötapahtumat) oli 
jokaisessa nimettynä vähintään yksi edustaja Päijät-Hämeestä. Koulutussuunnittelija edusti lisäksi 
kaikkia pelastuslaitoksia Liikennekasvatuksen yhteistyöverkostossa. 
 
Työvuorojen tekemää asuinrakennuksien valvontaa tuettiin pitämällä koulutustilaisuuksia. Lisäksi 
tarpeen mukaan annettiin yksilöllistä opastusta sitä tarvitseville. 
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Kuva 1. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen valvontatoiminnan asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluun 
vuonna 2020. 
 
Rakentamisen ohjaus vaatii paljon työpanosta 
Koko henkilöstö antoi asiakkaille ohjausta ja neuvontaa oman työn ohessa. Ohjausta ja neuvontaa 
tuettiin päivystävän palotarkastajan puhelinpalvelun ja chat-palvelun avulla. Ohjausta ja neuvontaa 
annettiin myös internet-sivujen (www.phpela.fi) yhteydessä sekä sosiaalisen median kautta. 
 
Kuntien rakennusvalvontojen ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö jatkui tiiviinä. Pelastuslaitos 
antoi osaltaan ohjausta ja neuvontaa rakennusten suunnittelijoille, antoi asiantuntijalausuntoja 
kuntien rakennusvalvonnoille erilaisista rakennushankkeista ja suunnitelmista, osallistui 
rakennushankkeita koskeviin erilaisiin neuvotteluihin ja kokouksiin sekä teki asiantuntijakäyntejä 
(erityinen palotarkastus) työmailla kuntien rakennusvalvontojen kanssa sovittujen käytäntöjen 
mukaisesti. Jokaisen kunnan rakennusvalvonnalla ja suunnittelijoilla oli käytössä yhteyshenkilö 
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pelastuslaitoksen riskienhallinnan henkilökunnasta. Rakentamiseen liittyvään yhteistyöhön kuului 
olennaisesti myös kemikaaliturvallisuuteen liittyvä ohjaus ja neuvonta sekä ilmoitusten käsittely. 
 
Vuoden aikana paljon työtä vaativia kohteita olivat mm. Fazerin ksylitolitehdas, Fazerin Lahti 
Energian kattilalaitos, H2O4U Finland Oy lähdevesipullottamo, Orimattilan uimahalli, Heinolan 
Sinilähdetalo, Heinolan uusi lukio Notski, Lahden Taidemuseo ja Paavolan kampus. Suuren kohteen 
valmistuminen, suunnitelmien neuvottelu ja lausuntovaiheesta käyttöönoton tarkastuksiin vie 
vuosia. 
 
Pelastuslaitos oli mukana maankäytön suunnitteluun liittyvissä kaava-asioissa lausuvana 
viranomaisena ja osallistui kaavoihin liittyviin katselmuksiin. Lausuntoja muille viranomaisille 
annettiin lisäksi mm. liikennesuunnitelmista, ympäristöluvista, ympäristönsuojelumääräyksistä, 
leirintäalueluvista, ilotulitenäytöksistä sekä yksityisistä sosiaalipalveluista.  
 
Pelastuslaitos oli mukana Valtatie 12 rakennettavien Liipolan ja Patomäen tunneleiden 
suunnittelussa sekä osallistui osaltaan tunneleiden turvallisuuteen liittyviin pelastusharjoituksiin 
ennen tunneleiden avautumista.  Jatkossa pelastuslaitos valvoo osaltaan tunneleiden 
pelastussuunnitelmia ja on mukana säädösten edellyttämissä pelastusharjoituksissa kahden vuoden 
välein. Tunnelit avautuivat liikenteelle 8.12.2020. 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos osallistui Päijät-Hämeen liiton hankkeeseen Kestävät vaihtoehdot 
öljylämmitykselle. Hankkeen viidessä asukastilaisuudessa pelastuslaitoksen kemikaalivastaavien 
neuvonta painottui öljysäiliöiden turvalliseen käytöstäpoistoon. Hanke käynnistyi 1.5.2020 ja 
päättyy 31.8.2021. 
 
Pelastuslaitoksen edustaja oli lisäksi mukana mm. kuntien liikenneturvallisuustyöryhmissä, 
kunnallisissa ja seudullisissa pohjavesityöryhmissä, alueellisissa vesihuollon seurantaryhmissä sekä 
ympäristörikostentorjuntatyöryhmässä.  
 
Riskiasuntoilmoituksien käsittely onnistuu moniviranomaisyhteistyönä 
Pelastuslaitos vastaanotti vuoden aikana 82 uutta riskiasuntoilmoitusta (2019: 95 kpl).  Havaittujen 
ongelmien ratkaisemiseksi tehtiin moniviranomaisyhteistyötä mm. sosiaaliviranomaisten ja 
ympäristöterveysvalvontaviranomaisen kanssa. Hankalimmissa tapauksissa havaittujen puutteiden 
korjaaminen edistyi hitaasti ja vaati useita käyntejä paikalla. Riskiasuntoilmoitusten määrä oli 
kertomusvuonna vähäisin viiteen vuoteen. Uusien ilmoitusten käsittelyn lisäksi vuoden aikana 
jatkettiin myös edellisvuosina tulleiden ilmoitusten jälkivalvontaa. 
 

 
Kuva 2. Riskiasuntoilmoituksen määrät vuosina 2016−2020. 
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4.1 Valvontatoiminta 

 

Yritysten ja laitosten määräaikainen valvonta 
Yritysten ja laitosten määräaikaista valvontaa suoritettiin 834 kohteeseen, ja tarkastusprosentti oli 
75,7 %. Valvonnan osittainen keskeyttäminen keväällä ja siirtyminen uusiin valvontakeinoihin 
hidasti valvonnan toteuttamista. 
 

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

Asikkala 58 41 70,7 % 

Hartola 30 29 96,7 % 

Heinola 84 73 86,9 % 

Hollola 136 78 57,4 % 

Kärkölä 63 59 93,7 % 

Lahti 557 422 75,8 % 

Orimattila 125 93 74,4 % 

Padasjoki 23 20 87,0 % 

Sysmä 25 19 76,0 % 

Yhteensä 1101 834 75,7 % 

Taulukko 1. Yritysten ja laitosten valvontamäärät vuonna 2020 
 
Ravintoloiden valvontaa tehtiin mm. yhteisillä valvontakäynneillä Hämeen poliisin ja 
aluehallintoviranomaisen kanssa.  Jokainen viranomainen keskittyi oman lainsäädäntönsä asioihin, 
poliisi järjestyksenvalvontaan sekä ulkomaalaisvalvontaan ja Avi anniskelulupien valvontaan sekä 
koronavirukseen liittyvien ohjeiden noudattamisen valvontaan.  Pelastusviranomainen valvoi 
pelastuslain sekä kemikaaliturvallisuuslain noudattamista. Syksyn ja talven valvontaviikonloppuina 
kierrettiin noin 40 ravintolaa eri puolilla Päijät-Hämettä. 
  
Yrityksille ja laitoksille suoritetun arvioivan palotarkastuksen antaman riskiluvun mukaan 90 % 
arvioiduista tarkastuskohteista täytti tai ylitti lain vaatiman turvallisuustason (2019: 89 %) 
tarkastajan tekemän arvion mukaan. Luku on pysynyt tasaisena viimeisen viiden vuoden ajan. Osa 
arvioiduista yrityksistä ja laitoksista on vuosittain samoja, joka vuosi valvottavia riskikohteita ja osa 
muuttuu ollen valvontaväleillä 24−120 kk. 
 

 
Kuva 3. Yritysten ja laitosten riskiluvun kehitys vuosina 2016−2020. 
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Kerrostalojen valvonta itsearvioinnin avulla käynnistyi  
Pelastuslaitoksella jatkettiin asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen valvontaa 10-
vuotissuunnitelman mukaisesti. Asuinrakennusten valvontamuotona oli pääasiassa niin sanottu 
itsearviointi (aiemmin termi omavalvonta). Palotarkastuskäyntejä tehtiin lähinnä rivitaloihin. 
Pientalojen palotarkastuskäyntejä ei tehty lainkaan koronaepidemian vuoksi.  
 
Kerrostalojen itsearviointia varten valmisteltiin soveltuva lomake ja opas sekä kaikille asukkaille 
jaettava turvainfo. 
 
Itsearviointikirjeen palautti 89,9 % valvottavista pientaloista. Kaikki palautetut lomakkeet valvottiin.  
 

Kunta Valvottavien määrä 
(kpl) 

Tehty valvonta 
(kpl) 

Valvonta% 

Asikkala 290 283 97,6 % 

Hartola 139 121 87,1 % 

Heinola 442 410 92,8 % 

Hollola 646 603 93,3 % 

Kärkölä 169 158 93,5 % 

Lahti 1574 1458 92,6 % 

Orimattila 556 533 95,9 % 

Padasjoki 141 133 94,3 % 

Sysmä 187 182 97,3 % 

Yhteensä 4144 3880 93,6 % 

Taulukko 2. Pientalojen valvontamäärät vuonna 2020. 

 
Kertomusvuonna lähetettiin itsearviointikirje 244 rivitaloon, joista 55,4 % palautti täytetyn 
lomakkeen. Kaikki palautetut lomakkeet valvottiin. Edellisenä vuonna itsearviointilomakkeen 
palauttamatta jättäneisiin rivitaloihin tehtiin palotarkastuskäyntejä. Rivitalojen valvontaprosentti 
oli 78,7. 
  

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

Asikkala 13 9 69,2 % 

Hartola 8 13 162,5 % 

Heinola 27 30 111,1 % 

Hollola 36 21 58,3 % 

Kärkölä 9 8 88,9 % 

Lahti 113 93 82,3 % 

Orimattila 23 12 52,2 % 

Padasjoki 5 5 100,0 % 

Sysmä 10 1 10,0 % 
Yhteensä 244 192 78,7 % 

Taulukko 3. Rivitalojen valvontamäärät vuonna 2020. 
 
Kerrostalojen valvonnassa käynnistettiin ensimmäistä kertaa valvontatoiminta 
itsearviointilomakkeiden avulla. Kerrostalojen valvontakäyntejä tehtiin vain satunnaisesti. 
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Kerrostalojen valvontaprosentti oli 22,7. Kerrostalojen itsearviointilomakkeiden palautus ja 
valvonta jatkuu vielä vuoden 2021 puolelle. 
 

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

Asikkala 5 5 100,0 % 

Hartola 3 1 33,3 % 

Heinola 26 8 30,8 % 

Hollola 13 12 92,3 % 

Kärkölä 2 0 0,0 % 

Lahti 190 22 11,6 % 

Orimattila 11 5 45,5 % 

Padasjoki 2 4 200,0 % 

Sysmä 3 1 33,3 % 

Yhteensä 255 58 22,7 % 

Taulukko 4. Kerrostalojen valvontamärät vuonna 2020. 
 
Vapaa-ajan asunnoista saatiin valvottua 78,2 %. Valvomatta jää pääosin rakennuksia, joiden 
omistajatietoja ei saada selvitettyä tai jotka eivät palauta itsearviointilomaketta. Lähetettyjen 
itsearviointikirjeiden vastausprosentti oli 67,9. 
 

Kunta Valvottavien määrä 
(kpl) 

Tehty valvonta 
(kpl) 

Valvonta% 

Asikkala 423 396 93,6 % 

Hartola 241 178 73,9 % 

Heinola 349 308 88,3 % 

Hollola 214 164 76,6 % 

Kärkölä 39 30 76,9 % 

Lahti 186 160 86,0 % 

Orimattila 129 65 50,4 % 

Padasjoki 285 183 64,2 % 

Sysmä 390 280 71,8 % 

Yhteensä 2256 1764 78,2 % 

Taulukko 5. Vapaa-ajan asuntojen valvontamäärät vuonna 2020. 

 
Vuonna 2020 itsearviointilomakkeen palauttamatta jättäneet asuinrakennukset valvotaan 
tarkastuskäynnillä vuonna 2021, mikäli valvonta on koronaepidemian vuoksi mahdollista. Osa 
asuinrakennusten lomakkeiden jälkivalvonnasta jatkuu myös vuoden 2021 aikana.  
 
Kemikaalilainsäädännön mukainen turvallisuusvalvonta 
Pelastuslaitos teki kemikaalilainsäädännön nojalla päätöksiä mm. vaarallisten kemikaalien 
vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista, ilotulitteiden käytöstä, ilotulitteiden 
vähittäismyynnistä ja varastoinnista, sekä pyrotekniikan käytöstä yleisötilaisuuksissa. Lisäksi tehtiin 
tarkastuksia muun muassa vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä tai varastointia 
harjoittaviin laitoksiin, ilotulitteiden vähittäismyyntiin ja varastointiin liittyvään toimintaan, 
öljylämmityslaitteistoille ja pyrotekniikan käyttöön liittyen. Öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksia 
valvottiin asiakirjavalvontana. Kemikaalivalvontaa tehtiin yhteensä 639 kpl. 
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Pelastuslaitos oli mukana Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) suorittamissa laajamittaisten 
kemikaalilaitosten tarkastuksissa sekä nestekaasulaitosten tarkastuksissa. Lisäksi pelastuslaitos 
osallistui turvallisuusselvityslaitosten lakisääteisiin kemikaaliturvallisuusharjoituksiin, sekä muiden 
laajamittaisten kemikaalilaitosten harjoituksiin erillisen suunnitelman mukaisesti.  
 
Kemikaalilainsäädännön mukaista yhteistyötä tehtiin Tukesin kanssa ja tarvittaessa annettiin 
lausuntoja Tukesin päätöksenteon tueksi. Kemikaaliturvallisuus huomioitiin myös muissa 
lausunnoissa kunnallisille viranomaisille. Pelastuslaitos teki kertomusvuonna kemikaalivalvontaa 
myös yhteistyössä ympäristönsuojeluviranomaisten ja poliisin kanssa. Valvontatoimet kohdistuivat 
vaarallisten kemikaalijätteiden laittomaan varastointiin ja konkurssin seurauksena toiminnan 
lopettamiseen. Molemmat tapaukset vaativat useita valvontakäyntejä paikan päällä sekä tiivistä 
yhteistyötä viranomaisten kesken. Konkurssipesän valvonta jatkuu vielä tulevana vuonna. Päijät-
Hämeen pelastuslaitos on mukana Päijät-Hämeen liiton hankkeessa Kestävät vaihtoehdot 
öljylämmitykselle. 
 
Erheellisten paloilmoituksien määrä pysyi alhaisena 
Pelastuslaitos pyrkii vähentämään hätäkeskukseen kytkettyjen paloilmoitinlaitteiden erheellisiä 
hälytyksiä valvontatoiminnan yhteydessä tapahtuvalla neuvonnalla ja opastuksella sekä erillisellä 
erhe-prosessilla. Erhe-prosessissa kahdentoista kuukauden aikana aiheutuvasta toisesta 
erheellisestä hälytyksestä lähetetään kohteelle kirjallinen korjauskehotus ja kolmannesta tai 
useammasta erheellisestä hälytyksestä lähetetään kiinteistön omistajalle pelastuslaitoksen 
hinnaston mukainen lasku. 
 
Automaattisten paloilmoittimien aiheuttamia hälytyksiä oli 636 kpl ja näistä erheellisiä hälytyksiä oli 
492 kpl. Erheellisten määrä kaikista automaattihälytyksistä oli vuoden 2019 tapaan 77 %.  
Erheellisten paloilmoitinhälytysten kappalemäärä on alhaisin, mitä laskutuksen alettua vuonna 
2012 on saavutettu. 
 

 
Kuva 4. Hätäkeskukseen kytkettyjen paloilmoittimen hälytykset Päijät-Hämeessä vuosina 
2016−2020. 
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Riskianalyysi valmistui 
Palvelutasopäätöksen pohjana käytettävä riskianalyysi hyväksyttiin 30.4.2020. Riskianalyysin 
valmisteluvastuu oli riskienhallintapäälliköllä, mutta suunnitelman eri osioiden valmistelussa olivat 
mukana nimetyt palomestarit ja palopäälliköt. Päijät-Hämeen riskianalyysissä tarkasteltiin 
maakunnan alueen riskialttiutta, erityistä tarkastelua vaativia yksittäisiä kohteita sekä kansallisen ja 
alueellisen riskiarvion tunnistamia uhkia ja onnettomuustyyppejä. Poikkeusolojen riskejä 
tarkasteltiin lyhyesti ja niistä on tarkoituksenmukaista tehdä oma, erillinen riskianalyysi. 
 
Turvallisuusviestintä keskittyi sosiaaliseen mediaan 
Koulutusten ja tapahtumien peruuntuessa koronaepidemian vuoksi turvallisuusviestinnässä 
keskityttiin muun muassa uusien materiaalien tuottamiseen sekä sosiaalisen median kautta 
tapahtuvaan viestintään. Kuntalaisten kotien turvallisuuteen keskittyviä Paloturvallisesti kotona - 
vinkkejä julkaistiin sekä Instagramin että Facebookin kautta. Uutena toimintana aloitettiin lyhyiden 
videoiden tuottaminen. Päijät-Hämeen pelastuslaitos osallistui myös valtakunnalliseen viestintään. 
Koulutustoimintaakin aloiteltiin verkkoympäristössä. 
 

 
Kuva 5. Paloturvallisesti kotona-vinkeillä muistutettiin kotien paloturvallisuudesta. 
 
Tapahtumissa ja koulutuksissa tavoitettiin kaikkiaan 11 013 henkilöä eli 6 % alueen asukkaista (2020: 
19 %).  Vuosittaisena tavoitteena on kohdata 20 % alueen asukkaista erilaisissa tapahtumissa, joten 
tavoitteesta jäätiin selkeästi. Kaikkiaan erilaisia tilaisuuksia kirjattiin 140 kappaletta.  
 
Turvallisuusviestintätilasto 

Kunta Väkiluku 
31.12.2019 

Tilaisuuksien  
lukumäärä 

Osallistujien 
lukumäärä 

Osallistujia  
väkiluvusta 

 (%) 

Asikkala 8 083 5 181 2 

Hartola 2 697 5 121 4 

Hollola 23 410 17 812 3 

Heinola 18 667 26 1 396 7 

Kärkölä 4 368 3 110 3 

Lahti 119 823 66 6 957 6 

Orimattila 16 003 9 986 6 

Padasjoki 2 896 5 251 9 

Sysmä 3 657 4 199 5 

Yhteensä 199 604 140 11 013 6 

Taulukko 6. Turvallisuusviestintä kunnittain vuonna 2020. 
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4.2 Turvallisuusviestintä 

 
Lasten ja nuorten turvallisuusosaaminen pääosassa 
Turvallisuusviestinnän osalta olimme tukemassa oppilaitoksia niiden omatoimisessa varautumisessa 
ja turvallisuuteen liittyvien velvoitteiden täyttämisessä. Lapsille ja nuorille suunnattua 
turvallisuusviestintää ja koulutusta kohdennettiin kertomusvuonna 2.-luokkalaisiin Jee Jelppii -
hätänumerokoulutuksissa ja 8.-luokkalaisiin valtakunnallisen Nouhätä-kampanjan yhteydessä.  
Molempia kampanjoita toteutettiin kertomusvuonna pääosin verkkokoulutuksina. Nouhätä-
loppukilpailu järjestettiin poikkeavasti yksilökilpailuna digitaalisesti toteutettuna. 
 
Lapsia ja nuoria kohdattiin pienimuotoisesti myös erilaisissa koulutuksissa ja vierailujen yhteydessä. 
Keskiasteen opiskelijoille suunnattuja Punainen liitu -tapahtumia ei kertomusvuonna järjestetty. 
 

 
Kuva 6. Keväällä koulutusta järjestettiin pääosin ulkotiloissa. 
 
Asukkaiden turvallisuus 
Itsearviointikyselyn mukana jokaiselle pientalon ja vapaa-ajan asunnon omistajalle postitettiin kodin 
paloturvallisuusopas. Rivitalojen ja kerrostalojen itsearviointiin vastanneille taloyhtiöille postitettiin 
paloturvallisuusopas jaettavaksi kaikille asukkaille. Oppaalla avulla jalkautetaan 
turvallisuustietoutta taloyhtiön hallituksen lisäksi jokaiseen kotiin. 
 
Päivä paloasemalla -tapahtumaa vietettiin virtuaalisesti 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos oli mukana yhdessätoista 112-päivän tilaisuudessa eri puolilla Päijät-
Hämettä. Tapahtumissa kohdattiin lähes 4 500 henkilöä. Tapahtumissa esiteltiin toimintaa ja 
muistutettiin hätänumeron käytöstä. Osa tapahtumista järjestettiin yhdessä eri viranomais- ja 
yhteistyötahojen kanssa. 
 
Yhteispohjoismaista paloturvallisuusviikkoa vietettiin 21.11.–1.12.2020. Viikon teemana oli 
ikäihmisten paloturvallisuus. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) koordinoima 
paloturvallisuusviikko aloitettiin koko perheen Päivä Paloasemalla -tapahtumalla 21.11., ja se 
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päättyi Pohjoismaiseen palovaroitinpäivään 1.12. Päivä Paloasemalla -tapahtuma siirtyi verkkoon ja 
valtakunnallisella paloturvallisuusviikon virtuaalisella paloasemalla vieraili 123 000 vierailijaa. 
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen Paavolan pelastusaseman tiloihin ja kalustoon pääsi myös 
tutustumaan virtuaalisesti. Paloturvallisuusviikon kampanja jakoi palovaroittimia vähävaraisille 
kertomusvuonna Päijät-Hämeessä. Palovaroittimia oli jaossa Päijät-Hämeessä ruokajonoissa ja 
erilaisissa tilaisuuksissa marras−joulukuussa. Pelastuslaitoksen palotarkastaja oli pyydettäessä myös 
jakotilaisuuksissa mukana. 
 
Geokätköily 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos on ollut mukana osaltaan geokätköilyssä jo vuodesta 2012. 
Rekisteröity nimimerkkimme on P-H Pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen tavoite on julkaista 
turvallisuusviestintään liittyviä kätköjä ja esitellä samalla pelastusasemiamme.  
 
Julkaistuja geokätköjä on tällä hetkellä Hollolan, Heinolan ja Paavolan pelastusasemilla. Uusi 
geokätkö pyritään toteuttamaan Orimattilan uuden asemahankkeen yhteydessä. Ahtialan 
paloaseman kätkö on jo arkistoitu. Geokätköillämme on vierailtu yhteensä 2738 kertaa ja 
harrastajien antamia suosikkipisteitä on saatu 364 kpl (16.12.2020). Geokätkökuvauksissa ovat esillä 
turvallisuusviestinnän eri aiheet. 
 
Geokätkömme löytyvät netistä osoitteesta: www.geocaching.com tai hakusanoilla geocaching 
Paavolan/Heinolan/Hollolan pelastusasema. Rekisteröityneet käyttäjät näkevät tarkat tiedot kuten 
koordinaatit kätköpaikalle. 
 
Koronavuosi 2020 oli poikkeuksellinen myös geokätköilyn osalta; pelastuslaitoksemme geokätköjen 
ylläpito keskeytettiin aikavälille 27.03.-01.06.2020 osana infektioriskin ennaltaehkäisyä sekä 
riskienhallintaosaston voimavarojen keskittämistä valvontatehtäviin. Näiden lisäksi Heinolan 
geokätköön kohdistui normaalia enemmän ilkivaltaa mm. useiden muistiinpanovihkojen 
varkaustapausten ja sotkemisen muodoissa. Heinolan geokätkön naamiointia paranneltiin, ja se 
sijoitettiin uudelleen 14.12.2020 aikaisemman sijaintinsa lähistöön. 
 

 
Kuva 7. Päijät-Hämeen pelastuslaitos ylläpitää kolmea geokätköä. 
 
 

  

http://www.geocaching.com/
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4.3 Palontutkinta    Paloinsinööri Tapio Aaltonen 

 
Palontutkinnan taustaa 
Pelastuslaitosten palontutkinnan kehittyminen nykyiseen muotoonsa 

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

• Pelastuslaissa (468/2003) pelastusviranomaisen tehtäväksi säädettiin tulipalon syyn arviointi 
ja tarvittaessa syyn selvittäminen. 

 
Palontutkintaa koskevan lainsäädännön ja pelastuslaitosten palontutkinnan kehittymisen taustalla 
ovat olleet 

• vuonna 2005 aloitettu palontutkinnan kokeiluhanke 
• vuonna 2007 aloitettu pelastuslaitosten kumppanuushanke 
• vuodesta 2009 toiminut pelastuslaitosten verkosto. 

 
Konkreettinen muutos pelastuslaitosten palontutkinnassa on vuonna 2011 voimaan tullut 
pelastuslaki (379/2011), jossa kaikkien tulipalojen tutkinta on säädetty pelastusviranomaisen 
tehtäväksi. Pelastuslain mukaan pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta. Palontutkinnan 
tavoitteena on onnettomuuksien ehkäiseminen ja vahinkojen rajoittaminen sekä pelastustoiminnan 
kehittäminen.  
 
Palontutkinnassa arvioidaan tulipalon syttymissyy, tapahtumaan vaikuttaneet taustatekijät, 
tapahtuman laajempi vaikutus, vahinkojen suuruus, merkitys ja vaikuttaneet tekijät sekä 
pelastustoiminnan kulku. Palontutkinnan toteutukseen ja laajuuteen vaikuttaa erityisesti 
tapahtuman seurausten vakavuus. 
 
Pelastuslaitoksen tulee seurata onnettomuusuhkien sekä onnettomuuksien määrän ja syiden 
kehitystä ja niistä tehtävien johtopäätösten perusteella ryhtyä osaltaan toimenpiteisiin 
onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niihin varautumiseksi sekä tarvittaessa tehdä esityksiä muille 
viranomaisille ja tahoille. Tyypillisimmät yhteistyöviranomaiset ovat poliisi, rakennusvalvonta, 
terveydensuojelu, ympäristötoimi sekä sosiaali- ja terveystoimi. Lisäksi yhteistoimintaa on 
vakuutus- ja energiayhtiöiden sekä monien eri asiantuntija yhteisöjen kanssa.  
 
Poliisin tehtävä on suorittaa palonsyytutkintaa tulipaloissa, joissa seurauksena on ollut henkilön 
kuolema, vakava henkilövahinko tai huomattava omaisuusvahinko. Lisäksi mikäli tapahtumaan 
liittyy rikos, poliisi suorittaa rikostutkinnan. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella ja Hämeen poliisilla 
on yhteistyösopimus palontukinnasta, ja sopimus on tarkastettu syksyn 2018 aikana. 
 
Muiden pelastuslaitosten alueella sattuneita paloja ja palontutkintoja seurataan ja tarvittaessa 
pyydetään palontutkinnan tuloksia muilta pelastuslaitoksilta. Myös omia tutkinnan tuloksia ja 
havaintoja jaetaan muille pelastuslaitoksille tarvittaessa. 
 
Palontutkinta Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella 
Pelastuslaitoksen palontutkinta kuului aiemmin pelastustoimen osastolle, mutta vuoden 2017 
alussa tehtyjen muutosten yhteydessä palontutkinta siirrettiin riskienhallinnan osastolle ja 
palontutkinnasta vastuuhenkilöksi määrättiin paloninsinööri A. Muilta osin pelastuslaitoksen 
palontutkinta ja sen perusteet säilyivät ennallaan. 
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Palvelutasopäätöksen mukaan: 
”Palontutkinnan tavoitteita ovat paloturvallisuutta parantavien toimenpiteiden oikea 
kohdentaminen, mutta myös rikoksella aiheutettujen palojen tunnistaminen ja tutkiminen sekä 
kiinnijäämisriskin lisääminen. Rikos- ja petosepäilyjen toteennäyttämisen kannalta palontutkinnan 
tulisi olla aukotonta jokaisessa yksittäisessä tapauksessa. Tämän vuoksi pelastusviranomaisen tulee 
tahallisuutta arvioidessaan kyetä tunnistamaan tuhopolton piirteet sekä pystyä huomioimaan 
omassa toiminnassaan poliisin tarve kerätä yksityiskohtiin asti ulottuvaa tietoa palon 
paikkapiirteistä.” 
 
Palontutkinnan minimivaatimusten määrittelemiseksi palontutkinnat jaetaan kolmeen tasoon. 
Tason 1 palontutkinta suoritetaan jokaisesta tulipalosta ja palontutkinnasta vastaa 
pelastustoiminnan johtaja. Tason 2 tutkinta suoritetaan vähintään tutkintakriteerit täyttävistä 
tulipaloista ja palontutkinnasta vastaa tehtävään koulutettu palontutkija tai tutkijapari. Tutkinnan 
on vastattava kyseisen tason minimivaatimuksia ja tutkinta voidaan tehdä tarpeellisin osin 
laajemminkin. Taso 3 on palontukinnan laajin taso ja päätöksen tutkinnan aloittamisesta voi tehdä 
Onnettomuustutkintakeskus, sisäasiainministeriö tai pelastuslaitos. Tason 3 palontutkintaan 
perustetaan erillinen tutkintaryhmä, jonka jäsenet nimetään erikseen. 
 
Palontutkintaryhmä 
Pelastuslaitoksen palontukintaryhmässä on tällä hetkellä yhteensä 9 henkilöä: Tapio Aaltonen (rj), 
Petteri Haverinen, Ari Holopainen, Ari Karvonen, Juha Lahtinen, Jari Lehtinen, Jari Vornanen, Raila 
Viljamaa ja Marko Kaihola. Palontutkintaryhmän jäsenistä kaksi on ollut virkavapaalla vuoden 2020 
aikana. 
 
Palontutkinnat 
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toimesta tutkitaan kaikki tulipalot vähintään 1-tason tutkintana. 2- 
tason tutkinnat suoritetaan rakennuspaloihin, joissa on sattunut palokuolema tai vakavia 
henkilövahinko sekä muihin Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palontutkintaohjeen 2-tason 
palontutkintakriteerit täyttäviin tulipaloihin.  
 
Vuoden 2020 aikana Päijät-Hämeessä suoritettiin yhteensä 16 kpl 2-tason palontutkintaa. Tutkinnat 
on suoritettu pelastuslaitoksen palontutkintaryhmän palontutkijoiden toimesta yleensä 
yhteistyössä Hämeen poliisin teknisen tutkintaryhmän kanssa.  
 
2-tason palontutkinnoista 8 kpl kohdistui asuinkiinteistöihin, kuten omakotitaloihin, kerrostaloihin, 
rivitaloihin, paritaloihin ja luhtitaloihin. Palontutkintoja suoritettiin lisäksi 1 kpl vapaa-ajan asuntoon 
(palokuolema), 1 kpl päiväkotiin, 1 kpl liikekiinteistön katolla olleeseen aurinkovoimalaan, 1 kpl 
teollisuus-/varastorakennukseen, 2 kpl ajoneuvopaloon sekä yhteen räjähdysonnettomuuteen 
autotallissa. Autotallissa tapahtuneessa räjähdysonnettomuudessa menehtyi 1 henkilö, mutta tätä 
ei luokiteltu palokuolemaksi. 
 
Palokuolemat 
Päijät-Hämeessä sattui vain yksi palokuolema vuonna 2020. Päijät-Hämeessä 2020 on jo toinen 
vuosi peräkkäin, jolloin tulipaloissa on menehtynyt vain yksi henkilö. 
 
Palokuolema sattui vapaa-ajan asunnon palossa Kärkölässä juhannuksena 2020. Syttymissyytä ei 
pystytty arvioimaan, mutta kiinteistössä olleesta saunasta paloi ei ollut lähtenyt, vaikka saunaa oli 
lämmitetty. 
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Kuva 8. Kärkölässä vapaa-ajan rakennuksen palossa menehtyi mieshenkilö juhannuksena 2020. 
 
Muita palontutkintoja Päijät-Hämeessä 2020 

 
Kuva 9. Lahti Meisselikatu 9, Purkupihan teollisuushalli tuhoutui tulipalossa. Syttymissyy 
koneen/laitteen vikaantuminen. 

 

       
Kuva 10. Nastola Huokotie 4, Päiväkodin palo. Syttymissyy todennäköisimmin ihmisen toiminta, 
mutta tätä ei saatu varmuudella selvitettyä. Syttymiskohta rakennuksen yläpohjassa. 
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Kuva 11. Heinola Ratakatu 10, huoneistopalo. Syttymissyy sähkölaitteen vikaantuminen/ 
ylikuumeneminen. 

    
Kuva 12. Lahti Ajokatu 83, aurinkovoimalan palo. Syttymissyy sähkölaitteen vikaantuminen/ löysä 
liitos. 
 

 
Muuta 
Vuoden 2020 aikana koulutuspäiviä sekä hankkeita jouduttiin perumaan koronarajoitusten vuoksi. 
Vuoden aikana osallistuttiin kuitenkin pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ja 
palontutkintaverkostojen yhteistyöpalavereihin ja koulutuksiin Teams-yhteydellä.  
 

Pelastuslaitos on tiivistänyt yhteistyötä myös Päijät-Hämeen rakennusvalvontojen kanssa, ja 
kuntien rakennusvalvonnoille on tehty ilmoituksia sattuneista tulipaloista. Tätä yhteistyötä 
kehitettiin ja ylläpidettiin  vuoden 2020 aikana, jotta kunnan rakennusvalvonnat ovat tietoisia 
kunnissa sattuneista tulipaloista, ja rakennusvalvonnat  voivat suorittaa tarvittaessa omia 
tarkastuksia/ toimenpiteitä palojen johdosta. 
 
Yhteisiä koulutuspäiviä on pidetty poliisin ja pelastuslaitoksen palontutkijoiden kesken vuosittain, ja 
yhteinen koulutuspäivä pidettiin Paavolan pelastusasemalla alkuvuonna 2020 ennen 
koronarajoitusten voimaantuloa. 
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 Pelastustoiminta    Pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio 

 
Pelastustoimintaosaston esimiehenä toimii pelastuspäällikkö. Osaston tehtävänä on: 

 Vastata pelastusviranomaisille kuuluvista pelastustoiminnan tehtävistä.    

 Vastata öljyvahinkojen ja vaarallisten aineiden torjunnasta sekä osallistumisesta 
meripelastuspalveluun. 

 Osallistua osaltaan turvallisuusviestintään sekä ulkoiseen kouluttamiseen. 

 Osallistua valvontatoimintaan. 

 Yhteen sovittaa eri viranomaisten ja pelastustoimeen osallistuvien muiden tahojen 
toimintaa pelastustoimessa. 

 Vastata varautumiseen ja osaltaan väestönsuojeluun kuuluvista tehtävistä. 

 Vastata oman osastonsa talous- ja henkilöstöhallinnosta. 
 

Välittömän valmiuden palomestaripäivystysalueet ovat:  

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

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

 
Edellä mainittujen lisäksi toimii päällikkövarallaolija PHP20 koko Päijät-Hämeen alueella 
kotivarallaolossa.  
 
Toiminnallisesti vuoden 2020 kokonaishälytysmäärät laskivat jonkin verran edellisvuoteen 2019 
verrattuna. Tehtävämäärien vähennys vuoteen 2019 verrattuna oli 277 tehtävää (4411 -> 4134). 
Hälytystehtävien määrät kuitenkin lisääntyivät liikenneonnettomuuksissa 36:lla (616 -> 652), 
ihmisen pelastustehtävissä 17:lla (82 -> 99), vaarallisten aineiden onnettomuuksissa 17:lla (10 -> 27) 
sekä muissa tarkastustehtävissä 16:lla (394 -> 410).  
Automaattisten paloilmoittimien tarkastus- ja varmistustehtävät (649 -> 614) sekä palovaroittimen 
tarkastus- / varmistustehtävät (212 -> 161) vähenivät vuoteen 2019 verrattuna, kuten myös 
rakennuspalojen määrät (78 -> 71) ja eläimen pelastustehtävät (81 -> 71). 
 
Suhteutettuna kymmenen vuoden tehtävämäärien keskiarvoon (2011–2020) on suurin muutos 
alaspäin ensivastetehtävissä, joiden määrä vuonna 2020 oli 620 kpl. Tämä on 370 kpl vähemmän 
kuin kymmenen vuoden tehtävämääräkeskiarvo 990 kpl. koronan vaikutus 
Nouseva trendi kymmenen vuoden keskiarvoon verrattuna on vahingontorjuntatehtävissä, joita 
vuonna 2020 oli 524 kpl. Keskimäärin vuosittaisia vahingontorjuntatehtäviä on kymmen vuoden 
aikana ollut 396 kpl, joten tehtävämäärät olivat arviointivuonna 129 kpl yli keskimääräisen. 
 
Suuronnettomuuksia, joissa taloudelliset menetykset ovat olleet yli 500 000 euroa, tai joissa 
kuolleiden/loukkaantuneiden määrä on enemmän kuin viisi, oli vuonna 2020 kaksi kappaletta; 
molemmat tulipaloja. Kummassakaan ei kuollut tai loukkaantunut ihmisiä, aineelliset vahingot 
ylittivät suuronnettomuuden kriteerit. 
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Johtamistoiminta   Aluepalopäällikkö Heikki Suomalainen  
 
Pelastustoiminnan johtaminen 
Pelastustoiminnan johtamisella tarkoitetaan toimenpiteitä, joita hälytystehtävää johtava pelastus-
viranomainen tekee pelastaakseen ja suojellakseen ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä. Pelastustoi-
minnan päällystön pelastustoiminnan johtamisen strategisena tavoitteena on koko Päijät-Hämeen 
pelastuslaitoksen yhtenäinen johtamistoiminta onnettomuus- ja pelastustilanteissa. Johtamistoi-
minnan kehittämiseksi on järjestetty osaamiskartoituskoulutustilaisuuksia. 
Osaamisenkartoituksen tavoite oli kehittää pelastustoiminnan johtamista sekä havaita 
henkilökohtaiset ja yhteisölliset kehityskohteet pelastustoiminnan johtamisessa, ja se toteutettiin 
pelastustoimen yhteisen osaamisenkartoitusmallin mukaisesti.  
Harjoitusmallissa käsiteltiin pelastustoiminnan johtamisen lisäksi pelastustoiminnan 
kenttäjohtojärjestelmän (PEKE) ja viranomaisradioverkon (VIRVE) päätelaitteiden käyttämistä sekä 
johtokeskustoimintaa eri onnettomuusuhkissa.  
 
Iitin maakuntavaihdoksen johdosta suoritettiin onnistunut pelastustoiminnan yliheitto 
Kymenlaaksosta Päijät-Hämeeseen 28.12.20 kello 13:00.  
 
Varautuminen vika- ja häiriötilanteisiin on keskeinen osa pelastustoiminnan johtamista sekä hälytys- 
ja viestitoiminnan kehittämistä ja varmentamista – varautumalla vahvistetaan kriisinsietokykyä.  
 
Pelastuslaitos varautuu vika- ja häiriötilanteisiin esimerkiksi hälytys- ja viestiyhteyksiä 
varmentamalla, sähkönsaantivarajärjestelmillä sekä osallistumalla viranomaisradioverkon 
tukiasemien varavoimajärjestelyihin. 
 
Pelastuslaitoksen johtokeskus 
Pelastuslaitos ei ole täysin toiminnassaan huomioinut valtakunnallisia linjauksia ja julkaisuja 
pelastustoiminnan johtamistoiminnan kehittämisestä. Tällainen julkaisu on esimerkiksi 25.1.2019 
julkaistu Tilannekeskus- ja johtokeskuspalveluiden suorituskykyvaatimukset (Sisäministeriö 7/2019), 
joka perustuu 2018 julkaistuun sisäministeriön julkaisuun Ehdotus pelastustoiminnan johtamisen 
suunnitteluperusteiden kehittämiseksi (Sisäministeriö 21/2018).  
 
Johtokeskushenkilöstön toimenkuvia, työskentelypisteiden ohjelmistoja ja laitteita on edelleen 
päivitetty saadun palautteen myötä. Johtokeskuksessa on käytössä internetpohjainen 
tilannepäiväkirja.  
 
Hälytys- ja viestitoiminta 
Hälytys- ja viestitoiminnan onnistuminen on edellytys tehokkaalle pelastustoiminnalle. 
 
Hätäkeskuksen tietojärjestelmä ERICA 
ERICA-hätäkeskustietojärjestelmä on valtakunnallisesti verkottunut viranomaisten yhteiskäyttöi-
nen hätäkeskustietojärjestelmä. ERICA-hätäkeskustietojärjestelmällä turvataan väestölle nopeim-
man ja tarkoituksenmukaisimman avun saanti maantieteellisestä sijainnista riippumatta.   
Hätäkeskustietojärjestelmän ylläpito ja hälytysvasteiden parantaminen vaativat pelastuslaitoksella 
huomattavaa työpanosta, kouluttautumista sekä yhteistoimintaa eri viranomaisten ja 
pelastuslaitosten välillä. ERICA-hätäkeskustietojärjestelmän kehittäminen jatkuu edelleen. 
Vanhan hätäkeskuksen tietojärjestelmän (ELS) toiminta ja ylläpito lakkautettiin hätäkeskuslaitoksen 
toimesta 31.12.2020 alkaen.  
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Viranomaisten yhteinen kenttäjohtamisjärjestelmä (KEJO) 
Pelastustoimi on käynnistänyt nykyisen pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän korvaajaksi 
suunnitellun KEJO-järjestelmän suunnittelu- ja toteutustyöt. Vuoden aikana pelastustoimi on 
organisoitunut, projektiryhmä kokoontunut sekä työ- ja suunnittelukokouksia pidetty. 
Hätäkeskusalueittain (6 kpl) valitut pääkäyttäjät ja valtakunnalliset pääkäyttäjät muodostavat 
kaikkia pelastuslaitoksia ohjaavan KEJO-pääkäyttäjäryhmän. Ryhmän tehtävänä on kehittää 
järjestelmän käytettävyyttä sekä luoda erilaisia ohjeita ja materiaaleja pelastuslaitosten 
hyödynnettäväksi KEJO-projektiin liittyen.  
KEJO-kenttäjohtamisjärjestelmän tuotantokäyttö on tällä hetkellä aikataulutettu pelastustoimella 
alkavaksi loka-joulukuussa 2022. 
 
VHF-varajärjestelmät, -tukiasemat ja -radiolaitteet 
Pelastuslaitoksella on pyritty huomioimaan eri sähkö- ja tietoliikennehäiriötilanteista johtuvat 
hälytys- ja tietoliikennelaitteiden mahdolliset vikatilanteet. PETO-järjestelmästä voidaan 
tarvittaessa hälyttää asemia, yksiköitä tai henkilöitä. Pelastustoimen henkilöstö voidaan hälyttää 
muun muassa Pogsax-hakulaitejärjestelmällä, mikä ei välttämättä vaadi toimiakseen nykyisiä 
viestijärjestelmiä.  
Pelastuslaitokselle hankittiin viides semi-duplex VHF-tukiasema. Iitin maakuntavaihdoksen johdosta 
suoritettiin alustavia VHF-peittoaluetarkastuksia Iitissä Nastolan paloasemalle sijoitetun 
tukiaseman välityksellä. Saatujen mittausten perusteella rakennettiin viides tukiasema Nastolaan.    
Pelastusyksiköiden sisäinen yhteydenpito käydään edelleen VHF-Simlex -kanavilla. Tämä vähentää 
huomattavasti kustannuksia ja parantaa työturvallisuutta oheislaitteiden toimivuuden johdosta.  
Nykyinen VHF-laitekanta on jo osin vanhentunut, eikä varaosasaatavuus vastaa tarvetta. Tästä 
syystä laitekanta uusitaan. Hankinnat on jaettu kolmelle vuodelle. Lisäksi laitteiden kanavajärjestys 
muutetaan pelastuslaitoksella yhtenäiseksi. VHF-radiolaitteiden ohjelmointiin hankittiin myös omat 
ohjelmointilaitteet. 
 
Pelastustoiminnan laitteistot 
Viranomaisverkon päätelaitteiden hallintaan on pelastuslaitoksella käytössä Virta-asiakassovellus 
sekä laitteiden ohjelmointiin tarkoitettu Taqto-parametrointityökalu. Väestöhälyttimien ohjaus- ja 
valvontajärjestelmää (VORO) päivitettiin. Pelastustoiminnan kenttäjohtamisjohtamisjärjestelmää 
(PEKE) ylläpidettiin ja päivitettiin versiopäivitysten mukaisesti. 
Johtokeskuksessa on käytössä hälytys- ja viestitoimintaan tarkoitettu RCS 9500 Console -
viestintätyöasema. RCS-järjestelmällä pystytään hallinnoimaan useita viranomaisradioverkon 
puheryhmiä yhtäaikaisesti esimerkiksi onnettomuustilanteen aikana sekä seuraamaan 
viestiliikenteeseen liittyviä tilatietoja ja niiden välittymistä edelleen hätäkeskukseen. 
 
Viranomaisyhteistoiminta 
Päijät-Hämeen turvallisuusviranomaisten yhteistoimintaryhmän toimintaa jatkettiin yhdessä 
poliisin ja ensihoidon kesken. Ryhmän tarkoituksena on kehittää viranomaisten yhteistoimintaa, 
jakaa erilaisia ajankohtaisia asioita, koordinoida yhteistoimintaharjoituksia sekä käsitellä vika- ja 
häiriötilanteita maakunnassamme. 
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5.1 Lahti     Aluepalopäällikkö Jani Aaltonen 

 

Toiminta-alueeseen Lahti (A) kuuluvat pelastuslaitoksen Paavolan pelastusasema sekä Lahden 
toiminta-alueen sopimuspalokunnat Ahtialan vpk, Harjunalustan vpk, Lahden vpk sekä Renkomäen 
vpk. Hallinnollisesti Niemen pelastusasema kuuluu Hollolan alueeseen, ja sopimuspalokunnista 
Vesikansan vpk katsotaan kuuluvaksi Lahden alueeseen. Paavolan pelastusasema on miehitetty 
ympäri vuorokauden I-riskialueeseen perustuen. 
 
Paavolan pelastusasemalla toimii pelastuslaitoksen hallinto, riskienhallinta, pelastustoiminta, 
ensihoito ja tekninen osasto. Asemalla työskentelee päivittäin 12 pelastajaa, 10 ensihoitajaa sekä 
palotarkastajia, hallinnon ja teknisen osaston henkilöstöä ja laitoksen johtoa yhteensä 26 henkilöä. 
Sijainniltaan keskeinen pelastusasema mahdollistaa tehokkaan pelastustoiminnan. 
Pelastustehtäviä Lahdessa suoritettiin 2140. Tarkastelussa ovat mukana Paavolan, Niemen ja 
Nastolan pelastusasemat. Tehtävämäärä väheni edelliseen vuoteen verrattuna noin seitsemän 
prosenttiyksikköä (2302 tehtävää vuonna 2019). Määrällisesti suurimmat vaihtelut 
onnettomuustyypeittäin tapahtui ensivastetehtävien määrän vähenemisenä (-36 %, 155 tehtävää 
vähemmän kuin 2019) ja vastaavasti vahingontorjuntatehtävien määrän lisääntymisenä (58 %, 73 
tehtävää enemmän kuin 2019). 
 
Kaikista tehtävistä Lahdessa tapahtui 52 % Päijät-Hämeen alueen onnettomuuksista – 
onnettomuustehtävät keskittyvät alueellisesti. Lahdessa toimintavuoden onnettomuuksissa 
osallisina olleita henkilöitä oli 1125. Onnettomuuksissa kuoli 10 henkilöä (ei palokuolemia) ja 
loukkaantui 163 henkilöä. Pelastuslaitos pelasti vastaavasti 59 henkilöä kaikista tehtävistä. 
Rakennuspaloista tai rakennuspalovaaroista Lahdessa aiheutui 97 tehtävää (v. 2019 115). Näistä 
aiheutui 8 100 000,00 € vahingot uhatun omaisuuden arvon ollessa 25 000 000,00 € (arvio). Siten 
pelastetut arvot olivat noin 17 000 000,00 € (pelastettu noin 70 % uhatusta omaisuudesta). 
Paavolan pelastusaseman toiminta jatkui vilkkaana 2020. Pelastusasema on Suomen kuudenneksi 
vilkkain pelastusasema pelastustoiminnan tehtävämäärillä mitattuna. Koronapandemiasta 
huolimatta pelastustehtävät suoritettiin normaalisti vastuuviranomaisen asettamat 
suojausmääräykset huomioiden. Asemapalveluksessa toteutettiin ja noudatettiin suojaus-, 
eriyttämis- ja rajoitustoimenpiteitä henkilöstön suojaamiseksi ja taudin leviämisen estämiseksi.  
Turvallisuusviestintää suoritettiin Lahdessa (Nastola mukana tarkastelussa) 66 tilaisuudessa 
kaikkiaan 7000 henkilölle (6 % asukasluvusta). Koronapandemian seurauksena 
turvallisuusviestinnän tapahtumia jouduttiin peruuttamaan huomattava määrä. 
Turvallisuusviestintää toteutettiin sosiaalisessa mediassa ja etäkoulutuksina, esimerkiksi Päivä 
paloasemalla -tapahtuma järjestettiin virtuaalisesti. 
 
Valvontatoiminnassa koronapandemia aiheutti yritysten ja laitosten valvonnan keskeytyksen 
keväällä. Paloturvallisuuden itsearviointi eli asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen 
omatoiminen valvonta onnistui vastaavasti hyvin, sillä paloturvallisuuden itsearviointia tehdään 
pääosin isännöitsijöille ja kiinteistöjen omistajille lähetettävien itsearviointilomakkeiden avulla.   
Toiminta-alueen sopimuspalokunnat osallistuivat pelastustoiminnan tehtäviin normaalisti 
vastuuviranomaisen asettamat suojausmääräykset huomioiden (koronapandemia). 
Sopimuspalokuntien teoriakoulutukset siirrettiin etäkoulutukseksi, ja käytännönharjoitukset 
toteutettiin ulkona pienryhmäharjoitteluna. Pelastustoiminnan toimintavalmius ja -varmuus 
onnistuttiin sopimuspalokunnissa pitämään normaalina suojaus-, eriyttämis- ja 
rajoitustoimenpiteillä. 
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5.2 Heinola   Aluepalopäällikkö Pertti Vesaaja 
 

Asemavastaavana palomestari Jari Vornanen. Vakinaisen henkilöstön vahvuus vuorossa on 1+4, 
josta yksi palomies on sijoitettuna Sysmän ensihoitoon. Heinolan puolivakinaisen palokunnan 
(PVPK) henkilöstövahvuus vaihtelee hieman, mutta vuonna 2020 kirjoilla oli 22 henkilöä. Asemalla 
on varattu 3 paikkaa ensihoidon yksiköille. 
Hälytystehtäviä oli 510 kpl. Apua annettiin myös naapuripelastuslaitosten alueelle. 
Asemalle 40 on sijoitettuna alueen ainoa Hydrokopteri (PH 4089). Asema 40:llä sijaitsee myös toinen 
alueen suurista öljyntorjuntavälineistövarastoista. 
Ajoneuvokalustoa uusittiin seuraavasti: 
PH 406 (Lahden vanha 106) 
PH 413 (Lahden vanha 103) 
Kalustoa siirrettiin seuraavasti: 
JVT-kontti asemalle 63 
Pienkalustoa ja varusteita saatiin uusittua melko hyvin. 
 

Toiminta-alueeseen B (Heinola) kuuluvat Heinolan lisäksi Hartola, Sysmä, Asikkala ja Padasjoki. 
Heinolan keskusta-alueen I-riskiluokkaan perustuen Heinolan pelastusasema on vakinaisen hen-
kilökunnan (asema 40) miehittämä ympäri vuorokauden. Samoissa tiloissa toimii Heinolan puoli-
vakinainen palokunta (asema 41). Päivystävä palomestari PHP40 on välittömässä valmiudessa Hei-
nolan asemalla. Vierumäen taajamassa (asema 46), Hartolassa (asema 43), Sysmässä (asema 42) ja 
Padasjoella olevilta paloasemilta toimivat sopimuspalokunnat. Ruuhijärvellä olevalla paloasemalla 
on sammutusauto (PH4612), joka kuuluu Vierumäen VPK:n hälytysosastoon. Asikkalassa (asema 45) 
on puolivakinainen palokunta. Sysmän ja Hartolan toimipaikoista vastaa Hartolan palopäällikkö. 
Asikkalan ja Padasjoen toimipaikoista vastaa palomestari, jonka sijoituspaikkana on Padasjoki. 
Heinolan toimipaikan asemavastaavana on palomestari. 
 
Tehtäviä alueella B oli 1090, joka on 26,3 % koko pelastuslaitoksen tehtävistä. Merkittävimmät 
tehtäväkohtaiset määrät olivat paloilmoittimen tarkastus-/varmistustehtäviä 160 kpl, 
liikenneonnettomuuksia 159 kpl, vahingontorjuntatehtäviä 180 kpl ja ensivastetehtäviä 216 kpl.  
 
Palotarkastuksia sekä muuta valvontatoimintaa tehtiin poikkeavassa pandemiatilanteessa vallitse-
vien ohjeiden mukaisesti, mikä rajoitti merkittävästi kohdekäyntejä.  Omakotitalojen tarkastus to-
teutettiin itsearviointia (ent. omavalvontajärjestelmä) hyödyntäen. Omatoimiseen varautumiseen 
liittyen taloyhtiöt edelleen laativat ja päivittivät pelastussuunnitelmiaan ja paransivat monin tavoin 
kiinteistöjen turvallisuusjärjestelyjä.  
 
Valistusta, neuvontaa ja koulutusta (turvallisuusviestintä) annettiin 2148 henkilölle, mikä on 6 % 
alueen väestöstä. Merkittävin muutos aiempiin vuosiin johtuu Covid19-pandemiasta, jonka seu-
rauksena ulkopuolinen koulutus ja turvallisuusviestintätapahtumat olivat pelastuslaitoksella suu-
rimman osan vuotta 2020 keskeytettyinä. 
 
Toiminta-alueen sivutoiminen ja sopimuspalokuntien henkilöstö pyrki harjoittelemaan viikoittain 
pelastuslaitoksen antamien koronaohjeistuksen mukaisesti. Alueen varallaolojärjestelyt säilyivät 
entisinä. Hämeen pelastusliiton järjestämille sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön perus- ja 
täydennyskursseille osallistuttiin vaihtelevasti. Sopimuspalokuntien päivälähdöissä on ajoittain 
henkilöstöpulaa. Sopimuspalokuntien työ on pelastustoimelle ensiarvoisen tärkeä voimavara, jota 
ilman ei tultaisi toimeen.  
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5.3 Orimattila ja Nastola   Aluepalopäällikkö Jari Lehtinen 

 
Orimattila, pelastusasema 50    

Asemavastaavana palomestari Juha Lahtinen, 1.8. alkaen palomestari Juhamatti Listala. 
 

Orimattilan aseman 50 erityistehtäviin kuuluu toimia pelastuslaitoksen koulutus- ja 
harjoituspaikkana.  
Vuonna 2020 Orimattilan PH 501 yksiköllä oli hälytystehtäviä 351 kpl, joista ensivastetta 47 kpl. 
Asema on vakinaisen henkilökunnan miehittämä vahvuudella 1+3, joka perustuu siihen, että 
Orimattilan keskusta on  1-riskialuetta. Lisäksi alueen sopimuspalokuntana toimii Pennalan Vpk, 
johon Orimattilan Vpk liittyi vuonna 2018. 
 
Artjärvi, paloasema 52 
Asemavastaavana toimii Heikki Koskimaa. 
Artjärven Vpk toimii alueen sopimuspalokuntana. Artjärven yksiköllä  R PH 521 oli hälytystehtäviä 
44 kpl, joista ensivastetta 10 kpl. 
 
Pennala, paloasema 53 
Pennalan Vpk toimii alueen sopimuspalokuntana, johon Orimattilan Vpk liittyi vuonna 2018. 
Pennalan yksiköllä R PH 531 oli hälytystehtäviä 30 kpl, joista ensivastetta 2 kpl. Pennalan 
erikoiskalustona raivausyksikkö, joka on näyttänyt sammutus-raivauksessa tarpeellisuutensa. 
 
Lahden Nastola, pelastusasema 60    
Asemavastaavana palomestari Petteri Haverinen. 
Lahden Nastolan aseman 60 erityistehtäviin kuuluu letkukaluston huolto. 
 
Aseman ympärivuorokautisen pelastuspuolen vahvuus on 1+4, joista yksi on sijoitettuna E PH 324:n.  
Vuonna 2020 Nastolan yksiköllä R PH 601 oli hälytystehtäviä 331 kpl, joista ensivastetta 43 kpl.  
Nastolan nauhataajama on 1-riskialuetta.  
 
Alueen sopimuspalokuntana toimii Villähteen Vpk. Lisäksi Ruuhijärvellä on Vierumäen Vpk:n  
sopimuspalokunnan alaosasto, jolla oma varikko kalustoineen.  
 
Nastola Villähde, paloasema 61 
Villähteen VPK toimii alueen sopimus palokuntana, jonka yksiköllä PH 611 oli hälytystehtäviä 25 
kpl. 
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5.4 Hollola     Aluepalopäällikkö Jari Lehtinen 

 
Hollola, pelastusasema 30   
Asemavastaavana toimii palomestari Mika Nevalainen ja 1.9. alkaen vs. palomestari Mika Tervala. 
Aseman vahvuus on 1+4, joista yksi on sijoitettuna E PH 325:n. Salpakankaan alue on 1-riskialuetta. 
Hollolan R PH 301 yksiköllä oli hälytystehtäviä 514 kpl, joista ensivastetta 53 kpl. 
 
Toimipaikan erityistehtäviin kuuluu jälkivahinkojen torjunta JVT-suunnitelman mukaisesti. Lisäksi 
pelastuslaitoksen erikoiskalustosta asemalle on sijoitettu varavoima- ja henkilöpuhdistuskontit. 
Vakinaisen palokunnan lisäksi Hollolan kunnan alueella toimivat seuraavat sopimuspalokunnat: 
Keski-Hollolan Vpk, Herralan Vpk, Hakosilta-Nostavan Vpk ja Vesikansan Vpk. 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palotarkastajat Ari Heikkinen ja Tarja Asikainen on sijoitettu  
Hollolaan. 
 
Kärkölä, paloasema  31 
Alkuvuoden asemavastaavana toimi palomestari Mika Nevalainen ja 1.9. alkaen vs. palomestari 
Mika Tervala. 
 
Kärkölässä toimii Järvelän VPK, joka on pelastuslaitoksen sopimuspalokunta. Kertomusvuonna  R PH 
311 hälytettiin 106 tehtävään, joista oli ensivaste tehtäviä 21 kpl. 
 
Hollolan Hämeenkoski, paloasema 32 
Asemavastaavan tehtävää hoitaa Kosken Vpk. 
 
Kosken Vpk toimii alueen sopimuspalokuntana. Hämeenkosken yksikkö PH 321 hälytettiin vuoden 
aikana 63 tehtävään, joista ensivasteita oli 10 kpl. 
Kosken Vpk:ssa toimii lisäksi nuoriso-, nais- ja veteraaniosasto. VPK järjestää suositut kesäjuhlat 
vuosittain, jotka peruuntuivat tänä vuonna koronaepidemian vuoksi. 
 
Hollolan Hakosilta, paloasema 33  
Hakosillan VPK toimii pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana, jonka yksiköllä PH 331 oli 
hälytystehtäviä 12 kpl. 
 
Hollolan Herrala, paloasema 34 
Herralan VPK toimii Pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana, jonka yksiköllä  PH 341 oli 
hälytystehtäviä 21 kpl. Herralan VPK:n erikoisvastuualueena on eläinten pelastaminen. 
 
Keski-Hollola, paloasema 35 
Keski-Hollolan VPK toimii pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana, jonka yksiköllä PH 351 oli 
hälytystehtäviä 18 kpl. Keski-Hollolan erikoiskalustona on ilmakaariteltta. 
 
 

Lahti Niemi, pelastusasema 20 
Asemavastaavana toimii palomestari Juha Murtonen. 
Niemen pelastusasema on Päijät-Hämeen vesipelastukseen erikoistunut pelastusasema. Niemessä  
toimii ympärivuorokautisesti PH 201 yksikkö 1+4 miehityksellä, joista yksi on sijoitettuna  ensihoidon 
tehtäviin yksikkö E PH125:n.    
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Niemen pelastusaseman kalustoon kuuluvat mm. pelastusyksikkö, pelastussukellusyksikkö ja ensi-
hoitoyksikkö, moottorikelkka ja kolme venettä. Niemen R PH 201 yksiköllä oli hälytystehtäviä 782 
kpl, joista ensivastetta 68 kpl. Veneilykaudella kaksi veneistä on lähtövalmiina Vesijärvellä. Yksi vene 
on välittömästi siirrettävissä trailerilla onnettomuusvesistöön vuoden ympäri. Asemalla pidetään 
yllä ympärivuotista vesisukellusvalmiutta.  
 
Niemessä on toinen Päijät-Hämeen keskitetyistä öljyntorjuntavarastoista, josta tarvittaessa 
siirretään kalustoa onnettomuuspaikalle tai –alueelle. 
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5.5 Varautuminen   Valmiusmestari vs. Mika Nevalainen 

 
Pelastuslaitoksen lakisääteisiin tehtäviin varautumisen osalta kuuluvat muun muassa kuntien val-
miussuunnittelun tukeminen, väestönsuojeluun varautuminen suunnitelmin ja etukäteisvalmiste-
luin, väestön varoittaminen vaaratilanteissa sekä oman toiminnan jatkuvuuden varmistaminen 
yhteiskunnan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.  
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos on lisäksi panostanut maakunnallisen varautumisen yhteensovittami-
seen. Päijät-Hämeen turvallisuus- ja valmiustoimikunnan (PHTURVA) kehittämiseen on osoitettu 
resursseja sekä aktiivisia ja ohjaavia toimia.  
 
Koronakriisin vallitessa varautumisen kokonaisuuden ymmärtäminen, yhteisten järjestelyjen ja toi-
mintamallien luominen sekä niihin liittyvät etukäteisvalmistelut ovat varmistuneet erittäin tär-
keäksi kehityskohteeksi. Koronakriisin aikana tapahtunut henkilövaihdos on haastanut osaa pelas-
tuslaitoksen varautumistoiminnoista eli niin sanottua kiireetöntä suunnittelu- ja päivitystyötä on  
siirretty eteenpäin huomioiden myös yhteistyötahojen resurssit kriisin aikana. 
 
Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen 
Koronakriisin vallitessa kuntien valmiussuunnitelmien toimivuutta ja soveltuvuutta käytäntöön on 
havainnoitu ja arvioitu. Havaintojen perusteellä suunnitelmia on syytä käytännöllistää ja pyrkiä 
yksinkertaiseen kokonaisuuteen, jolla pystytään vastaamaan laajaan uhkakuvakenttään tilanteen 
kokoluokasta riippumatta. Varsinaisia varautumiskoulutuksia tai suunnittelutilaisuuksia ei korona-
tilanteesta johtuen ole järjestetty. Neuvontaa ja opastusta on annettu pitkin kriisin etenemistä sitä 
tarvitseville, useissa kunnissa on käynnistynyt erilaisten valmiussuunnitelmien päivittäminen ja 
päivitystyöt jatkuvat 2021 aikana.   
 
Väestönsuojeluun varautuminen 
Pelastuslaitos varautuu väestönsuojeluun muun muassa laatimalla suunnitelmia, tekemällä va-
rauksia, järjestämällä koulutusta ja osallistumalla koulutuksiin. Väestönsuojien suunnittelua ja kun-
nostusta ohjattiin ja opastettiin. Pelastuslaitos antoi rakennusvalvontaviranomaisille ja suunnitteli-
joille lausuntoja väestönsuojien rakentamisesta ja saneerauksista. Väestönsuojien valmistumista on 
seurattu muun muassa rakennusten käyttöönottotarkastusten yhteydessä. Varaviestijärjestelyin 
varustetuilla väestöhälyttimillä saavutetaan yli 80% alueen väestöstä. Väestön varoittamiseen on 
lisäksi käytössä median käyttämiseen liittyviä järjestelyjä, esimerkiksi vaaratiedote. 
 
Pelastuslaitoksen sisäinen varautuminen 
Pelastuslaitos on laatinut useita valmiuteen ja varautumiseen liittyviä suunnitelmia oman toimin-
tansa jatkuvuuden varmistamiseksi. Suunnitelmien kokonaisuuden yhteensovittamiseksi pelastus-
laitoksen valmiussuunnitelman päivitystyö on aloitettu loppusyksystä 2020. 
Koronakriisin aikana on havaittu, että pelastuslaitoksen organisaatio on kyennyt käyttämään hyväksi 
jo ennalta laadittuja suunnitelmia sekä muokkaamaan toimintaansa tilanteen vaatimalla tavalla. 
Toimien johdosta pelastuslaitos on kyennyt säilyttämään palvelukykynsä, eikä merkittävää 
yhteiskuntaa koskettavaa turvallisuusvajetta ole näiltä osin syntynyt. 
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Päijät-Hämeen turvallisuus- ja valmiustoimikunta  
Päijät-Hämeen turvallisuus- ja valmiustoimikunta (PHTURVA) on maakunnallinen, laaja-alainen 
yhteistyöfoorumi, jonka päätavoitteena on kehittää alueellisen varautumisen yhteensovittamista. 
PHTURVAn puheenjohtajana toimii tällä hetkellä maakuntajohtaja Laura Leppänen ja sihteerinä vs. 
valmiusmestari Mika Nevalainen. PHTURVAn toiminnan käytännönjärjestelyistä vastaa PHTURVAn 
esikunta. 
 
PHTURVAn organisaatiot: 
Kunnat 
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (Phhyky) 
Päijät-Hämeen liitto 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
Hämeen poliisi 
Hämeen aluetoimisto (Puolustusvoimat) 
Etelä-Suomen AVI 
Hämeen ELY 
Elinkeinoelämän varautumistoimikunta ELVAR 
Elinkeinoelämä (P-H Yrittäjät, Hämeen kauppakamari, Lahden teollisuusseura) 
Järjestöt (SPR, VAPEPA, Yhteinen Päijät-Häme, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva) 
Lahden seurakuntayhtymä 
 
PHTURVAn toiminta perustuu muun muassa Yhteiskunnan turvallisuusstrategian 2017 kokonais-
turvallisuuden toimintamalliin. Koska toiminta ei ole lakisääteistä, PHTURVAn esikunta selvitti kun-
nilta ja hyvinvointiyhtymältä mahdollisuuksia rahoittaa toimintaa. Rahoituksen osoittautuessa 
haasteelliseksi, pelastuslaitos päätti, suurinta kannatusta saaneena isäntäorganisaatiovaihtoehto-
na, resursoida PHTURVAn toimintaa 50% henkilötyövuoden panoksella sisäisin järjestelyin vuoden 
2021 ajaksi. 
 
PHTURVAn toiminta on ollut haasteellista muun muassa resursseista ja organisaatioiden sitoutu-
misesta johtuen. Koronakriisin aikana PHTURVAn esikunta päätyi pitäytymään Etelä-Suomen Avin 
toimeksiantamissa tilannekatsaustoiminnoissa.  
 
PHTURVA kokoontui 2020 aikana lähinnä tilannekatsausten merkeissä yhdeksän kertaa, esikunta 
kokoontui näiden lisäksi seitsemän kertaa. PHTURVAn tilannekatsauksia toimitettiin Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle (E-SAVI) 15 kertaa. Kevään koronakriisin alkuvaiheessa tilannekatsaukset 
toimitettiin tiedoksi myös alueen kansanedustajille.  
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5.6 Päijät-Hämeen sopimuspalokunnat  Aluepalopäällikkö Jani Aaltonen 

 
Sopimuspalokunnat ovat keskeisessä osassa Päijät-Hämeen pelastustoimessa. Sopimuspalokunta-
toiminnalla varmistetaan alueen pienempien kuntien toimintavalmius erilaisissa onnettomuusti-
lanteissa. Lisäksi sopimuspalokunnat muodostavat merkittävän resurssin pelastustoimelle pääl-
lekkäisten tehtävien suorittajana sekä tärkeänä apuna suuremmissa onnettomuustilanteissa. 
Sopimuspalokunnat vahvistavat alueen toimintavalmiutta suuronnettomuus-, häiriö- ja poikkeus-
tilanteissa sekä osallistuvat turvallisuusviestintään. 
 
Sopimuspalokunnalla tarkoitetaan pelastuslaitoksen kanssa pelastustoimeen kuuluvien tehtävien 
hoidosta sopimuksen tehnyttä, järjestettyä apua antavaa palokuntayhteisöä. Sopimus voi olla yh-
teisön tekemä palokuntasopimus tai henkilön ja pelastuslaitoksen välinen työsopimus.  
 
Päijät-Hämeen alueella sopimuspalokunnat vastaavat pelastustoiminnan ensilähdöstä Asikkalassa, 
Hartolassa, Hollolan Hämeenkoskella, Kärkölässä, Padasjoella, Sysmässä sekä Orimattilan Artjär-
vellä. Alueen muita sopimuspalokuntia ovat Lahdessa Ahtialan vpk, Harjunalustan vpk, Lahden vpk, 
Renkomäen vpk ja Villähteen vpk, Hollolassa Vesikansan vpk, Hakosilta-Nostavan vpk, Herralan vpk 
ja Keski-Hollolan vpk, Heinolassa Heinolan pvpk ja Vierumäen vpk sekä Orimattilassa Pennalan vpk. 
 
Sopimuspalokuntatoimintaa Päijät-Hämeessä ohjaavat pääasiallisesti palvelutasopäätös, aluesopi-
mus sekä palokuntakohtaiset palokuntasopimukset. Vuosi 2020 käynnistyi uuden aluesopimuksen 
ja palokuntasopimuksien voimaantulolla 1.1.2020. 
 
Päijät-Hämeen sopimuspalokuntien hälytysosastoissa toimi vuoden 2020 lopulla yhteensä 404 
henkilöä. Hälytystehtäviä suorittavan osaston ohella sopimuspalokunnissa on yleensä myös 
nuoriso-, nais- ja veteraanitoimintaa. Nämä ydintehtävää tukevat toiminnot takaavat jäsenistölleen 
oivat harrastus- ja kehittymismahdollisuudet turvallisuusasioiden parissa. 
 
Sopimuspalokunnat voivat palvelutuotannossaan erikoistua sovittuihin toimintoihin normaalin 
toimintansa lisäksi. Tällaisia erikoistumisia ovat esimerkiksi ensivastetoiminta, hälytysmuonituksen 
järjestäminen onnettomuustilanteessa sekä sammutusvesihuolto. Vuoden 2020 aikana sovittiin 
Herralan vpk:n erikoistumisesta ensivastetoimintaan ja Villähteen vpk:n erikoistumisesta 
jälkivahinkojen torjuntaan. 
 
Vuonna 2020 Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle perustettiin sopimuspalokuntatoiminnan kehittä-
misverkosto. Kehittämisverkoston tehtävänä on toimia vertaisalustana kehittämisverkostoissa, 
edesauttaa kansallisten tavoitteiden toteuttamista sekä valmistella suunnitelma sopimuspalokun-
tatoiminnan edistämisestä alueella.  Sopimuspalokuntatoiminnan kehittämisohjelma perustuu pe-
lastustoimen uudistamishankkeeseen sekä valtakunnalliseen Sopimuspalokuntatoiminnan kehittä-
misohjelma 2020–2023 -julkaisuun.  
 
Sopimuspalokunnille on nimetty päävastuuhenkilö sekä jokaiselle sopimuspalokunnalle 
yhteyshenkilö pelastuslaitoksen päällystöstä. Päävastuuhenkilönä aloitti vuonna 2020 
aluepalopäällikkö Jani Aaltonen. 
 
Vuonna 2020 käynnistettiin valmistelut Iitin siirtymiseksi Päijät-Hämeeseen. Siirrossa Päijät-Hä-
meen pelastuslaitos sai kaksi elinvoimaista ja hyvin organisoitua palokuntaa alueeseensa. Vuonna 
2020 toteutettiin sopimusneuvottelut (palokuntasopimus) Iitin vpk:n ja Vuolenkosken vpk:n kanssa. 
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5.7 Koulutus    Aluepalopäällikkö Pertti Vesaaja 

 
Koulutuksen strategisena tavoitteena on koko Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen yhtenäinen toimin-
ta onnettomuus- ja pelastustilanteissa. Koulutustoiminta perustuu yleisesti pelastustoimelle ase-
tettuihin velvoitteisiin koulutuksesta (pelastuslaki, pelastusasetus, pelastussukellusohje) sekä si-
säisesti koulutussuunnitelmaan, sopimuksiin sekä vuosittain laadittaviin koulutuskalentereihin. 
Koulutuksen ja kouluttautumisen tarkoitus on vastata pelastuslaitoksen perustehtävään – ihmisen 
pelastamiseen. Koulutustoiminnalla taataan tehokas ja tuloksellinen pelastustoiminta, mutta 
samalla myös kehitetään työelämän laatua. 
 
Koulutustoiminnan haasteet 
Pelastuslaitoksen koulutustoiminta on haastava kokonaisuus. Perusteena tälle on pelastuslaitoksen 
moniulotteinen organisaatio sekä koulutuksen monimuotoisuus. Pelastuslaitoksen palvelutuotanto 
on laaja (pelastustoiminta, riskienhallinta, ensihoito), tehtävät ja toimenkuvat (pelastus, valvonta, 
turvallisuusviestintä, väestönsuojelu, ensihoito, taloushallinto, korjaamotoiminta jne.) sekä työajat 
(toimistotyöaika, yleistyöaika, jaksotyöaika ja poikkeusluvan mukainen työaika) ovat 
palvelutuotannosta johtuen moninaiset. Koulutuksen aiheet ja sisällöt vaihtelevat palvelutuotan-
nosta riippuen, mutta myös koulutuksen järjestämistavat ja -muodot vaihtelevat suuresti. 
 
Pelastuslaitoksen koulutus 2020 
Pelastuslaitoksen koulutus voidaan jakaa osaamisen kehittämistä koskevan suosituksen mukaisesti 
suunnitelmalliseen perehdyttämiseen, mentorointiin sekä ammatilliseen henkilöstökoulutukseen. 
Suunnitelmallista perehdyttämistä oli uusien työntekijöiden perehdyttäminen työtehtäviinsä. 
Toteutukseen osallistuivat pelastusjohtaja, osastopäälliköt, paloinsinööri ja palotarkastajat. Lisäksi 
Pelastuslaitoksella on yhteistyösopimus Pelastusopiston kanssa palopäällystön (AMK) harjoittelu-
toiminnan (työhön perehdyttäminen) järjestämisestä. 
Mentorointia toteutettiin organisaation kannalta keskeisen tietotaidon siirtämiseksi henkilöstö-
vaihdoksien yhteydessä ja erikseen säilyttämiseksi sijaisuusjärjestelyitä ajatellen. Mentorina 
toimivat kokeneet ja osaavat johtajat ja asiantuntijat. Mentorointi järjestettiin yhteisillä koulutus- 
ja työssäolojaksoilla. 
Ammatillisesta henkilöstökoulutuksesta yksi keskeinen osa on täydennyskoulutus. Täydennyskou-
lutuksella tarkoitetaan koulutusta, jonka avulla ylläpidetään ja kehitetään työssä tarvittavaa osaa-
mista. Täydennyskoulutus vastaa henkilöstön välittömiin koulutustarpeisiin tai suuntaa tulevaisuu-
dessa tarvittaviin tietoihin ja taitoihin. 
Täydennyskoulutuksessa tukeuduttiin pääosin Pelastusopiston tarjoamaan täydennyskoulutuk-
seen, mutta myös sisäministeriö, Työterveyslaitos, Suomen palopäällystöliitto (SPPL), Suomen 
pelastusalan keskusjärjestö (SPEK) ja useat muut tahot järjestivät koulutusta, mihin pelastuslaitok-
sen henkilökunta osallistui. Pelastustoiminnan osaston henkilöstölle täydennyskoulutuksesta kou-
lutuspäiviä vuonna 2020 kertyi 195 päivää. 
 
Täydennyskoulutukseksi tässä yhteydessä katsotaan myös pelastuslaitoksen sisäinen, työvuoroissa 
järjestetty koulutus. Työvuorokoulutus on keskeisin ammattitaitoa tukeva koulutuksen muoto. 
Sisäinen koulutus on osa päiväpalvelusohjelmaa. Sisäistä koulutusta järjestettiin vuonna 2020 
yhteensä 2 405 tuntia eli 100 tuntia työvuoroa kohden.  
 
Pelastustoimintaa suorittavalle päällystölle ja alipäällystölle järjestettiin vuoden aikana päällystölle 
7 ja alipäällystölle 1 koulutuspäivää. Heinolassa järjestettiin sisäisenä koulutuksena puomitikas-
koulutus. Koulutuspäivistä kertyi vuoden aikana osanottajamäärä huomioiden kaikkiaan 194 
koulutuspäivää. 
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Jatkokoulutus lukeutuu ammatilliseen henkilöstökoulutukseen. Jatkokoulutuksella hankitaan muo-
dollinen kelpoisuus uusiin tehtäviin tai lisätään osaamista vastaamaan uusia vaativampia tehtäviä. 
Vuonna 2020 tällaisia koulutuksia olivat muun muassa hengityssuojainten huoltajakurssi (2 henki-
löä), korkealla työskentelyn kouluttajakurssi (2 henkilöä) sekä puomitikkaan kuljettajakurssi (2 
henkilöä).  
Ensihoidon koulutustoiminnassa pelastajat suorittivat huomattavan määrän osaamisen varmenta-
miseen liittyviä suoritteita. Tällaisia suoritteita olivat ensihoidon perustason hoito-oikeuksien päi-
vittäminen. Ensihoidon koulutustiimi toteutti pelastajille vuoden teeman mukaisia ensihoitokoulu-
tuksia työvuoroittain sekä erillisiä koulutuspäiviä. 
 
Pelastuslaitos pyrkii monipuolistamaan harjoittelutoimintaa myös hankkimalla käyttöönsä erilaisia 
harjoituskohteita. Vuonna 2020 tällaisista voidaan mainita esimerkkinä purettavat pienrakennuk-
set, joita hyödynnetään sisäministeriön antaman pelastussukellusohjeen velvoittamissa kuumissa 
savusukellusharjoituksissa. 
 
Sopimuspalokuntakoulutus 2020 
Sopimuspalokuntakoulutuksen järjestäminen on pelastuslain mukainen tehtävä pelastuslaitoksel-
le. Päijät-Hämeessä pelastuslaitos vastaa sopimuspalokuntakoulutuksen järjestämisestä myös 
aluesopimuksen perusteella. Sopimuspalokuntakoulutuksen osalta pelastuslaitos tekee yhteistyötä 
Hämeen pelastusliiton kanssa. 
Sopimuspalokuntakoulutuksella annetaan tarvittava peruskoulutus sopimuspalokuntalaisille 
(peruskurssit). Lisäksi koulutuksella turvataan riittävä tietotaitotaso pelastustoiminnan tuloksek-
kaan suorittamisen takaamiseksi (täydennyskurssit). Sopimuspalokuntakoulutuksen tavoite on 
riittävien toimintaedellytysten luonnin lisäksi turvata osaltaan sopimuspalokuntien elinvoimaisuus 
ja edelleen kehittyminen. 
Peruskursseista järjestettiin ensiapukurssi, ensivastekurssi, pelastustyökurssi sekä pelastustoimin-
nan peruskurssi. Täydennyskoulutuksena järjestettiin hälytysajo kuljettajakoulutus. Koulutuspäiviä 
muodostui kaikkiaan 303. Sopimuspalokunnat toteuttivat sisäistä koulutustaan pääsääntöisesti 
omatoimisesti vuonna 2020 keskimäärin 27 harjoituskertaa sopimuspalokuntaa kohden. 
 
Koulutustoiminnassa muutoksia 2020 
Koulutustoiminnassa 2020 tapahtuneita merkittäviä muutoksia olivat Covid19 -pandemian aiheut-
tamat kokoontumisrajoitukset ja pelastuslaitoksen sisäiset ohjeet sekä sopimus työvuoro päiviksi -
toimintamallin määräaikaisesta keskeyttämisestä.  Pelastajien kouluttamista lähihoitajiksi oppiso-
pimuskoulutuksella jatkettiin. Oppisopimuskoulutuksella pelastajille hankitaan sosiaali- ja terveys-
alan perustutkinto (perustason ensihoitaja/lähihoitajatutkinto). Koulutus on työnantajan näkökul-
masta strateginen toimenpide, millä ylläpidetään ja kehitetään palvelutuotantoa ja palvelutuotan-
non mahdollisuuksia jatkossa sekä kehitetään henkilöstön ammattitaitoa ja edistetään mahdollisia 
urapolkuja. Työntekijän kannalta koulutus kehittää ammattitaitoa ja mahdollistaa moninaisemman 
työnkuvan terveydenhuollon ammattihenkilönä. Lisäksi se edistää edelleen suoritettavia jatko-
opintoja ja tukee urapolkusuunnittelua. Koulutus aloitettiin joulukuussa 2019 jatkuen vuodelle 
2021.  
 
Kuumat savusukellusharjoitukset toteutettiin edellisestä vuodesta poiketen työvuorokoulutuksena 
työvuoro päiviksi sopimuksen ollessa keskeytettynä. Työvuorokoulutuksena kuumien savusukellus-
harjoituksien järjestäminen vaatii valmiussiirtoja, jotka nekään eivät aina takaa hälytyksistä johtuen 
keskeytymätöntä kuumakoulutustapahtumaa. Muutoin kuumien savusukellusharjoitusten osalta 
toimittiin harjoitusalueen ympäristöluvan (Orimattilan ympäristölupalautakunta 9.2.2012, Vaasan 
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hallinto-oikeus 22.8.2013 13/0218/1) ehtojen mukaisesti tiedottamalla ennakoivasti ja 
toteuttamalla polttoja lupaehtojen mukaisesti.   
 
Harjoitusolosuhteita pyritään kehittämään koko ajan ja pitämään monipuolisina. Orimattilan har-
joitustaloa käytetään kylmien savusukelluksien ja putoamisvaarallisella alueella työskentelyn har-
joitteluun. Harjoitustalo on osa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen hajautettua harjoitusaluetta.  
Sopimuspalokuntakoulutuksen osalta noudatettiin sisäministeriön antamaa ohjeistusta sopimus-
palokuntakoulutuksesta. Vuoden 2020 merkittävin muutos sopimuspalokuntakoulutuksessa oli 
sopimuspalokuntahenkilöstön koulutusjärjestelmän kehittäminen ja uudistaminen Pelastusopiston 
johdolla sekä valmistautuminen muutokseen paikallisesti. Muutosta on käsitelty sopimuspalokun-
tien päälliköiden kanssa 2019. Kurssinjohtajia ohjattiin ilmoittautumaan Pelastusopiston vastaavan 
kouluttajan rekisteriin. Tammikuussa järjestettiin paikallinen vastaavan kouluttajan koulutus yh-
teistyössä Pelastusopiston kanssa. Koulutukseen osallistui 11 kurssinjohtajaa.  
 
Pelastuslaitos osallistui Pelastusopiston ja pelastuslaitosten väliseen yhteistyöhön osallistumalla 
Koulumaali-koulutukseen. Koulumaali on pelastustoimen koulutusalusta, missä on ajantasainen 
oppimateriaali käytettävissä niin Pelastusopiston kuin pelastuslaitostenkin käyttötarpeisiin. 
Koulumaali on Moodle-verkko-oppimisympäristö, jonka avulla voidaan rakentaa oppimis- ja työs-
kentely-ympäristöjä verkossa. Koulumaali oppimisalusta otetaan sopimuspalokuntakoulutusten 
osalta käyttöön v. 2020 aikana. Pilottikurssina toimii ensivastekurssi 2021.  
 
Yhteistoimintaharjoitukset 
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston valvomien, Päijät-Hämeessä sijaitsevien lupalaitosten harjoittelu 
toteutettiin valvontasuunnitelma huomioiden. Pelastuslaitoksen alueella sijaitsee 22 lupalaitosta. 
Yhteistoimintaharjoituksilla tarkoitetaan pelastusviranomaisen ja Tukesin valvomien 
tuotantolaitosten yhteisiä harjoituksia. Harjoitusten järjestäminen perustuu pelastuslain 
(379/2011) ja työturvallisuuslain (738/2002) velvoitteisiin kouluttaa yrityksen henkilöstöä 
varautumaan mahdolliseen omatoimiseen pelastustoimintaan onnettomuustilanteessa. Osassa 
kohteista harjoitustoiminnassa noudatettiin lisäksi asetusta erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden 
ulkoisesta pelastussuunnitelmasta (612/2015) sekä osassa kohteista asetusta vaarallisten 
kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015). Jälkimmäisen 18 §:n mukaan toimin-
nanharjoittajan tulee tarkistaa pelastussuunnitelma vähintään kolmen vuoden väliajoin ja aina 
tarpeen vaatiessa korjata ja ajanmukaistaa se. Lisäksi asetuksen 19 §:n mukaan toiminnanhar-
joittajan on laadittava suunnitelma sisäistä pelastussuunnitelmaa koskevien harjoitusten järjes-
tämiseksi ja järjestettävä harjoituksia säännöllisesti sisäisen pelastussuunnitelman toimivuuden 
varmistamiseksi. 
 
Uusina harjoituskohteina olivat uuden eteläisen kehätien tunneliharjoitukset, joita toteutettiin 
syksyn aikana neljä kertaa. Kolme harjoitusta Liipolan tunnelissa ja yksi Patomäen tunnelissa. 
Harjoitukset toteutettiin yhteistoimintaharjoituksena poliisin, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän, 
Tampereen tieliikennekeskuksen sekä sopimuspalokuntien kanssa. Harjoituksissa todetaan 
henkilöstön valmiudet onnettomuustilanteessa ja koulutetaan harjoituksella erilaisiin 
pelastustoimen ja tuotannon vaatimiin tehtäviin lavastetussa onnettomuustilanteessa. 
Harjoituksissa testataan harjoituskohteen sisäisen ja/tai ulkoisen pelastussuunnitelman toimivuutta 
sekä harjoitellaan yhteistoimintaa harjoituskohteen turvallisuusorganisaation ja 
pelastusviranomaisten kanssa. Tavoitteena on kehittää yrityksen valmiuksia sekä tutustuttaa 
pelastuslaitoksen operatiivista henkilöstöä harjoituksena olevaan kohteeseen. 
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Yhteistoimintaharjoituksia järjestettiin 2020: 

 Liipolan tunneli (3) 

 Patomäen tunneli 

 A-Kassi 

 Hartwall 

 Rakennusbetoni- ja Elementti Oy 
 

 
Kuva 13. Yhteistoimintaharjoitus Liipolan tunnelissa. Kuva Salla Virta. 
 
Moniviranomaisharjoitukset 
Moniviranomaisharjoitusten tavoite on harjoitella viranomaisyhteistoimintaa ja johtamis-
työskentelyä sekä kehittää johtamistyöskentelyn toimivuutta. Lisäksi tavoitteena on harjoitella 
viestiliikennettä, viestimistä sekä todeta riittävät viranomaisvalmiudet vastata tietyn tyyppiseen 
onnettomuuteen. Vuonna 2020 moniviranomaisharjoituksena toteutettiin osallistuminen PAPU20 -
paikallispuolustusharjoitukseen. 
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 Ensihoito-osasto    Ensihoidon palvelupäällikkö Jenni Eskola 
 

Pelastuslaitos tuotti kertomusvuonna ensihoitopalvelua Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (jat-
kossa PHhyky) kanssa solmitun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Muutoksia tapahtui kuiten-
kin PHhyky:n toimesta seuraavasti: 13.1 alkaen Heinolan yövalmiutta vähennettiin, jolloin aiemmin 
PHpelan miehittämä ympärivuorokautinen ensihoitoyksikkö EPH222 lopetettiin. Heinolaan jäivät 
PHhyky:n miehittämät yksiköt (PH221 24/7 ja PH222 12/7). Samalla Phpela alkoi miehittää Niemen 
pelastusasemalta käsin 24/7 PH125 yksikköä, jossa miehistönä toimi ensihoitaja + palomies.  
11.5 alkaen PHhyky vähensi myös Iitin yövalmiutta, jolloin PH323:sta tuli osa-aikainen yksikkö 12/7. 
Kyseinen yksikkö sijoitettiin valmiusajan ulkopuolella Nastolan asemalle, josta käsin kaksi 
päätoimista ensihoitajaa miehittivät yksikön. Yövalmiuden vähentäminen oli tarkoitus lopettaa 
27.9., mutta kyseistä toimintamallia jatkettiin vastuuviranomaisen määräyksellä vuoden loppuun 
saakka. 
Sysmän yksikkö PH224, Asikkalan PH225, Hollolan PH325 sekä Nastolan PH324 miehitettiin 24/7 
palomiehen ja ensihoitajan toimesta. Kesälomakauden ajan PH224 sekä PH225 miehitettiin kah-
della päätoimisella ensihoitajalla palomiessijaisten niukan saatavuuden vuoksi. 28.9 alkaen kyseiset 
yksiköt miehitettiin normaalisti eli Sysmän yksikkö miehitettiin Heinolan asemalta ja Asikkalan 
yksikkö Paavolan asemalta osaltaan palomiehen toimesta. 
 
Pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköt suorittivat yhteensä 11 711 ensihoitotehtävää, joista siirtokulje-
tuksia oli 233 kpl. Tehtävämäärät kasvoivat reilulla 600 tehtävällä edellisvuoteen verrattuna. Ensi-
hoidon eri tehtävälajeista suurimmat olivat peruselintoiminnan häiriöt sekä erilaiset löydös- tai 
oirejohteiset sairastumiset. Esimerkkejä näistä ensihoitotehtävistä on äkillisesti heikentynyt yleis-
tila tai vatsakipu.  
Hoitolaitossiirtoja sekä niihin rinnastettavia muita ensihoitotehtäviä pelastuslaitoksen yksiköt 
suorittivat yhteensä 233 kpl, joka on noin 2 % kaikista ensihoidon tehtävistä. Ensihoitopalvelun 
tukitehtäviä, joita ovat ensihoidon tilannekeskuksen kautta tulevat tehtävät, kuten antibioottitipu-
tukset, suorittivat pelastuslaitoksen yksiköt yhteensä 23 kpl. 
 
Tehtävämäärät yksiköittäin 2020 

Tehtäväkoodityyppi EPH125 EPH224 EPH225 EPH323 EPH324 EPH325 Yhteensä 

Tuntematon 28 4 19 14 19 20 104 

Hoitolaitossiirrot 38 51 40 30 40 34 233 

Kansalaistehtävät 3 501 1 023 1 547 1 037 1 864 2 373 11 345 

Muu tehtävät 4         2 6 

Tukitehtävät   4 7 9 3   23 

Yhteensä 3 571 1 082 1 613 1 090 1 926 2 429 11 711 

Taulukko 7. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköiden suorittamat tehtävät 
tehtäväkoodeittain 1.1.-31.12.2020. (Lähde: PHhyky Akuutti24 ensihoidon tilastot). 
 
Ensihoitotehtävä ei aina johda kuljetukseen. Tavoitteena on saada tarkoituksenmukaisin apu 
potilaan luokse sekä antaa tarvittava hoitoonohjaus oikean palvelun piiriin. Tällöin potilas voi jäädä 
ensihoidon kohdattuaan kotiin tai tapahtumapaikalle. Näitä tehtäviä kutsutaan X-tehtäviksi. 
Pelastuslaitoksen yksiköiden vuonna 2020 suorittamista ensihoitotehtävistä yhteensä 6076 
ensihoitotehtävää päättyi tilanteeseen, jossa ensihoitoyksikkö ei kuljettanut potilasta jatkohoi-
toon. Tämä vastasi n. 52 % kaikista ensihoitotehtävistä. 
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X-tehtävien määrä yksiköittäin 2020 
Resurssi X-0 X-1 X-2 X-3 X-4 X-5 X-6 X-7 X-8 X-9 Yhteensä 

EPH125 1 25 25 22 107 789 62 72 405 297 1 805 

EPH224   9 4 3 115 267 19 12 133 72 634 

EPH225   17 10 14 169 392 12 25 184 156 979 

EPH323 2 14 11 7 95 231 15 13 146 86 620 

EPH324   18 12 3 85 407 43 31 149 155 903 

EPH325 1 25 19 16 110 424 38 34 238 230 1 135 

Yhteensä 4 108 81 65 681 2 510 189 187 1 255 996 6 076 

Taulukko 8. Kuljetukseen johtamattomat ensihoitotehtävät ja niiden jakaantuminen pelastuslaitok-
sen ensihoitoyksiköiden osalta 2020. (Lähde: PHhyky Akuutti24 ensihoidon tilastot). X-0 - ajoeste, 
X-1 = kuollut, X-2 = annettu poliisin huostaan, X-3 = pyydetty kohteeseen muuta viranomaisapua, 
X-4 = muu kuljetus hoitoon, X-5 = ei tarvetta lääkinnällisille toimenpiteille, X-6 = potilas kieltäytyi 
kuljetuksesta, X-7 = potilasta ei löydetty, X-8 = potilas hoidettu kohteessa, X-9 = tehtävä peruttu. 
 
Pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköiden käyttöasteet olivat 19–41 % välillä. Niemen asemalle sijoi-
tettu ensihoitoyksikkö oli kuormitusasteeltaan korkein. Vastaavasti Sysmään sijoitetulla yksiköllä 
oli vähiten ensihoitotehtäviä.  

 
Kaavio 2. Pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköiden käyttöasteet 2020. (Lähde: PHhyky Akuutti24 
ensihoidon tilastot). 
 
Vuonna 2020 ensihoito-osastolla työskenteli päätoimisena 38 henkilöä: ensihoidon palvelupäällik-
kö, 5 ensihoitoesimiestä ja 32 päätoimista hoitotason ensihoitajaa. Lisäksi ensihoito-osastolla työs-
kenteli laskennallisesti 25 palomies-ensihoitajaa. Käytännössä Orimattilan asemapaikkaa lukuun 
ottamatta kaikki pelastuslaitoksen palomiehet työskentelivät vuorollaan ensihoitoyksikössä. Ensi-
hoidon päätoimista henkilöstöä käytettiin aktiivisesti PHhyky:n puuttuvien henkilöstöresurssien 
paikkaamiseen, ja vastaavasti pelastuslaitoksen ensihoidon henkilöstövajeiden paikkaamiseen 
saimme apua PHhyky:ltä. Yhteistyöllä pyrittiin välttämään poissaoloista aiheutuvia ylityökustan-
nuksia sekä minimoimaan lyhytaikaisten sijaisten käyttöä.  
 
Ensihoitopalvelun autokalusto ja sen ylläpitäminen kuuluvat yhteistoimintasopimuksen perusteella 
pelastuslaitoksen vastuulle. Tämän ensihoidon yhteistoimintasopimuksen mukaisen autokalusto-
prosessin omistaa pelastuslaitoksen tekninen osasto. Pelastuslaitos vastasi ensihoitopalvelun auto-
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kaluston hankinnasta ja huolloista. Ajoneuvotyöryhmässä on jäseniä sekä PHhyky:ltä että pelastus-
laitokselta. 
 
Yksi ensihoitoesimies työskenteli päivätyöajalla ja suunnitteli sekä toteutti ensihoitopalvelun 
koulutuksia. Päätyön ohella hän toimi Phpelan työsuojeluvaltuutettuna ja Päijät-Hämeen ensihoi-
topalvelun työturvallisuusryhmän jäsenenä. Lisäksi hän suunnitteli ja osaltaan toteutti pelastajien 
ensihoitokoulutusta sekä pelastuslaitoksen vastuulla tapahtuvan ensiauttajatoiminnan koulutuk-
sen. Esimiehen työparina työskenteli ensihoitajan tehtävistä ensihoitokouluttajaksi sijoitettu en-
sihoitaja. Kouluttava ensihoitoesimies ja pelastuslaitoksen ensihoitokouluttaja osallistuivat myös 
PHhyky:n ensihoitajien koulutuksen toteuttamiseen. Alueella operoivan yksityisen Lahden ensihoi-
topalvelu Oy:n henkilökunta osallistui pelastuslaitoksen henkilöstön ensihoidon tiimikoulutuksiin. 
Lisäksi koulutustiimi oli osaltaan arvioimassa alueellisesti NouHätä-kilpailijoiden osaamista ja jat-
kokoulutti koululaisia loppukilpailua varten.  
 
Vuoden aikana jatkettiin palomiesten ensihoito-osaamisen ylläpitämistä vuorokoulutusten ja 
osaamisen varmistamisen avulla. Sopimuspalokuntien ensivastekoulutuksen toteuttamista jatket-
tiin PHhyky:n osaamisenhallintasuunnitelman mukaisesti. Ensivastekoulutusta toteutettiin pelas-
tuslaitoksen ensihoidon henkilökunnan toimintana työajan ulkopuolella luentopalkkioperustai-
sesti. Laitoksen ensihoito toimi useiden oppilaitosten työssäoppimisjaksoilla harjoittelupaikkana. 
Yhteensä lähes 400 potilastyöhön osallistuvaa ensiauttajaa sai ensihoidon osaamisenhallinnan 
mukaista koulutusta.  
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 Tekninen osasto   Tekninen päällikkö Jarmo Saloranta 

7.1 Paloasemahankkeet 

 

Orimattilan pelastusasema 
Orimattilan pelastusasemahankkeen suunnittelijat valittiin alkuvuodesta 2020 kilpailutuksen 
jälkeen. Sopimukset allekirjoitettiin 19.2.2020.  
 
Hankkeen suunnittelijoiksi valittiin: 
Arkkitehtisuunnittelu:  Arkkitehtitoimisto Kuttner Ky 
LVIAJ- suunnittelu:  Ramboll Finland Oy 
Sähkösuunnittelu:  Sitowise Oy 
Rakennesuunnittelu:  Vahanen Suunnittelupalvelut Oy 
Pohjarakennesuunnittelu:  GeoPro Colsulting Oy 
 
Ensimmäinen yhteinen suunnittelupalaveri pidettiin 25.2.2020 ja siitä alkoi hanke menemään 
eteenpäin. Suunnittelupalavereja pidettiin vuoden 2020 aikana yhteensä 16 kpl, jonka lisäksi 
hankkeeseen kuuluvat pienemmät palaverit. 
 
Maanrakennusurakan tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelua tehtiin samalla. Sen kilpailutus oli 
kesällä,  ja maanrakennusurakan sai Macra Oy. 
 
Hankkeen aikataulu: 

 Maanrakennusurakka alkoi 3.8.2020 

 Paalutus 26.8. – 18.9.2020 

 Maanrakennusurakka valmis 31.12.2020 

 Rakennusurakka kilpailutuksessa 8-9/2020 

 Päärakennusurakoitsijaksi valittiin 12.10.2020 Macra Oy (vertailuhinta 4,714 milj. 
euroa) 

 Talotekniikan urakoitsijaksi valittiin 12.10.2020 Caverion Oy (vertailuhinta 1,537 milj. 
euroa) 

 Rakentaminen alkaa 1/2021 

 Rakennus valmis 4/2022. 
 
Hanke etenee suunnitellusti, ja yhteistyö Orimattilan kaupungin, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden 
sekä konsulttien kanssa on ollut todella hyvää. Myös oma suunnittelutyöryhmä on laittanut 
hankkeeseen aikaa. 
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Asikkalan pelastusasema 
Asemahanke saatiin käyntiin alkuvuodesta 2020, jonka jälkeen lähdettiin viemään uuden aseman 
suunnittelua eteenpäin. Ensimmäinen suunnittelupalaveri kunnan kanssa oli 21.2.2020. Palaverissa 
olivat mukana: 
Asikkalan kunnasta Harri Hirvonen sekä Pekka Ahlqvist  
pelastuslaitokselta Jarmo Saloranta, Jenni Eskola sekä Sami Siniranta 
Asikkalan sopimuspalokunnasta Ilpo Kantola 
Arkkitehtuuritoimisto Kari Järvisestä Kari Järvinen 
 
Aseman pohjana käytetään Sysmän pelastusaseman tilaohjelmia ja tietoja. Asemasta ei tehdä aivan 
samanlaista, mutta suunnittelussa pystytään hyödyntämään Sysmän aseman pohjaa ja näin 
nopeuttamaan suunnittelua. 
 
Pelastuslaitoksen omaan suunnittelutyöryhmään valittiin pelastuslaitokselta Jarmo Saloranta, Jenni 
Eskola ja Sami Siniranta sekä Asikkalan sopimuspalokunnasta Ilpo Kantola. 
 
Tilaohjelma ja huonetilakortit saatiin valmiiksi 30.3.2020. Ne käytiin läpi kunnan kanssa 6.4.2020 
pidetyssä palaverissa, jossa sovittiin, että näillä suunnitelmilla lähdetään eteenpäin ja Hirvonen, 
Ahlqvist ja Järvinen kasaavat aineiston arkkitehtisuunnittelun tarjouspyyntöä varten. 
 
Suunnittelu kilpailutettiin alkukesästä, ja suunnittelutyökilpailutuksen voitti FCG Suunnittelu ja 
Tekniikka Oy. Heidän kanssaan pidettiin ensimmäinen suunnittelukokous 20.8.2020. Syksy ja 
loppuvuosi meni tilojen suunnittelussa, ja suunnittelukokouksia pidettiin viisi. Aseman tilat ja muoto 
muuttuivat muutamaan kertaan. 
 
Aikataulu 

 Urakkalaskenta-aineisto valmistuu tammikuuhun 2021 mennessä 

 Rakennustöiden aikataulu varmistuu myöhemmin, töiden aloitus alustavasti 5/2021 

 
Padasjoki/öljyntorjuntavarasto/kalustohalli 
Hanke jäi aluksi odottamaan Palosuojelurahaston päätöstä, ja avustushakemukseen jouduttiin 
antamaan lisäselvitys. Lopulta 220 000,00 € avustus kuitenkin myönnettiin. 
 
Padasjoen kunta valitsi hankkeen kilpailuttajaksi ja valvojaksi Mestarivalvonta Suontama&Valo 
Oy:n, tarjouspyyntöasiakirjat saatiin lähtemään 3/2020 ja valinnat tehtiin 5/2020. 
Urakkamuotona on kokonaisurakka. Urakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana ja lainsäädännön 
(Vna 205/2009, § 6) mukaisena päätoteuttajana. Urakoitsija ottaa hallittavakseen ja 
vastattavakseen työmaa-alueen heti, kun urakkasopimus on allekirjoitettu.  
 
Pääurakoitsijaksi valittiin rakennusliike Mestaritiimi Oy Jämsästä.  
 
Rakennustyöt etenivät aikataulussa. Kalustohallin oli tarkoitus valmistua 12/2020. 
Tavarantoimituksissa oli viivettä, mutta pääurakoitsija sai kurottua aikataulun kiinni, ja kalustohalli 
vastaanotettiin 23.12.2020. 
 
Hienoa että hanke toteutui, ja pitkäaikainen toive paremmista kalustonsäilytystiloista ja pesuhallista 
saatiin päätökseen. Kiitokset kaikille hankkeessa mukana olleille. 
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7.2 Kalusto 

 

Uudet hankinnat 
 

Säiliöauto  1 kpl Lahti 
Sammutusauto 1 kpl Asikkala 
Pakettiauto  1 kpl Padasjoki 
Henkilöauto  3 kpl Lahti, Hartola, Hollola  
Maasturi  2 kpl Lahti 
Miehistöauto 1 kpl Heinola 
Mönkijä  1 kpl Hollola 
Peräkärry  1 kpl Hollola 
Vene Tibeko  1 kpl Orimattila 
Veneenkulj.kärry 1 kpl Orimattila 
 
Käytöstä poistettua kalustoa  
 

Sammutusauto Scania  2012 Asikkala 
Puomitikasauto Mercedes-Benz 1992 Heinola  
Miehistöauto VW Transporter 2007 Padasjoki (poistuu 2021) 
Henkilöauto  Volvo XC60  2011 Lahti 
Henkilöauto  Ford Focus  2016 Hartola (poistuu 2021) 
Henkilöauto  Ford Focus  2016 Hollola (poistuu 2021) 
Maasturi  Ford Kuga  2016 Lahti 
Miehistöauto VW Transporter 2009 Heinola (poistuu 2021)  
Säiliöauto  Scania  1997 Heinola 
Johtoauto  M-B Sprinter  2009 Lahti 
Johtoauto  M-B Vito  2009 Lahti 
Peräkärry  Kärppä  1983 Nastola 
 
 
UUTTA KALUSTOA 2020 
 

     
Kuva 14. Scania P450 B6x2*4NA CP17L XT, 450 hv Euro 6 Paavolan pelastusasema. 
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 Hallinto         Hallintopäällikkö Merja Saasmo

  

 
Pelastuslaitoksen johtokunnan varsinaisia jäseniä ovat: 

Jarkko Niemi (pj), Juha Hämäläinen, Tiina Jokinen, Marja-Kaarina Koskinen, Soile Laakso, Paavo Rautkoski, 

Mikko Saukko, Jyrki Tarhonen (varapj), Heikki Toivonen ja Risto Turunen. Varajäsenet ovat Ari Anttila, Seija 

Kasurinen, Tarja Kirvesmies, Sanna Nevalainen, Harry Nordström, Arja Rantala, Aarre Salmensuo, Olavi Kopo, 

Pasi Uurasmaa ja Toni Vehmola. 

Tilikauden 2020 toiminta oli koronan vuoksi poikkeuksellinen. Hallinnon henkilöstö työskenteli 

pääsääntöisesti etätöissä. Työnteko sujui kuitenkin jouhevasti, eikä toimivien yhteyksien ansiosta ongelmia 

ollut. 

Tilikauden tulokseen vaikutti se, että tuet ja avustukset oli pelastustoiminnassa arvioitu varovasti, ja ne 

toteutuivat n. 200.000 € ennakoitua suurempina. Kustannuspuolella puolestaan suurin säästö saavutettiin 

palkkakustannuksissa. Koronan vaikutuksia oli mm. hälytysmäärien lasku, joka vaikuttaa välittömästi 

sopimuspalokuntien palkkakustannuksiin. Tulos muodostui lähes 600.000 € voitolliseksi. 

Ensihoidon talousarvio oli 100.000 euroa pienempi kuin vuonna 2019. Toukokuussa sovittiin 

ensihoitokeskuksen kanssa lisätalousarviosta, joka pienensi tuottoja edelleen 100.000 euroa.  

Lisätalousarvion mukaiseen säästöön ei enää päästy, ja ensihoidon tappio, n. 110.000 euroa, laskutettiin 

hyvinvointiyhtymän ensihoitokeskukselta. Kokonaiskustannukset olivat silti n. 100.000 € pienemmät kuin 

vuonna 2019 ja ensihoidon tulos 0. 

  TA 2020 toteutuma 2020 erotus 

Toimintatuotot:       

Myyntituotot 156 000 121 818 34 182 

Korvaukset kunnilta 19 025 051 19 039 855 -14 804 

Muut suoritt. Myyntituotot 86 000 88 451 -2 451 

Tuotot ja avustukset 194 900 299 509 -104 609 

Muut toimintatuotot: 120 000 231 328 -111 328 

Toimintatuotot yhteensä 19 581 951 19 780 961 -199 010 

    

Toimintakulut       

Henkilöstökulut -12 229 100 -11 513 040 -716 060 

Palvelujen ostot -1 827 450 -1 932 503 105 053 

Aineet ja tarvikkeet -807 953 -900 491 92 538 

Avustukset -50 000 -1 040 -48 960 

Muut toimintakulut -3 877 448 -4 067 385 189 937 

Toimintakulut yhteensä -18 791 951 -18 414 459 -377 492 

Toimintakate 790 000 1 366 502 -576 502 

Rahoitustuotot ja -kulut 0 14 652 -14 652 

Suunnitelman mukaiset poistot -790 000 -786 305 -3 695 

Tilikauden tulos 0 594 849 -594 849 

Taulukko 9. Talousarvion toteutuma, pelastustoimi. 
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  TA 2020 toteutuma 2020 erotus 

Toimintatuotot:       

Myyntituotot 0 0 0 

Korvaukset kunnilta 4 991 289 5 020 902 -29 613 

Muut suoritt. Myyntituotot 0 0 0 

Tuotot ja avustukset 16 000 10 978 5 022 

Muut toimintatuotot: 30 000 342 29 658 

Toimintatuotot yhteensä 5 037 289 5 032 223 5 066 

    

Toimintakulut       

Henkilöstökulut -3 955 875 -3 904 598 -51 277 

Palvelujen ostot -192 200 -225 593 33 393 

Aineet ja tarvikkeet -220 278 -216 187 -4 091 

Avustukset 0 0 0 

Muut toimintakulut -5 037 289 -685 771 -5 139 

Toimintakulut yhteensä -5 037 289 -5 032 150 -5 139 

Toimintakate 790 000 1 366 502 -576 502 

Rahoitustuotot ja -kulut 0 -73 73 

Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 0 

Tilikauden tulos 0 0 0 

Taulukko 10. Talousarvion toteutuma, ensihoito. 
 

  TA 2020 toteutuma 2020 erotus 

Toimintatuotot:       

Myyntituotot 156 000 121 818 34 182 

Korvaukset kunnilta 24 016 340 24 060 757 -44 417 

Muut suoritt. Myyntituotot 86 000 88 451 -2 451 

Tuotot ja avustukset 210 900 310 487 -99 587 

Muut toimintatuotot: 150 000 231 670 -81 670 

Toimintatuotot yhteensä 24 619 240 24 813 183 -193 943 

    

Toimintakulut       

Henkilöstökulut -16 184 975 -15 417 638 -767 337 

Palvelujen ostot -2 019 650 -2 158 096 138 446 

Aineet ja tarvikkeet -1 028 231 -1 116 677 88 446 

Avustukset -50 000 -1 040 -48 960 

Muut toimintakulut -8 914 737 -4 753 157 184 798 

Toimintakulut yhteensä -23 829 240 -23 446 608 -382 632 

Toimintakate 790 000 1 366 575 -576 575 

Rahoitustuotot ja -kulut 0 14 579 -14 579 

Suunnitelman mukaiset poistot -790 000 -786 305 -3 695 

Tilikauden tulos 0 594 849 -594 849 

Taulukko 11. Talousarvion toteutuma, koko laitos. 
 
Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä  
 
Tilikauden tulos, 594.849,03 € esitetään kirjattavaksi voitto- ja tappiotilille.  
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 Viestintä    Viestintäsuunnittelija Salla Virta 
 

Viestinnällä on rooli kaikissa pelastuslaitoksen perustehtävissä: onnettomuuksien 
ennaltaehkäisyssä, pelastustoiminnassa ja lisävahinkojen estämisessä onnettomuustilanteissa sekä 
varautumisessa erilaisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin. 
Pelastusjohtaja johtaa pelastuslaitoksen viestintää. Pelastuslaitoksen strategisesta viestinnästä 
vastaa pelastusjohtaja apunaan viestintäsuunnittelija ja johtoryhmä. Jokainen työntekijä viestii 
omassa roolissaan ja vastaa osaltaan laitoksen maineesta. Osastopäälliköiden vastuulla on oman 
osastonsa työntekijöiden tiedon varmistaminen. Jokaisella työntekijällä on myös itsellään 
velvollisuus seurata laitoksen viestintäkanavia. Osastoilla on omia viestinnän tehtäviä, kuten 
riskienhallinnalla turvallisuusviestintä ja pelastusosastolla onnettomuustiedottaminen. 
Viestintäsuunnittelija toimii näissä tukena. 
 

9.1 Koronavirus muutti suunnitelmat 

 
Maaliskuussa 2020 Suomeen saapunut koronavirus muutti viestinnän painopisteitä. 
Koronatilanteen seuranta, ja sen vaikutuksista viestiminen henkilöstölle, sidosryhmille sekä 
asiakkaille nousi tärkeimmäksi viestinnän tehtäväksi. 
Viestintäsuunnittelija osallistui viikkottaiseen koronajohtoryhmään ja laati sen jälkeen tilanteesta 
henkilöstötiedotteen, joka jaettiin sähköpostitse ja info-tv:n välityksellä. Henkilöstön 
koronatiedotteita lähetettiin vuoden 2020 aikana 31 kappaletta. Intraan luotiin oma osionsa 
koronavirustilanteeseen, jota päivitettiin säännöllisesti. Pelastuslaitoksen viestintä oli mukana myös 
alueellisessa PHTurva-työryhmässä. 
Valtioneuvoston, THL:n ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän koronaohjeistuksia seurattiin tarkasti. 
Myös pelastuslaitoksen some-kanavia hyödennettiin koronavirusviestinnässä kansalaisille. Päijät-
Hämeen pelastuslaitos osallistui sisäministeriön turvallisuusviestinnän kampanjoihin, joissa 
käsiteltiin myös koronaa. 
Syksyn aikana järjestettiin Teamsin välityksellä henkilöstölle neljä kyselytuntia ajankohtaisista 
asioista. Vuoden aikana tehtiin pelastusjohtajan videotervehdyksiä henkilöstölle. 
Työyhteisöviestintää info-tv:n ja sähköpostitiedotteiden avulla säännönmukaistettiin. 
Viestintäsuunnittelija laati vuoden aikana 120 henkilöstötiedotetta. Myös tekninen alusta uudistui, 
mikä aiheutti ajoittain haasteita. Info-tv:n päivitettiin neljä kertaa vuodessa osastojen tunnuslukuja. 

9.2 Työyhteisöviestintää ja sidosryhmäyhteistyötä 
 
Uusi palvelutasopäätös viimeisteltiin ja henkilöstölehti Lieskahdusta uudistettiin etenkin 
visuaalisesti. Lieskahdus-lehti ilmestyi neljä kertaa vuoden aikana, ja se postitettiin työntekijöille 
sekä sidosryhmille. Viestintäsuunnittelija toimi lehden tuottajana. Lieskahduksessa pyrittiin 
tuomaan esiin mm. pelastusalan opinnäytteitä ja kehitystyötä, työhyvinvointia sekä 
tietoturvallisuutta. 
Viestintä osallistui ja tuki syksyllä 2020 järjestettyä Puolustusvoimien paikallispuolustusharjoitusta 
ja osallistui yhdessä Hämeen poliisin ja Puolustusvoimien tiedotustilaisuusharjoitukseen. 
Viestintäsuunnittelija oli tiiviisti mukana myös Eteläisen kehätien pelastusharjoituksissa ja 
mediatilaisuuden järjestelyissä sekä tunneliturvallisuudesta tiedottamisessa yhteistyössä 
Väyläviraston kanssa. 
Viestintä oli mukana tietoturvatyöryhmässä, ja tietoturva-asioita edistettiin myös Lieskahdus-
lehteen luodulla vakiopalstalla. 
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Yhteistyöstä Järvipelastajien kanssa tehtiin juttu verkkosivuille. Yhteistyötä tehtiin myös Henkka ja 
Kivimutka -elokuvan kanssa ja Lahden VPK avusti kuvauksissa.  
Viestintä jatkoi edellisenä vuonna aloitettua valokuva-arkiston kokoamista ja kuvasi vuoden aikana 
lukuisia tapahtumia ja tilanteita. 
Viestintäsuunnittelija osallistui vuoden aikana useiden valtakunnallisten viestintäverkostojen 
toimintaan. Näitä olivat pelastuslaitosten viestintäverkosto ja turvallisuusviestinnän verkosto 
(kumppanuusverkostot), sisäministeriön pelastustoimen viestintäverkosto sekä sisäministeriön 
hallinnonalan työyhteisöviestintä- ja sometyöryhmät. Pelastuslaitos on mukana lisäksi 
Pelastusopiston koordinoimassa Strategisella viestinnällä vaikuttavuutta pelastustoimeen (ViVaPe)-
hankkeessa. Lisäksi viestintäsuunnittelija suoritti Viestintäpäällikön koulutusohjelman (Infor/MIF) ja 
osallistui lukuisiin pelastusalan täydennyskoulutuksiin. 
Viestintä oli mukana erilaisten tapahtumien suunnittelussa ja järjestämisessä (NouHätä ja 
112-päivä) sekä niistä tiedottamisessa (mm. Päijät-Hämeen liiton Kestävät vaihtoehdot 
öljylämmitykselle). 
Vuoden 2019 syksyllä aloitetut pelastuslaitoksen sisäiset päällystön viestintäkoulutukset jatkuivat. 
Tammikuussa 2020 linjattiin viestinnän strategisia painopisteitä johdon kanssa ja syyskuussa 
viestintäsuunnittelija järjesti pelastuslaitoksen oman tiedotustilaisuusharjoituksen osana Papu-
harjoitusta. Sopimuspalokuntia koulutettiin sosiaalisesta mediasta Teams-koulutuksena 
marraskuussa. 
Medialle ja Iitin kunnalle suunniteltu tilaisuus vaihtui etätapaamiseksi. Tilaisuudessa käytiin läpi Iitin 
liittymistä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen alueeseen ja sen vaikutuksista. Asiasta laadittiin myös 
mediatiedote ja tiedotettiin iittiläisiä sosiaalisen median ja lehti-ilmoitusten avulla. 

9.3 Medianäkyvyys 
 

Koronatilanne ei mahdollistanut toimittajatapaamisia, mutta viestintäsuunnittelija piti vuoden 2020 
aikana tiiviisti yhteyttä mediaan ja etsi asiantuntijoita haastatteluihin. Pelastuslaitos lähetti medialle 
vuoden aikana 35 tiedotetta tai suoraan yhteydenottoa (ks. liite). Mediaosumia oli vuoden 2020 
aikana 781 kappaletta. Yhteensä noin 70 eri mediaa julkaisi artikkeleita, joissa Päijät-Hämeen 
pelastuslaitos tai jokin/joitain sen toimipaikoista mainittiin. 
Etelä-Suomen Sanomat julkaisi 49 % artikkeleista, kun taas Yle.fi:n artikkelit kattoivat suurimman 
potentiaalisen yleisön, noin 347,5 miljoonaa potentiaalista lukijaa. Meltwaterin vuosianalyysiin 
perustuvat tarkemmat luvut alla. 
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Kuva 15. Meltwaterin vuosianalyysi 10/2019–12/2020, mediaosumat. 
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Kuva 16. Meltwaterin vuosianalyysi, kuukausittaiset mediaosumat 10/2019-12/2020. 
 
 

Pelastustoimeen liittyvää uutisointia oli niin artikkelien määrän suhteen kuin potentiaalisen 
tavoittavuuden suhteen eniten. Pelastustoimeen liittyviä artikkeleita julkaistiin tarkastelujaksolla 
yhteensä 556, ja näiden potentiaalinen tavoittavuus oli 463 miljoonaa potentiaalista lukijaa. 
Turvallisuusviestintään liittyviä artikkeleita julkaistiin 302, ja näiden potentiaalinen tavoittavuus oli 
218 miljoonaa potentiaalista lukijaa. 
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Kuva 17. Meltwaterin vuosianalyysi, näkyvyyspiikit mediassa 10/2019–12/2020. 
 

 
Kuva 18. Meltwaterin vuosianalyysi, mediaosumien ja sosiaalisen median kokonaisnäkyvyys 
10/2019-12/2020. 

9.4 Sosiaalinen media ja verkkosivut 
 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella on käytössään Facebook-, Instagram- ja Twitter-tilit sekä 
YouTube-kanava (lähinnä sisäiseen käyttöön). Facebook ja Instagram tavoittavat parhaiten tavalliset 
kuntalaiset ja Twitter päättäjät sekä median. Facebook toimii lisäksi verkkosivujen jatkeena. 
Twitteriä käytetään myös onnettomuustiedottamiseen. Twitteriä päivittävät sometiimin ohella 
päivystävät palomestarit. 
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Sosiaalisen median kanavat kasvattivat tärkeyttään koronavuonna, koska monet perinteiset 
turvallisuusviestinnän tapahtumat jouduttiin perumaan ja virtuaalisten kanavien käyttöä lisättiin. 
Facebook on koko kansan some, ja se tukee phpela.fi-verkkosivuja. Pelastuslaitoksella on 
Facebookissa 6 238 seuraajaa (2018: 4080). Tilin avulla pyritään tavoittamaan laajoja yleisöjä. 
Facebook on hyvä kanava paitsi turvallisuusviestintään myös  pelastuslaitoksen omien tiedotteiden 
jakamiseen. Vuorovaikutuksen rooli on Facebookissa suuri, ja pelastuslaitos pyrkii myös aktiivisesti 
vastaamaan saamiinsa kysymyksiin. Koulutusten ja kampanjoiden näkyvyyttä on Facebookissa 
kasvatettu. 
 
Instagram perustuu laadukkaaseen kuva- ja videomateriaaliin. Sen avulla tavoittaa nuorempiakin 
yleisöjä. Instagram on voimakkaassa kasvussa Suomessa, ja etenkin videoiden ja lyhyiden story-
videoiden suosio kasvaa. Tähän on myös pelastuslaitoksen sometiimissä panostettu. 
Pelastuslaitoksen Instagram-tilillä on 5143 seuraajaa (8/2019: 2088). 
 
Twitterin käyttäjämäärä on edellä mainittuja kanavia pienempi, mutta vaikutusvaltainen ja 
tavoittavuus odotettua suurempi. Pelastuslaitoksen tilillä on 1213 seuraajaa (2018: 182). Twitteriä 
käytetään pelastuslaitoksen onnettomuustiedottamiseen mutta myös yleiseen pelastusalan 
ymmärryksen lisäämiseen ja median tavoittamiseen. Pelastuslaitoksen omat tiedotteet jaetaan 
Twitterissä. Turvallisuusaiheita pyritään pitämään esillä yhteistyössä muiden viranomaisten ja alan 
järjestöjen kanssa ja heidän sisältöjensä jakamisella. Päivystäviä palomestareita koulutettiin ja 
aktivoitiin vuoden 2020 aikana säännönmukaiseen onnettomuustiedottamiseen Twitterissä. 
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen sosiaalisen median seuraajamäärät ovat tasaisessa kasvussa, ja 
töitä sen eteen on myös tehty. Pelastuslaitoksen Facebook- ja Instagram-sivujen yhteenlaskettu 
tavoitettavuus oli vuoden 2020 lopulla 1 022 000 (Pronto-tietokanta). Turvallisuusviestinnän osuus 
tästä oli 430 000. 
 
Meltwaterin sosiaalisen median analyysin perusteella Päijät-Hämeen pelastuslaitos mainittiin 1738 
päivityksessä vuonna 2020. Päivitysten potentiaalinen tavoittavuus oli 4,2 miljoonaa näyttökertaa. 
Luvuissa ei ole huomioitu Instagramia. 64 prosenttia näkyvyydestä tuli Twitteristä. 
Pelastuslaitokselle on perustettu some-tiimi, jonka jäsenten tehtävänä on oman tehtäväkenttänsä 
aiheiden nostaminen sosiaaliseen mediaan pelastuslaitoksen virallisille some-tileille. 
Viestintäsuunnittelija koordinoi ryhmän toimintaa, kouluttaa ja päivittää kanavia etenkin 
valtakunnallisesta näkökulmasta. Turvallisuusviestinnässä sosiaalisen median rooli on merkittävä. 
Sometiimiin kuuluu työntekijöitä pelastuslaitoksen eri osastoilta ja rooleista. Sosiaalisen median 
tiimi aloitti vuonna 2020 säännöllisen kokoontumisen ja sai lisäjäseniä. Tiimiin kuuluu 18 jäsentä, 
joista n. 10 aktiivista.  
Vuoden 2020 aikana julkaistiin sosiaalisen median ohje henkilöstölle. 
 
Phpela.fi-sivustolla on vuoden aikana vieraillut 40 989 eri käyttäjää (2019: 31 115 eri käyttäjää). 
Verkkosivuilla toimiva chat-palvelun avullla vastattiin päivittäin lukuisiin kansalaisten kysymyksiin. 
Sivustolla julkaistiin joulukuussa 2020 Paavolan asemasta luotu virtuaalipaloasema, johon tullaan 
lisäämään jatkossa turvallisuussisältöä. 
 
Elokuussa 2020 astui voimaan laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saavutettavasti (pohjaa 
EU:n saavutettavuusdirektiiviin). Pelastuslaitoksen verkkosivujen saavutettavuutta korjattiin, 
laadittiin sivuille saavutettavuusseloste sekä palautemahdollisuus ja tehtiin suunnitelmaa 
saavutettavuuden parantamiseen jatkossa. 
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Kuva 19. Meltwaterin vuosianalyysi, sosiaalisen median näkyvyys kuukausittain 10/2019 – 
12/2020. 
 

• Vuonna 2020 Päijät-Hämeen pelastuslaitos mainittiin yhteensä 1 587 päivityksessä, joiden 
potentiaalinen tavoittavuus oli yhteensä 3 831 082 näyttökertaa. 

• Sosiaalisen median potentiaalinen tavoittavuus on potentiaalinen arvo, joka perustuu 
Twitter- ja Facebook-tilien seuraaja- tai tykkääjämääriin ja YouTube-videoiden 
katselukertoihin. 

• Phpela.fi-sivustolla on vuoden aikana vieraillut 41 000 eri käyttäjää (2019: 31 115 eri 
käyttäjää). 
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9.5 Esimerkkejä media- ja someosumista 
 

 
Kuva 20. Etelä-Suomen Sanomat 8.1.2020 Riskiasuntoilmoitukset. 
 

 
Kuva 21. Yle Lahti 31.8.2020 Pelastustoimi sote-maakuntauudistuksessa. 
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Kuva 22. Myrskyvaroitus 2.11.2020 ja liukkaankelin varoitus 21.10.2020 Instagramissa. 
 

 
Kuva 23. Ohjeita turvalliseen ilotulitukseen Facebookissa 31.12.2020. 
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 Vuoden tärkeimpiä tapahtumia ja uutisia  Viestintäsuunnittelija Salla Virta 
 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos varautui ja muutti toimintaansa koronaviruksen vuoksi 

Pelastuslaitos mukautti toimintaansa ja tiedotti koronavirusaiheista koko vuoden ajan aktiivisesti sekä 

kansalaisille, omille työntekijöilleen, sopimuspalokunnille että sidosryhmille. Ensimmäinen tiedote laadittiin 

16.3. poikkeustilan astuttua voimaan. Pääviesti oli se, ettei kansalaisten turvallisuus vaarannu, ja pelastus- 

ja ensihoitotehtävät suoritetaan poikkeusoloissakin normaalisti. Pelastuslaitokset ja muut sisäisestä 

turvallisuudesta vastaavat viranomaiset olivat varautuneet tilanteeseen. 

Heinolassa liikkui valepalotarkastaja 

Maaliskuussa Heinolassa liikkui valepalotarkastaja. Tämän tultua tietoon, jaettiin median ja sosiaalisen 

median kautta tietoa siitä, miten oikean viranomaisen tunnistaa ja miten hän toimii. 

Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle uusi sähköautojen sammutusmenetelmä 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos hankki käyttöönsä vesitiiviin siirtolavan mahdollisia sähköautopaloja varten. 

Sähköautot ovat akustonsa vuoksi hankalia sammuttaa ja syttyvät helposti uudelleen. Vesitiivis siirtolava 

helpottaa sammuttamista. Uudesta menetelmästä jaettiin tietoa laajasti ja apua luvattiin tarvittaessa myös 

naapurimaakuntiin. 

Pelastuslaitoksen ensihoidon esimiestyö parantui 

Innolinkin keväällä 2020 toteuttama kysely selvitti Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ensihoidon esimiestyön 

tilaa. Esimiestyö oli tutkimuksen mukaan parantunut merkittävästi vuosiin 2015 ja 2011 verrattuna. 

Hallitus linjasi pelastustoimen järjestämisvastuun siirtämisestä sote-maakunnille 

Maan hallitus julkisti 5.6. linjauksensa pelastustoimen uudistamiseksi, ja esitti, että pelastustoimen 

järjestämisestä vastaisivat jatkossa sote-maakunnat ja Helsingin kaupunki. Pelastustoimi olisi kuitenkin 

jatkossakin erillinen, sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala. Uutinen aloitti sote-

maakuntauudistuksen valmistelun uudella mallilla. 

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätös vuosille 2021-2024 hyväksyttiin 

Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto hyväksyi pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen vuosille 2021−2024.  

Palvelutasopäätöksessä selvitettiin alueella esiintyvät uhat, arvioitiin niistä aiheutuvat riskit, määriteltiin 

toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätöksessä on 

myös suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Valmistelussa kuultiin alueen kuntia. 

Pelastuslaitos mukana Puolustusvoimien Päijät-Häme 20 -paikallispuolustusharjoituksessa 

Pelastuslaitos osallistui syykuussa Puolustusvoimien paikallispuolustusharjoitukseen. Pelastuslaitos keskittyi 

harjoituksessa viranomaisyhteistyöhön, johtamistyöskentelyyn, riskikohteiden harjoitustoimintaan sekä 

onnettomuustilanneviestintään. Harjoituksen johtajana pelastuslaitoksella toimi pelastuspäällikkö Veli-

Pekka Niemikallio. 
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Tunneliharjoituksilla valmistauduttiin Lahden Eteläisen kehätien avaamiseen 

Pelastuslaitos järjesti syys-lokakuussa neljä moniviranomaisharjoitusta Lahden eteläisen kehätien Liipolan 

ja Patomäen tunneleissa. Tunneliharjoituksissa käytiin läpi tunnelitekniikkaa, onnettomuuspaikan 

lähestymistä tunneliolosuhteissa ja yhteistyötä Tampereen tieliikennekeskuksen sekä muiden 

viranomaisten kanssa. Viimeisen harjoituksen yhteydessä pidettiin mediatilaisuus. Eteläinen kehätie 

avattiin liikenteelle joulukuussa 2020. 

Myrskyvahinkoja syyskuussa 

Aila-myrsky aiheutti 18. syyskuuta Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle yli sata myrskyvahinkotehtävää. 

Vahingoista tiedottaessa jaettiin kansalisille myös neuvoja siitä, miten myrskyvahinkoja voi välttää ja miten 

niiden sattuessa tulisi toimia. 

Ravintoloiden palotarkastuskierroksella havaittiin turvallisuuspuutteita 

Pelastuslaitos suoritti yhteistyössä poliisin ja aluehallintoviranomaisen kanssa ravintoloiden valvontaa. 

Pelastusviranomainen keskittyi valvonnassaan tarkastamaan poistumisreittien esteettömyyttä, 

poistumisopasteiden näkyvyyttä, alkusammutuskaluston kunnossapitoa sekä pelastussuunnitelman 

sisältöä. Kaikkiaan tarkastus suoritettiin 19 ravintolaan, joista vain neljä ravintolaa selvisi ilman 

korjausmääräyksiä.  

Paloturvallisuusviikko virtuaalisena 

Paloturvallisuusviikkoa vietettiin virtuaalisena, ja siihen liittyvää turvallisuusmateriaalia jaettiin 

pelastuslaitoksen sosiaalisen median kanavissa. Paavolan asemasta luotiin virtuaalisivusto. Päijät-Hämeessä 

jaettiin osana SPEK:n kampanjaa palovaroittimia vähävaraisille. Viikosta tiedotettiin aktiivisesti myös 

mediaa. 

Juha Lahtinen ja Aleksi Matilainen palkittiin Opetusalan turvallisuuden tunnustuspalkinnolla 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palomestari Juha Lahtinen ja ruiskumestari Aleksi Matilainen palkittiin 17. 

marraskuuta 2020 Opetusalan turvallisuuden tunnustuspalkinnolla. He ovat olleet yhdessä Orimattilan 

vuorojen kanssa kouluttamassa ja edistämässä koululasten turvallisuuskasvatusta ja menestystä NouHätä-

kilpailussa. 

Iitin siirtymistä Päijät-Hämeeseen valmisteltiin 

Iitin kunta ja alueen kaksi sopimuspalokuntaa siirtyivät 1.1.2021 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen 

alaisuuteen ja siirtoa valmisteltiin vuoden aikana monin tavoin. Yhteistyöpalavereja pidettiin Kymenlaakson 

pelastuslaitoksen, Iitin kunnan, Iitin ja Vuolenkosken sopimuspalokuntien sekä median kanssa. Asiasta 

viestittiin aktiivisesti Iitinseutu-lehden ja sosiaalisen median kautta myös kuntalaisille. 

Poikkeuksellinen jouluvideo sai upean katsojamäärän 

Pelastuslaitos sai runsaasti positiivista huomiota jouluvideollaan. Ensihoitaja Helmi Sipilän ajatuksesta 

syntynyt, työntekijöiden itsenäisesti toteuttama musiikkivideo toi hienosti esiin pelastusalaa ja talon 

yhteishenkeä. Video sai kaikkiaan yli 50 000 katselukertaa. Kappaleena oli Apulannan Valot pimeyksien 

reunalla.  
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 Tilastoliitteet 
 
Valvontatoiminta 
 

Vuosi 2020 Määräaikainen valvonta Epäsäännöllinen valvonta 
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Asikkala 58 41 70,7 % 308 297 423 396 29 15 32 64 874 

Hartola 30 29 96,7 % 150 135 241 178 9 6 7 17 381 

Heinola 84 73 86,9 % 495 448 349 308 107 76 93 145 1250 

Hollola 136 78 57,4 % 695 636 214 164 73 66 76 115 1208 

Kärkölä 63 59 93,7 % 180 166 39 30 54 13 19 38 379 

Lahti 557 422 75,8 % 1877 1573 186 160 773 398 288 884 4498 

Orimattila 125 93 74,4 % 590 550 129 65 90 39 81 115 1033 

Padasjoki 23 20 87,0 % 148 142 285 183 13 9 10 24 401 

Sysmä 25 19 76,0 % 200 184 390 280 23 9 33 25 573 

Yhteensä 1101 834 75,7 % 4643 4131 2256 1764 1171 631 639 1427 10597 

Taulukko 12. Valvontatehtävien kokonaismäärät kunnittain vuonna 2020 
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Kuva 24. Valvontatehtävien määrä valvontalajeittain vuosina 2018−2020. 
 
TURVALLISUUSVIESTINTÄ 
 
Turvallisuusviestintä kohderyhmittäin 

Kohderyhmä Tilaisuuksien  
lukumäärä 

Osallistujien  
lukumäärä 

Alle kouluikäiset 12 591 

Päivähoitohenkilökunta 7 92 

Peruskoulun 1-6 -luokat 26 1 136 

Peruskoulun 7-9(10) -luokat 27 1 659 

Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 
opiskelijat 

5 1 244 

Oppilaitosten henkilökunta 2 33 

Ikäihmiset 2 51 

Asuinrakennusten asukkaat 11 281 

Yhteisöjen, järjestöjen ym. jäsenet 9 165 

Virkamiehet ja luottamusmiehet 1 12 

Yritysten, liike- ja teollisuuslaitosten 
henkilökunta 

12 461 

Hoitolaitosten henkilökunta 10 128 

Pelastussuunnitelman laatijat (yritykset) 1 85 

Kotikäyntejä tekevät henkilöt 2 30 

Suuri yleisö 12 5 035 

Muu kohderyhmä 1 10 

Yhteensä 140 11 013 

Taulukko 13. Turvallisuusviestintä kohderyhmittäin vuonna 2020. 
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Kuva 25. Palontutkinnat ja palokuolemat vuosina 2016−2020. 
 

 
Kuva 26. Palontutkinnat kunnittain vuosina 2019−2020. 
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Onnettomuustyyppi (ensisijainen) 2019 2020 ero 

Rakennuspalo      78     71     -7 

Rakennuspalovaara    124   113   -12 

Maastopalo    126   101   -25 

Liikennevälinepalo    115     90   -25 

Muu tulipalo      96   103   + 7 

Liikenneonnettomuus    616   653 + 37 

Öljyvahinko    120   136 + 16 

Vaarallisten aineiden onnettomuus      10     27 + 17 

Räjähdys/räjähdysvaara        1       1      0 

Sortuma/sortumavaara        4       0     -4 

Automaattisen paloilmoittimen tarkastus/varmistustehtävä    649   616    -33 

Palovaroittimen tarkastus/varmistustehtävä    212   161    -51 

Muu tarkastus-/varmistustehtävä    394   410  + 16 

Ensivastetehtävä 1 049   624 - 425 

Ihmisen pelastaminen      82     99   +17 

Eläimen pelastaminen      81     71   - 10 

Vahingontorjuntatehtävä    279   524 + 245 

Avunantotehtävä    303   259    - 44 

Virka-aputehtävä      72     84    + 12 

Yhteensä 

 

4 411 4143  - 268 

Taulukko 14. Hälytystehtävien määrä 2019–2020. 

Onnettomuustyyppi (ensisijainen) 2020 ka 2011-2020 ero 

Rakennuspalo 71   82,8  

Rakennuspalovaara 113 144,8  

Maastopalo 101  95  

Liikennevälinepalo 90     97,4  

Muu tulipalo 103  114,7  

Liikenneonnettomuus 653  571,5  

Öljyvahinko 136 117,8  

Vaarallisten aineiden onnettomuus 27   11,2  

Räjähdys/räjähdysvaara 1     0,8  

Sortuma/sortumavaara 0      1,8  
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Automaattisen paloilmoittimen tarkastus/varmistustehtävä 616 732,2  

Palovaroittimen tarkastus/varmistustehtävä 161 168,2  

Muu tarkastus-/varmistustehtävä 410 336,7  

Ensivastetehtävä 624 990,4  

Ihmisen pelastaminen 99 74  

Eläimen pelastaminen 71     58,2  

Vahingontorjuntatehtävä 524   395,5  

Avunantotehtävä 259   190,9  

Virka-aputehtävä 84   62  

Yhteensä 4 143 4246 
 

Taulukko 15. Hälytystehtävien määrä 2020 sekä 10 vuoden tehtävämäärien keskiarvo. 
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Toimipaikka  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  

Heinola 

R1 

R2 

R3 

R4 

104 

119 

  95 

148 

134 

113 

118 

111 

116 

115 

  90 

  95 

113 

109 

100 

119 

115 

111 

130 

126 

118 

107 

107 

102 

102 

110 

102 

  98 

102 

102 

  87 

106 

121 

  92 

100 

120 

128 

  99 

107 

  95 

 

Hollola 

R1 

R2 

R3 

R4 

  98 

  65 

108 

  70 

  97 

104 

  86 

  83 

  93 

  99 

  98 

  74 

  93 

  97 

110 

  61 

108 

115 

111 

114 

116 

103 

  99 

108 

  92 

  98 

100 

103 

  91 

103 

106 

  96 

102 

  92 

101 

107 

  82 

  89 

  79 

  93 

 

Lahti 

Paavola 

R1 

R2 

R3 

R4 

126 

177 

135 

140 

  91 

133 

  72 

102 

132 

102 

146 

154 

127 

120 

138 

114 

167 

  69 

152 

111 

195 

119 

165 

143 

149 

  98 

141 

115 

155 

151 

143 

140 

127 

151 

  94 

116 

  84 

130 

100 

120 

 

Lahti Niemi 

 

R1 

R2 

R3 

R4 

  91 

150 

  94 

117 

  90 

  85 

  53 

  52 

118 

103 

  98 

132 

101 

121 

113 

117 

103 

111 

105 

  92 

115 

  98 

103 

  98 

113 

  97 

  97 

137 

107 

  94 

107 

103 

   85 

   95 

105 

157 

  88 

  93 

  98 

142 

 

Nastola 

R1 

R2 

R3 

R4 

  85 

  92 

104 

  59 

118 

104 

108 

  79 

113 

120 

120 

  72 

107 

  91 

  93 

  67 

102 

101 

115 

125 

  94 

100 

117 

105 

105 

116 

100 

129 

107 

127 

  88 

136 

  80 

  87 

  87 

103 

  86 

  78 

  82 

119 

 

Orimattila 

R1 

R2 

R3 

R4 

  80 

107 

100 

  93 

127 

  66 

105 

  92 

107 

115 

  90 

122 

104 

107 

  98 

  94 

111 

100 

129 

110 

100 

110 

128 

106 

106 

102 

110 

103 

102 

  92 

120 

103 

102 

  96 

100 

105 

  91 

114 

112 

  97 

keskiarvo  106 97 109 105 114 115 109 1110 105  100 

Taulukko 16. Koulutustunnit toimipaikoittain. Koulutussuunnitelman mukaisesti tavoitteena on, että 

pelastuslaitoksen pelastustoiminnan henkilöstölle järjestetään sisäistä koulutusta vähintään 100 tuntia 

vuodessa. 
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Kaavio 3. Koulutustunnit toimipaikoittain. 
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Ammattihenkilöstön täydennys- ja jatkokoulutus vuonna 2020 Pelastusopistolla on ollut 
henkilöitä seuraavilla kursseilla: 
 

 Vastaavan kouluttajan koulutus    11 henkilöä 

 Palomiesten ja ylipalomiesten pelastustoiminnan johtamisen  
täydennyskurssi     3 henkilöä 

 Valvonta yritys- ja laitoskohteissa   1 henkilö 

 Väestönsuojan tarkastajakurssi    2 henkilöä  

 Hakkuutekniikka ja vauriopuiden käsittelykurssi  1 henkilö 

 Raskaan kaluston tieliikennepelastaminen -kurssi  2 henkilöä 

 Hengityssuojainten huoltajakurssi   2 henkilöä 

 Korkealla työskentelyn kouluttajakurssi   1 henkilö 

 Hallipalot –kurssi    1 henkilö  

 Puomitikkaan kuljettajakurssi    1 henkilö 

 +50-vuotiaat palomiehet-kurssi    1 henkilö 

 
 
Muualla suoritettu ammattihenkilöstön täydennys- ja jatkokoulutus 

 
Täydennyskoulutuksessa muualla kuin Pelastusopistolla on ollut henkilöitä seuraavilla 
kursseilla: 

 
 Ajokoulutus kouluttajakurssi    2 henkilöä  

 Työturvallisuus pelastustoiminnassa-työpaja   1 henkilö 

 Putoamissuojainten määräaikaistarkastajien peruskurssi  1 henkilö 

 Vastaavien kouluttajien seminaari   2 henkilöä 

 Tulitöiden kurssinjohtajien täydennyskoulutus   1 henkilö 

 MUSAR EU ModEx Italy-kenttäharjoitus   1 henkilöä 

 Renault Tertiary Seminar    1 henkilö 
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Taulukko 17. Sopimuspalokuntien hälytysosastojen henkilöstömäärät 2015-2020.  

   

   
 

Ahtialan VPK Ahtialan VPK Hälytysosasto 40 

Artjärven VPK Hälytysosasto 34 

Asikkalan pvpk Asikkalan puolivakinainen palokunta 19 

Hakosilta- Nostava VPK Hakosilta- Nostava VPK Hälytysosasto 1 

Harjunalustan VPK ry. Hälytysosasto 28 

Hartolan Palokunta ry Hälytysosasto 44 

Heinolan PVPK Heinolan PVPK 33 

Herralan Vpk Herralan VPK Hälytysosasto 17 

Järvelän Vpk Järvelän Vpk Hälytysosasto 49 

Kunta Sopimuspalokunta Palokuntamuoto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Asikkala Asikkala Pvpk valmiuspalokunta 33 32 25 25 34  28 

Artjärvi Artjärven Vpk valmiuspalokunta 21 23 20 23 17 15 

Hartola Hartolan palokunta valmiuspalokunta 26 25 22 26 26 15 

Heinola Heinolan Pvpk valmiuspalokunta 29 30 30 30 28 28 

Orimattila Pennalan Vpk valmiuspalokunta 18 17 12 25 25 25 

Hollola Kosken Vpk valmiuspalokunta 43 42 25 26 23 23 

Kärkölä Järvelän Vpk valmiuspalokunta 22 23 20 19 18 17 

Padasjoki Padasjoen Vpk valmiuspalokunta 25 24 25 27 28 23 

Sysmä Sysmän Vpk valmiuspalokunta 41 43 44 44 34 36 

   271 273 235 245 233 210 

Hollola Hakosilta-Nostava Vpk täydennyspalokunta 19 19 18 18 17 18 

 Herralan Vpk täydennyspalokunta 21 29 22 18 20 20 

 Keski-Hollolan Vpk täydennyspalokunta 23 20 20 19 17 16 

 Vesikansan Vpk täydennyspalokunta 22 22 19 19 21 17 

Lahti Ahtialan Vpk täydennyspalokunta 22 24 24 24 22 22 

 Harjunalustan Vpk täydennyspalokunta 31 31 32 29 32 27 

 Lahden Vpk täydennyspalokunta 30 30 27 29 26 26 

 Renkomäen Vpk täydennyspalokunta 21 18 17 17 16 16 

 Villähteen Vpk täydennyspalokunta 25 25 18 18 16 19 

Orimattila Orimattilan Pvpk täydennyspalokunta 14  15 15 
 

  

Heinola Vierumäen Vpk täydennyspalokunta 32 32 23 23 24 20 

   244 249 224 214 211 201 

 Sopimuspalokunnat   515 522 459 459 444 411 
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Keski-Hollolan VPK Hälytysosasto 20 

Kosken Vpk Kosken VPK - Hälytysosasto 18 

Lahden Vpk Hälytysosasto 30 

Padasjoen Vpk Padasjoen VPK Hälytysosasto 46 

Pennalan VPK Pennalan VPK:n  Hälytysosasto 17 

Renkomäen VPK Hälytysosasto 27 

Sysmän Vpk Sysmän VPK Hälytysosasto 57 

Vesikansan Vpk Hälytysosasto 9 

Vierumäen VPK Hälytysosasto 9 

Villähteen Vpk Villähteen Vpk Hälytysosasto 15 

Taulukko 18. Sopimuspalokuntien harjoituskerrat palokunnittain 2020 (lähde HAKA-

palokuntarekisteri) 

Sammutusmiesharjoittelija   31 

Nuorempi sammutusmies 97 

Sammutusmies 82 

Vanhempi sammutusmies 83 

Yksikönjohtaja 56 

Palokunnan päällikkö 31 

Taulukko 19. Hälytysosastojen henkilöiden korkein koulutustaso, henkilömäärät 2020 (lähde HAKA) 

Sopimuspalokuntakurssi kurssipäivät koulutettuja kurssipäiväkertymä 

Ajoneuvon käsittelykurssi 4 11 44 

Pelastustoiminnan peruskurssi 9 21 189 

Palokuntien ensiapukurssi 4 12 48 

Pelastustyökurssi 3 16 48 

Fyysisen toimintakyvyn ylläpidon 

tukeminen ja kehittäminen 

1 11 11 

YHTEENSÄ 21 71 340 

Taulukko 20. Sopimuspalokunnille 2020 järjestetyt kurssit. Kursseilla koulutettiin 71 henkilöä, 

koulutuspäiviä muodostui kaikkiaan 340. 
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Taulukko 21. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen sosiaalisen median osumat Facebookissa ja 

Instagramissa (pl. storyt) vuonna 2020, Pronto. 

 

1. Päijät-Hämeen pelastuslaitos pelasti vuonna 2019 välittömästä vaarasta 61 henkilöä 14.1.2020 

2. 112-päivä 4.2.2020 

3. NouHätä-turvallisuustaitokampanja 5.3.2020 

4. Pelastuslaitoksen näkemys ensihoitoselvitykseen 17.3.2020 

5. Päijät-Hämeen alueella suuri ruohikkopalovaara: pelastuslaki kieltää avotulen teon 26.3. 

6. Heinolassa liikkuu valepalotarkastaja: Oikea palotarkastaja ottaa aina yhteyttä ennakkoon 30.3. 

7. Pelastuslaitos huolissaan lasten ja nuorten innosta sytyttää roskis- ja maastopaloja 6.4.2020 

8. Pelastuslaitos: Nopea toiminta esti vakavamman onnettomuuden Launeen Prismassa: Tulipalo 
syttyi todennäköisesti aurinkosähköjärjestelmästä 15.4.2020 

9. Pelastuslaitoksen toimintavalmius hyvä: Erikoisjärjestelyt turvaavat henkilöstön riittävyyden ja 
kiireellisten tehtävien hoidon poikkeusoloissa 22.4. 

10. Juttuvinkki: Pelastuslaitos ottaa käyttöön uuden sammutusmenetelmän sähköautopaloja varten 
27.4.2020 

11. Päijät-Hämeen pelastuslaitos muistuttaa vapun juhlijoita: Avotulen tekeminen metsä- ja 
ruohikkopalovaroituksen aikana on kielletty, rikkeestä voi seurata sakko 29.4.2020 

12. Päijät-Hämeen pelastuslaitos vastustaa ehdotettua ensihoitomallia: Olemme vahvasti 
sitoutuneita ensihoidon tuottamiseen 7.5.2020 

13. Pelastuslaitos: Pientalojen ja vapaa-ajan asuntojen paloturvallisuuden itsearviointi on alkanut 
1.6.2020 

14. Päijät-Hämeen pelastuslaitos palkitsi Mika Morrin onnettomuustilanteessa avustamisesta 
9.6.2020 

15. Juhannuskokon polttaminen: Juhannuskokon voi polttaa omalla maalla tai maanomistajan luvalla, 
mikäli metsä- tai ruohikkopalovaroitus ei ole voimassa tai palon vaara ei muuten ole ilmeinen 
(esimerkiksi kovan tuulen takia), ja turvallisuusasiat on asianmukaisesti huomioitu. 12.6.2020 

16. Päijät-Hämeen pelastuslaitos palkitsi Yrjö Ristolan ihmishenkien pelastamisesta Jyrängönvirrasta 
13.7.2020 

17. Pelastuslaitos: VAROITUS liikenteelle: LAHTI Telakkakadun ja Niemenkadun risteys: öljyä tiellä 
20.7.2020 

18. Ilotulitus Venetsialaisissa sallittua taajamien ulkopuolella vesistöjen läheisyydessä 20.8.2020 

19. Pelastustoimi ja pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka mukana sote-maakuntakierroksella Lahdessa 
26.8.: tuleva uudistus pelastustoimelle merkittävä 25.8.2020 

20. Päijät-Hämeen pelastuslaitos mukana Puolustusvoimien Päijät-Häme 20 -
paikallispuolustusharjoituksessa 7.−11.9.2020 7.9.2020 

21. Media tervetullut seuraamaan Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen pelastusharjoitusta Liipolan 
tunnelissa 8.10. Mediatilaisuuskutsu, Eteläinen kehätie (yhteistyössä Väylän kanssa) 29.9.2020 

v. 2020

Tavoitettavuus Vuorovaikutteisuus Tavoitettavuus Vuorovaikutteisuus Tavoitettavuus Vuorovaikutteisuus

Tammikuu 19194 3466 27775 2706 7032 1475

Helmikuu 42894 7751 40065 7559 6049 667

Maaliskuu 29513 4550 67093 8787 2528 1131

Huhtikuu 35655 4020 32086 2301 16325 1977

Toukokuu 57205 10027 32229 1702 24250 3034

Kesäkuu 17946 3377 26773 1058 17398 2179

Heinäkuu 18040 3229 31775 2447 32631 1578

Elokuu 13566 242 21605 592 0 0

Syyskuu 45476 2344 51066 1572 20600 242

Lokakuu 36551 2623 14246 272 223 0

Marraskuu 35581 2211 29385 922 0 0

Joulukuu 113909 8528 55739 1076 0 0

Yhteensä 465530 52368 429837 30994 127036 12283

Pelastustoimen esittely TuVi Onnettomuusviestintä

Some-yhteensä
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22. Päijät-Hämeen pelastuslaitos harjoittelee Liipolan ja Patomäen tunneleissa 17.9.-8.10. 15.9.2020 

23. Päijät-Hämeen pelastuslaitos: Ravintoloiden palotarkastuskierroksella havaittiin 
turvallisuuspuutteita 5.10.2020 

24. Päijät-Hämeen pelastuslaitos palkitsi vanhempi konstaapeli Petri Ikosen ja Sami Niemisen 
hengenpelastamisesta Lahden matkustajasatamassa 29.10.2020 

25. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palomestari Juha Lahtinen ja ruiskumestari Aleksi Matilainen 
palkitaan Opetusalan turvallisuuden tunnuspalkinnolla 17.11.  16.11.2020 

26. Paloturvallisuusviikko pyrkii parantamaan kotien paloturvallisuutta, Päivä paloasemalla -
tapahtumaa vietetään virtuaalisesti 19.11.2020 

27. Juttuvinkki turvallisesta ajosta ja toimimisesta kehätien tunneleissä, jos onnettomuus sattuu 
27.11.2020 

28. Päijät-Hämeen pelastuslaitos tuottaa jatkossa palvelut Iitin kunnalle – kuntalaiset eivät muutosta 
juuri huomaa 16.12.2020 

29. Pelastuslaitos tarkastaa ilotulitteiden myyntipaikkojen turvallisuuden 27.–31.12.: Myyntilupia 
haettiin Päijät-Hämeeseen viime vuotta vähemmän 18.12.2020 

30. Päijät-Hämeen pelastuslaitos toivottaa ensihoitajien ja palomiesten tekemällä videolla hyvää 
joulua! 21.12.2020 

Taulukko 22. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen mediatiedotteet 2020 
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§ 5 PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖÖN ESITETTÄVÄT MUUTOKSET 

2.1 Virkojen täyttäminen ja kelpoisuusehdot 

Pelastuslaitoksen virkojen ja toimien määrästä päättää maakuntavaltuusto maakuntahallitus ja niiden sijoit-

tamisesta eri osastoille päättää pelastusjohtaja.  

Päijät-Hämeen liiton hallintosääntö: 

14 § Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen  

Maakuntahallitus päättää viran ja toimen perustamisesta, lakkauttamisesta ja virkanimikkeen muuttami-

sesta. 

16 § Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi  

Maakuntahallitus päättää viran muuttamisesta työsuhteeksi. 

2.2 Viran täyttäminen ilman julkista hakumenettelyä 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 304/2003 4 §:n 3 momentissa säädetyn lisäksi henkilö 
voidaan perustellusta syystä ottaa ilman julkista hakumenettelyä virkasuhteeseen, kun kysymyk-
sessä on: 

1. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa olevan 
henkilön ottaminen hänelle soveltuvaan virkaan siinä tapauksessa, että hän terveydenti-
lansa vuoksi on kykenemätön hoitamaan entistä tehtäväänsä  

2. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa olevan 
henkilön ottaminen virkasuhteeseen, johon Päijät-Hämeen pelastuslaitos on hänet koulut-
tanut tai johon vaadittavaa pätevöitymiskoulutusta pelastuslaitos on tukenut 

3. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen sellaisen entisen viranhaltijan valitseminen, joka saa kun-
nallisessa eläkelaissa tarkoitettua työkyvyttömyyseläkettä ja joka ennen eläkeiän saavutta-
mista todetaan ansiotyöhön kykeneväksi 

4. viran uudelleen täyttäminen sitä aikaisemmin hakeneiden, asianomaiset kelpoisuusvaati-
mukset täyttävien joukosta virkaan valitun irtisanouduttua ennen hänelle määrättyä viran-
toimituksen aloittamispäivää tai hänen ilmoitettuaan, ettei ota virkaa vastaan tai siitä 
syystä, että virkasuhde puretaan koeaikana taikka siitä syystä, että virkaan ottamista kos-
keva päätös on lainvoimaisella päätöksellä kumottu ja asia palautettu uudelleen käsiteltä-
väksi. 

Edellä esitetyt poikkeukset 1, 2 ja 3. eivät koske virkoja, joihin valinnan suorittaa johtokunta. 
Virkaan otettavan tulee täyttää viran tai toimen vahvistetut kelpoisuusvaatimukset. Viran kelpoi-
suusvaatimuksista päättää sen perustava viranomainen, ellei niitä ole laissa, asetuksessa tai hal-
lintosäännössä määrätty. Virkaan valittavan tulee lisäksi olla virkaan soveltuva. Soveltuvuutta voi-
daan arvioida esimerkiksi koeajalla.  
Perustelut: 
Virkasuhteeseen nimittäminen edellyttää julkista hakumenettelyä (Laki kunnallisesta viranhalti-
jasta 304/2003 4 §). Julkisen hakumenettelyn tavoitteena on turvata hallinnon uskottavuus, oi-
keudenmukaisuus ja tasapuolisuus. Aidosti avoimessa haussa hakuilmoitus tavoittaa laajan joukon 
potentiaalisia hakijoita, ja hakijoista ansioitunein tulee valituksi. Momentista voidaan poiketa,  
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kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi, talou-
dellisista ja tuotannollista syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen virkasuhteeseen, 22 
§:ssä tarkoitettu virkasuhteen tarjoaminen osa-aikaiselle viranhaltijalle, 24 §:ssä tarkoitettu tai 
muussa laissa säädetty viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, muun työnantajan pal-
veluksessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen lain tai sopimuksen nojalla tapahtuvan toi-
minnan siirtämisen yhteydessä taikka muu näihin rinnastettava johtosäännössä määrätty peruste. 
(Laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003 4 §) Pelastuslaitoksella lain tarkoittamat hallinnolliset 
järjestelyt on esitetty toimintasäännössä. Pelastuslaitoksen toimintasäännössä ei ole aiemmin 
määritelty perusteita virkojen hakumenettelyjen poikkeuksiin. Muutoksella pelastuslaitos tukee 
myös urapolkutyötä. 

 

4.5.2.1 Aluepalopäällikkö alue A (Jani Aaltonen) 
 
Aluepalopäällikkö A:n suoranaisia alaisia ovat P30- palomestarit. Aluepalopäällikkö A:n tehtävänä on: 

• Toimia päivystävien palomestarien (P30 ja P40) esimiehenä  
• Toimia pelastuslaitoksen sopimuspalokuntien yhteyshenkilönä yhdessä kunnissa olevien toimipaik-

kojen vastaavien kanssa erikseen sovittavalla tavalla 
• Vastata ja hyväksyä PHP40:n työvuorolistat 
• Toimia sopimuspalokuntien kehittämis- ja yhteistoimintakokouksissa asiantuntijana 
• Toimia sopimuspalokuntien koulutusyhteistyöhenkilönä 
• Vastata pelastuslaitoksen omavalvonnan kehittämisestä, valvonnasta ja ylläpitämisestä 
• Huolehtia operatiivisen pelastustoiminnan raskaan ajoneuvokaluston sijoituksista ja kierrätyksistä 

yhdessä teknisen osaston kanssa 
• Toimia pelastustoimintaosaston kalustovastuuhenkilönä  
• Tarvittaessa toimia aluepalopäällikkö C: n sijaisena 
• Suorittaa esimiehensä määräämät muut tehtävät 

 

4.5.2.2 Aluepalopäällikkö alue B (Pertti Vesaaja) 
 
Aluepalopäällikkö B:n suoranaisia alaisia ovat Heinolan, Hartola-Sysmän, Niemen sekä Asikkala-Padasjoen 
toimipaikan vastaavat. Aluepalopäällikkö B:n tehtävänä on: 

• Vastata pelastustoimintaosaston koulutustoiminnasta lääkinnällistä koulutusta lukuun ottamatta   
• Valvoa ja ohjata pelastuslaitoksen koulutuksen järjestämistä ja toteutumista 
• Vastata harjoittelutoimintaympäristöstä 
• Osallistua tarvittaessa operatiivisen pelastustoiminnan koulutusten suunnitteluun ja valmisteluko-

kouksiin 
• Vastata yhteistoimintaharjoitusten järjestämisestä. 
• Toimia koulutusyhteyshenkilönä sekä opiskelijoiden työharjoittelun yhteyshenkilönä pelastusopis-

tolle 
• Toimia yhteyshenkilönä ja organisoida pelastustoimintaosaston henkilöstön ensihoidon koulutus 

yhdessä ensihoito-osaston vastuuhenkilön kanssa 
• Toimia pelastustoimintaosaston Promeron-yhteyshenkilönä 
• Toimia pelastustoimintaosaston tietoturvallisuuden vastuuhenkilönä  
• Toimia tarvittaessa aluepalopäällikkö D: n sijaisena 
• Suorittaa esimiehensä määräämät muut tehtävät 
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4.5.2.3 Aluepalopäällikkö alue C (Jari Lehtinen) 
 
Aluepalopäällikkö C:n suoranaisia alaisia ovat Paavolan, Nastolan, Orimattilan ja Hollola-Kärkölän toimipai-
kan vastaavat sekä liikunnanohjaaja. Aluepalopäällikkö C:n tehtävänä on: 

• Vastata henkilöstöhallinnosta pelastustoimintaosaston osalta 
• Ottaa toiminta-alueelle operatiivisiin päällystö-, alipäällystö- ja miehistövirkoihin sijaiset 
• Hyväksyä vuorossa olevan operatiivisen päällystön, alipäällystön ja miehistön vuosi- ja sairaslomat  
• Huolehtia vuorovahvuussuunnittelusta  
• Päättää virkavapauden myöntämisestä vuorossa olevan operatiivisen päällystön, alipäällystön ja 

miehistön silloin, kun on kysymys sairauslomasta, äitiys-, isyys- ja vanhempainlomasta, lapsen hoi-
don järjestämislomasta 

• Organisoida pelastustoimintaosaston uusien henkilöiden perehdytys sekä työnohjaus 
• Toimia pelastuslaitoksen pelastussukellusohjeen mukaisten testien suorittamisen vastuuhenkilönä 
• Toimia pelastustoimintaosaston työterveyden yhteyshenkilönä  
• Toimia öljyntorjunnan vastuuhenkilönä ja valmistella valtionosuus- ja öljyntorjuntakustannusten 

korvaushakemukset 
• Toimia pelastustoimintaosaston yhteyshenkilönä palkkahallintoon. 
• Toimia tarvittaessa aluepalopäällikkö A: n sijaisena 
• Suorittaa esimiehensä määräämät muut tehtävät 

 

4.5.2.4 Aluepalopäällikkö alue D (Heikki Suomalainen) 
 
Aluepalopäällikkö D:n tehtävänä on: 

• Vastata pelastuslaitoksen hälytys-, viesti- ja johtamistoiminnasta 
• Vastata operatiivisen yhteistyön toimivuudesta viestiliikenteen osalta alueellisten pelastuslaitosten 

sekä muiden yhteistyötahojen kanssa 
• Toimia pelastuslaitoksen ERICA –, KEJO -  ja VIRVE pääkäyttäjänä 
• Vastata viestiliikenteen sujuvuudesta sekä valvoa viestiliikennekurin noudattamista 
• Vastata hälytysehdotusten laadinnasta ja ylläpidosta sekä näihin liittyvien ohjeiden laadinnasta yh-

teistyössä pelastuspäällikön sekä riskienhallinnan osaston kanssa 
• Huolehtia omalta osaltaan pelastuslaitoksen Tetra-verkon sekä sen lisälaitteiden toimivuudesta yh-

dessä valtakunnallisen pääkäyttäjän kanssa 
• Toimia asiantuntijana erilaisten toiminta- ja hälytyssuunnitelmien laatimisessa, sekä toimia alueelli-

sen viesti- ja johtamistoimintaryhmän puheenjohtajana. 
• Vastata pelastuslaitoksen johtamis- ja viestitoimintakoulutuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja 

arvioinnista koulutuksesta vastaavaa kuultuaan 
• Toimia pelastuslaitoksen johtokeskuksen vastuuhenkilönä  
• Toimia pelastustoiminnan hälytysjärjestelmän ylläpitäjänä sekä kehittäjänä  
• Toimia valtakunnallisten viesti- ja johtamistoiminnan hankkeiden yhteyshenkilönä. 
• Huolehtia pelastuslaitoksen käytössä olevista väestöhälyttimistä  
• Toimia tarvittaessa aluepalopäällikkö B: n sijaisena 
• Suorittaa esimiehensä määräämät muut tehtävät 

4.5.3 Valmiusmestari  
 
Valmiusmestarin välitön esimies on pelastuspäällikkö. Valmiusmestarin tehtävänä on: 

 Ohjata, neuvoa ja opastaa väestönsuojien suunnittelusta, rakentamisesta, kunnostamisessa sekä 
antaa lausunnot alueen rakennusvalvontaviranomaisille  

 Huolehtia pelastuslaitoksen käytössä olevista suojatiloista sekä ja muusta väestönsuojelukalustosta  
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 koordinoida alueen kuntien valmiussuunnittelua ja organisoida siihen liittyvää koulusta ja  

 toimia Päijät-Hämeen varautumis- turvallisuustyöryhmässä 

 Toimia väestönsuojelun ja varautumisen asiantuntijana 

 Huolehtia pelastuslaitoksen varauksista  

 Tukea kuntia valmius- ja väestönsuojeluasioissa  

 Toimia pelastuslaitoksen kansainvälisen toiminnan yhteyshenkilönä 

 Huolehtia väestön evakuointisuunnitelmista 

 Osallistua vuorollaan päällystövarallaoloon ja laatia johtamistaan hälytys- ja avunantotehtävistä 
onnettomuusselosteet Prontoon  

 Ilmoittaa pelastuspäällikölle toiminta-alueen palo- ja onnettomuustilanteista sekä laitoksen toimin-
nan kannalta merkittävistä toimintavalmiuden muutoksista sen mukaan kuin siitä on erikseen mää-
rätty 

 Tehdä esityksiä vastuualueensa kehittämisestä ja kalustohankinnoista esimiehelleen  

 Osallistua turvallisuusviestintään sekä valvontatoimintaan 

 Suorittaa esimiehensä määräämät muut tehtävät  
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27.10.2020 –  08.02.2021 

28.10.2020 § 37 Eroilmoitus palomestarin virasta, Harri Paukkunen 

 Merkittiin tiedoksi Harri Paukkusen eroilmoitus palomestarin virasta 1.1.2021 alkaen. 

02.11.2020 § 38 Henkilöauton hankinta  

Päätin tilata kevythybridiauton Volvo V60 Cross Country B4 Suomen Kalustoratkaisut OY:ltä. 

Puitesopimus (Lahden kaupunki, konsernipalvelut) raskaiden- ja erikoisajoneuvojen 

leasinghankinta 2020 -2021. Ensimmäinen kevythybridiauto. 

 

09.11.2020 § 39 Palkkiovapaa 20 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Jari Mettälä   

Päätin myöntää Jari Mettälälle palkallista virkavapautta kaksi (2) työvuoroa 

asemapalvelusohjeen mukaisesti erikseen sovittavana ajankohtana. 

09.11.2020 § 40 Korvaus tuhoutuneesta nurmikosta 

Päätin korvata 350,00 euroa sammutusauton sammutustyössä tuhoaman nurmikon 

korjauksesta aiheutuneista vahingoista. 

11.11.2020 § 41 Palkkiovapaa 10 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Juho Suppi   

Päätin myöntää Juho Supille palkallista virkavapautta yhden (1) työvuoron asemapalvelus-

ohjeen mukaisesti erikseen sovittavana ajankohtana. 

17.11.2020 § 42 Koulutustyöryhmän nimeäminen 

Päätin nimetä koulutustyöryhmään uudet jäsenet. Päätös kumoaa aiemman 29.07.2007 

tehdyn päätöksen. 

24.11.2020 § 43 Aluepalopäällikön viran täyttäminen, Pertti Vesaaja 

Päätin kuultuani pelastuspäällikköä sekä toteutettujen haastattelujen perusteella valita 

avoinna olleeseen aluepalopäällikön virkaan Pertti Vesaajan. Määräaikaan mennessä virkaan 

tuli yhteensä yhdeksän (9) hakemusta. Hakijoista viittä (5) haastateltiin.  

 

24.11.2020 § 44 Palkallinen virkavapaus, Jari Häkkänen 

Päätin myöntää Jari Häkkäselle palkallista virkavapautta 50-vuotissyntymäpäiväksi. 

25.11.2020 § 45 Palomestarin viran täyttäminen, Juhamatti Listala 

Päätin kuultuani pelastuspäällikköä valita avoinna olleeseen palomestarin virkaan Juhamatti 

Listalan. Määräaikaan mennessä virkaan tuli yhteensä kolme hakemusta. 
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25.11.2020 § 46 Eroilmoitus palotarkastajan virasta, Juha Seppälä 

 Merkittiin tiedoksi Juha Seppälän eroilmoitus palotarkastajan virasta 26.12.2020 alkaen. 

Seppälä ollut virkavapaalla ja toiminut sen ajan Pirkanmaan pelastuslaitoksella palomestarin 

tehtävissä.   

30.11.2020 § 47 Säiliöauton myynti 

Päätin myydä käytöstä poistetun säiliöauton Kuusakoski OY:lle/Heinola.   (PH413/15 500 €) 

 30.11.2020 § 48 Pakettiauton myynti 

Päätin myydä käytöstä poistetun pakettiauton Harjunalustan Vpk:lle.   (PH30/8000 €)  

30.11.2020 § 49 Mönkijän ja peräkärryn hankinta 

Päätin hankkia tarjousten perusteella mönkijän ja peräkärryn Lahden Bike Marine Oy:ltä.  

Mönkijä Polaris Sportsman 570 ja peräkärry Ultartech Terrain Pro 1200 maastokärry telillä.  

(Nastolan entinen Artjärven Vpk:lle) 

 

30.11.2020 § 50 Palotarkastajan määräaikaisen virkasuhteen hoito, Teemu Mäkiniemi 

Päätin palkata Teemu Mäkiniemen hoitamaan palotarkastajan määräaikaista virkaa ajalle 

14.12.2020 – 08.01.2021.   

30.11.2020 § 51 Johtavassa asemassa olevien viranhaltijoiden nimeäminen 

Päätin nimetä johtavassa asemassa oleviksi viranhaltijoiksi osastopäälliköt. 

Työaikamääräysten soveltamiseksi työnantajan tulee nimetä johtavassa asemassa olevat 

viranhaltijat. Nimeäminen liittyy uuden työaikaseurannan käyttöönottoon sekä 

työaikalainsäädännön muutokseen. 

08.12.2020 § 52 Palkallinen virkavapaus, Esa Heinonen 

Päätin myöntää Esa Heinoselle palkallista virkavapautta 50-vuotissyntymäpäiväksi. 

10.12.2020 § 53 Koulutussuunnittelijan määräaikaisen toimen täyttäminen, Teemu Peltomaa 

Päätin valita Teemu Peltomaan avoinna olleeseen määräaikaiseen koulutussuunnittelijan 

toimeen ajalle 1.1 – 31.12.2021. Määräaikaan mennessä tehtävään tuli kolme hakemusta.    

10.12.2020 § 54 Palotarkastajan määräaikaisen virkasuhteen hoito, Mika Loisa 

Päätin suostumuksellaan nimetä Mika Loisan hoitamaan palotarkastajan määräaikaista virkaa 

ajalle 1.1 – 30.4.2021. Kyseessä Marko Kaiholan sijaisuus.  

18.12.2020 § 55 Palkkiovapaa 30 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Marko Jyrä   

Päätin myöntää Marko Jyrälle palkallista virkavapautta 3 työvuoroa asemapalvelusohjeen 

mukaisesti erikseen sovittavana ajankohtana. 
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18.12.2020 § 56 Palkallinen virkavapaus, Mika Parkkima 

Päätin myöntää Mika Parkkimalle palkallista virkavapautta 50-vuotissyntymäpäiväksi. 

18.12.2020 § 57 Iitin asemavastaavaksi nimeäminen, Juha Murtonen 

Päätin nimetä palomestari Juha Murtosen Iiitin ja Vuolenkosken toimipaikkojen asemavastaa-

vaksi 1.1 – 31.12.2021.  

18.12.2020 § 58 Vuosiloman säästäminen, Jalmari Sipponen 

Päätin oikeuttaa Jalmari Sipposen säästämään vuosilomaa 23 vuosilomapäivää. Säästetyt 

lomat pidetään vuoden 2021 aikana. Perusteena pätevä syy. 

28.12.2020 § 59 Palotarkastajan viran täyttäminen, Mia Hyttinen 

Päätin kuultuani riskienhallintapäällikköä ja paloinsinööriä sekä toteutettujen haastattelujen 

perusteella valita avoinna olleeseen palotarkastajan virkaan Mia Hyttisen. Määräaikaan 

mennessä virkaan tuli yhteensä kahdeksan (8) hakemusta. Hakijoista kuutta (6) haastateltiin.  

 

30.12.2020 § 60 Palkkiovapaa 30 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Juha Kaitaranta 

   

Päätin myöntää Juha Kaitarannalle palkallista virkavapautta 3 työvuoroa asemapalvelusohjeen 

mukaisesti erikseen sovittavana ajankohtana. 

xx.01.2021 § 1 Ensihoidon palvelupäällikön määräaikaisen virkasuhteen hoito, Erkki Koho 

Päätin suostumuksellaan nimetä Erkki Kohon hoitamaan ensihoidon palvelupäällikön 

määräaikaista virkaa ajalla 18.1.2021-7.3.2021. 

 

30.12.2021 § 2 Palotarkastajan määräaikaisen virkasuhteen hoito, Tauno Niemi 

Päätin palkata Tauno Niemen hoitamaan palotarkastajan määräaikaista virkaa ajalla 1.2.2021-

31.12.2021. Riskienhallintapäällikön esitys, Marko Kaiholan sijaisuus, varautumisen 

tehostaminen väliaikaisesti Iitin siirryttyä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen alueeseen. 

 

18.12.2021 § 3 Palkallinen virkavapaus, Kari Hietalahti 

Päätin myöntää Kari Hietalahdelle palkallista virkavapautta 60-vuotissyntymäpäiväksi. 

14.01.2021 § 4 Teknisen päällikön määräaikaisen virkasuhteen hoito, Kari Hietalahti 

Päätin suostumuksellaan nimetä Kari Hietalahden hoitamaan teknisen päällikön määräaikaista 

virkaa ajalla 11.1.2021-14.3.2021.  
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15.01.2021 § 5 Vuosiloman säästäminen, Vesa Lehtinen  

Päätin oikeuttaa Vesa Lehtisen säästämään vuosilomaa 43 vuosilomapäivää vuoden 2019 ja 

vuoden 2020 lomista (=lomavuosi). 

18.01.2021 § 6 Ruiskumestarin viran täyttäminen, Mika Mukkula 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella on ollut avoinna ruiskumestarin virka, jonka ensisijaisena 

toimipaikkana on Orimattilan asema (50). Määräaikaan mennessä virkaan tuli yhteensä kuusi 

(6) hakemusta. Pelastuspäällikköä kuultuani päätin valita virkaan 1.2.2021 alkaen Mika 

Mukkulan. 

19.01.2021 § 7 Pelastushenkilöstön työterveysseuranta- Webinaarisarja, Saasmo, Korkalainen, Heinonen 

Päätin oikeuttaa Merja Saasmon, Jari Korkalaisen ja Esa Heinosen osallistumaan 

Työterveyslaitoksen järjestämään Pelastushenkilöstön työterveysseuranta -webinaariin ajalla 

8.2.2021 - 15.3.2021. Webinaaripäivät ovat 8.2., 15.2., 22.2., 1.3., 8.3. ja 15.3. Pelastuslaitos 

maksaa osallistumismaksun. 

19.01.2021 § 8 Kuntalain muutokset – toimivalta, hallintosääntö – ja päätöksenteko – webinaari, Saasmo 

Päätin oikeuttaa Merja Saasmon osallistumaan FCG järjestämään Kuntalain muutokset – 

toimivalta, hallintosääntö ja päätöksenteko -webinaariin 12.2.2021. Pelastuslaitos maksaa 

osallistumismaksun. 

20.01.2021 § 9 Palomestarin viran täyttäminen, Timo Kaivola 

Pelastuslaitoksella on ollut avoinna palomestarin P40 virka, jonka ensisijaisena toimipaikkana 

on Paavolan pelastusasema. Määräaikaan mennessä virkaan tuli yhteensä neljä (4) hakemus-

ta. Kuultuani pelastuspäällikköä sekä haastateltuani kaikki hakijat, päätin valita virkaan 

1.2.2021 alkaen Timo Kaivolan. 

20.01.2021 § 10 Palkkiovapaa 20 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Vesa Notkonen 

   

Päätin myöntää Vesa Notkoselle palkallista virkavapautta (palkkiovapaa) 2 työvuoroa erikseen 

sovittavana ajankohtana.  

27.01.2021 § 11 Oman auton käyttöoikeus, Ari Heikkinen 

   

Päätin myöntää palotarkastaja Ari Heikkiselle oman auton käyttöoikeuden. Käyttöoikeus on 

1000 km ja se on voimassa 27.1.-30.6.2021. Edellytetään ajopäiväkirjaa kilometreistä. 

08.02.2021 § 12 Oman auton käyttöoikeus, Tarja Asikainen 

   

Päätin myöntää palotarkastaja Tarja Asikaiselle oman auton käyttöoikeuden. Käyttöoikeus on 

500 km ja se on voimassa 8.2.-30.6.2021. Edellytetään ajopäiväkirjaa kilometreistä. 
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§ 10 TIEDOKSISAANTIASIAT 

Sisäministeriö 

Tietopyyntö 09.12.2020 

Selvitys pelastustoimen viestiyhteyksistä hätäkeskustietojärjestelmässä 

Hätäkeskuslaitoksen sisäisessä tarkastuksessa on käynyt ilmi epäselvyyksiä 
hätäkeskustietojärjestelmään syötetyissä pelastustoimen viestiyhteyksissä. Hätäkeskuslaitoksen 
mukaan tietojen käsittelyssä ja lainsäädännön noudattamisessa ilmenee vakavia puutteita.  

Pelastuslaitos on vastannut kyselyyn 10.12.2020. Vastaukset kysymysten perässä. 

Hätäkeskuslaitoksen ilmoitukseen liittyen SM pyytää pelastustoimen alueilta/pelastuslaitoksilta 
lisätietoja seuraavista asioista: 
 
1.Onko Hätäkeskuslaitos antanut pelastuslaitoksille hätäkeskustietojärjestelmän käyttöön tai tietosuo- 
   suojaan liittyviä ohjeita?  
 
Erica- Hätäkeskustietojärjestelmän käyttöön on ohjeistukset saatu pääsääntöisesti pelastuslaitosten 
kumppanuusverkoston ja pelastuslaitoksen Erica-pääkäytön kautta, Hätäkeskuslaitos ei ole suoraan 
asiaa ohjeistanut erikseen.  
 
Hätäkeskuslaitos (Redlin) on tarvittaessa opastanut erikseen pyydättäessä.  
Tietosuojaan ei ole Hätäkeskuslaitokselta tullut erikseen ohjeita. 

 
2. Mitä ohjeita pelastuslaitokset ovat antaneet hätäkeskusrekisteriä käyttäville työntekijöilleen hätä-     
    keskustietojärjestelmän käyttöön tai tietosuojaan liittyen?  
 
Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston laatimat ohjeet otettu käyttöön. 

 
3. Miten pelastuslaitoksilla on järjestetty hätäkeskustietojärjestelmän viestiyhteyksien syöttöihin ja itse  
    syötettyjen tietojen ajantasaisuuteen liittyvä valvonta?  
 
Viestitoiminnasta vastaava aluepalopäällikkö ja hänen sijaisensa huolehtivat asiasta virkatöinään 
säännöllisesti.  

 
4. Kuka on pelastuslaitoksenne nimetty hätäkeskustietojärjestelmästä ja tietosuojasta vastaava henkilö? 
 
Hätäkeskustietojärjestelmän vastuuhenkilö on aluepalopäällikkö Heikki Suomalainen.  
Tietosuojasta vastaavaa henkilöä ei ole vielä nimetty, nimeäminen on prosessissa. 
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Lähete 23.12.2020 

Pelastustoimen alueellisen valmistelun yhteistutkimus-ja kehittämishankkeet 2021 

Sisäministeriön pelastusosasto toteutti 9.10 – 9.11.2020 hankehaun pelastustoimen uudistuksen 
edistämiseksi. Pelastusosasto sai määräajassa yhteensä 12 hanke-esitystä. Määrärahaa nyt 
hyväksyttyjen hankkeiden toteuttamiseen on jaettu 2,45 milj. euroa. Sisäministeriön 
asiantuntijaryhmä on arvioinut hanke-esitykset ja pelastusosasto on 22.12.2020 johtoryhmän 
kokouksessaan päättänyt myöntää rahoituksen seuraavien hankkeiden toteuttamiseen:  

1. Väestönsuojelun toimintamalli (Varsinais-Suomi) 
2. HIKLU-alueen laadunhallinta ja omavalvonta (Keski-Uusimaa) 
3. Onnettomuuksien ehkäisyn vaikuttavuusmittareiden kehittämishanke (Satakunta) 
4. Moniammatilliset yksiköt Hyvinvointialueella (Kainuu) 
5. Alueellisen tilanne- ja johtokeskustoiminnan kehittäminen (Pohjois-Savo/Itä-Suomi) 
6. Valtakunnallisten johto- ja tilannekeskusten toimintojen yhtenäistäminen (Länsi-Uusimaa) 
7. Alueellisen tilanne- ja johtokeskustoiminnan kehittäminen (Pirkanmaa) 
8. Erityisresurssien muodostaminen pelastustoimessa (Etelä-Karjala) 
9. Host-nation Support – kansallisen koulutuskokonaisuuden ja oppimateriaalin kehittäminen 

(Varsinais-Suomi) 
10. Pelastuslaitosten valtakunnallisen koneenhoitajien koulutusjärjestelmän suunnittelu ja 

käyttöönotto (Helsinki) 

Pyyntö 11.01.2021 

Jäsenen nimeäminen pelastustoimen hätäkeskusryhmään 

Sisäministeriö on asettamassa asettamispäätösluonnoksen mukaisen pelastustoimen 
hätäkeskusryhmän, jonka tehtävänä on edistää Hätäkeskuslaitoksen ja pelastuslaitosten välistä 
yhteistyötä riskin-arviointeihin, hälytysvasteisiin, viestiliikenteeseen, tukipalveluihin, tilannekuvaan, 
tietoverkkoihin ja muihin vastaaviin kokonaisuuksiin liittyvissä asioissa , ajalle 1/2021 – 6/2023. 
Työryhmä huolehtii myös tiedonvälityksestä Hätäkeskuslaitoksen valtakunnallisen yhteistyöryhmän ja 
pelastuslaitosten välillä. 

Pelastuslaitoksia pyydetään nimeämään yksi (1) jäsen jokaiselta hätäkeskusalueelta. Työryhmässä on 
lisäksi puheenjohtajana pelastusylitarkastaja Rami Ruuska sisäministeriön pelastusosastolta, yksi  (1) 
jäsen sisäministeriön pelastusosastolta sekä kaksi jäsentä Hätäkeskuslaitokselta sekä kaikilla pois 
lukien puheenjohtaja, varajäsenet.    

Turun Hätäkeskusalueen pelastusjohtajat ovat päättäneet esittää varsinaiseksi jäseneksi 
pelastuspäällikkö Juha Virtoa Varsinais-Suomesta sekä varajäseneksi pelastuspäällikkö Veli-Pekka 
Niemikalliota Päijät-Hämeestä. 
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ESAVI  

Päätös 18.11.2020 

Päijät-Hämeen alueen pelastustoimen palvelutasopäätös 2021 – 2024 

Aluehallintoviraston päätös, jonka mukaan ”aluehallintovirasto on tutustunut hyväksyttyyn ja voimaan 
saatettuun palvelutasopäätökseen, eikä aluehallintovirastolla ole siihen huomautettavaa.”  

Kirje 22.12.2020 

Nimeämispyyntö Etelä-Suomen alueellisen valmiustoimikuntaan toimikaudelle 2021 - 2022  

Pyydetty vahvistamaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellään muuttaman alueellisen 
valmiustoimikunnan kokoonpanossa mukana olevan organisaation osallistuminen 
toimikuntatyöskentelyyn nimeämällä jäsenensä toimikaudelle 2021 – 2022.    

Valmiustoimikunnan jäseniksi on esitetty: 

Pelastuslaitos  Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 
PHTURVA  kunnanjohtaja Petri Koivula, Padasjoen kunta 

 
ES valmiustoimikunnan sihteeristö:  
PHTURVA  vs. valmiusmestari Mika Nevalainen  
varalla   turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Antti Prepula, Lahden kaupunki 

ALUEHALLINTOVIRASTOT 

Julkaisu 97/2020  

Selvitys pelastustoimen suunnitelmien olemassaolosta 

Pelastuslain (379/2011) 47 §:n 1 momentissa on ollut vuodesta 2019 säännös, jonka mukaan 
pelastuslaitoksen tulee laatia pelastustoimen alueen onnettomuusuhkien edellyttämät 
pelastustoimintaa koskevat suunnitelmat. Lain voimaantulosäännöksen mukaan pelastustoimen 
suunnitelmat on päivitettävä ja tarvittaessa uusittava vuoden 2019 loppuun mennessä.  

Aluehallintovirastot lähettivät selvityspyynnön pelastustoimen suunnitelmien tilanteesta jokaiselle 
pelastuslaitokselle. Kysely toteutettiin 28.4 – 31.8.2020 sähköisenä kyselynä. 

Selvityksen mukaan suunnitelmien tilanne on suurimmalla osalla pelastuslaitoksista puutteellinen, 
ainoastaan kaksi pelastuslaitosta on kertonut kaikkien suunnitelmien olevan sisällöltään vaatimuksen 
mukaisia. 

Seuraavassa suunnitelmat tai niiden osa-alueet, jotka ovat Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen antamien 
vastausten mukaan puutteellisia: 
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1. Pelastustoiminnassa tarvittavat voimavarat ja niiden hälyttäminen; pelastustoimintaa 
avustamaan määrätyt henkilöt 

2. Johtamistoiminta pelastuslain 35 §:ssä tarkoitetuissa yhteistoimintatilanteissa 
3. Tiedot tahoista, joille tulee tehdä ilmoitus pelastustoiminnan lopettamisesta 
4. Suunnitelma pelastustoiminnan johtamisesta yhteistoimintatilanteissa 
5. Suojaväistön johtaminen suuronnettomuuksissa ja muissa pelastustoiminnan vaativissa 

tilanteissa 
6. Pelastustoiminnan huolto- ja tukitoimintojen järjestelyt, mukaan lukien pelastustoiminnassa 

tarvittava materiaalinen varautuminen 
7. Kansainvälisen avun vastaanottamiseen liittyvät järjestelyt 
8. Toimintaohje pelastustoiminnan poikkeusolojen toimintavalmiuksien käytöstä sekä muista 

normaaliolojen toiminnasta poikkeavista toimintamalleista ja voimavaroista 
9. Pelastustoimintaan osallistuvan ja siihen virka- tai asiantuntija-apua antavan tahon 

osallistumisen tavoite sekä tehtävät ja rooli pelastustoiminnassa 
10. Pelastustoimintaan osallistuvan ja siihen virka- tai asiantuntija-apua antavan viranomaisen, 

laitoksen ja liikelaitoksen yhteystiedot 
11. Pelastustoimintaan käytettävät suorituskyvyt 
12. Hälyttämistä ja virka-avun pyytämistä ja antamista koskevat sopimukset, ohjeet ja muut 

järjestelyt  
13. Yhteistyötä koskevat sopimukset 

Puutteelliseksi ilmoitettujen suunnitelmien osalta asiasta on pyydetty selvitys pelastuspäälliköltä ja se 
esitellään kokouksessa. 

 Tukes 

Tiedote 29.10.2020 

Vanha palovaroitin ei toimi luotettavasti 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) selvitti ikääntyneiden palovaroittimien äänenvoimakkuutta ja 
erityisesti optisten palovaroittimien savuherkkyyttä. Tulosten perusteella vanhat palovaroittimet eivät 
enää toimi luotettavasti, vaan niiden savuherkkyys ja äänenvoimakkuus voivat heiketä ajan myötä. 
Palovaroittimen toimintakyky tulee testata säännöllisesti ja varoitin on hyvä vaihtaa uuteen 5-10 
vuoden välein.  

Tukes testasi vuoden 2020 alussa 94 palovaroitinta, jotka olivat iältään 0–36 vuotta. Palovaroitinhanke 
oli jatkoa 2017–2018 toteutetulle vastaavalle hankkeelle. Jo aiemman hankkeen perusteella havaittiin, 
että palovaroittimien toimintakyky heikkenee ajan myötä. Ensimmäisen hankkeen tulosten perusteella 
haluttiin tutkia laajemmin ikääntymisen vaikutuksia palovaroittimien äänenvoimakkuuteen ja optisten 
palovaroittimien savuherkkyyteen. 

Palovaroittimen äänenvoimakkuudella on merkitystä 

Tutkimusten mukaan aikuinen herää 75 dB(A) ääneen. Nyt toteutetussa hankkeessa mitatut 
äänenvoimakkuudet olivat pääosin yli 85 d(B)A. Tutkituista palovaroittimista osa ei antanut ollenkaan  
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äänihälytystä ja osassa äänenvoimakkuuden heikentyminen oli havaittavissa korvakuulolla ilman 
mittauksia. Tällaisia palovaroittimia oli 14 % tutkituista. 
 
–  Palovaroittimen alentuneen äänenvoimakkuuden tai toimimattomuuden voi havaita jo testinappia 
painamalla. Siksi palovaroittimen säännöllinen testaaminen on tärkeää, sanoo Tukesin ylitarkastaja 
Karoliina Meurman.  

Savuherkkyystestien ja erityisesti polyuretaanipalon perusteella optisten palovaroittimien reagointia-
joissa oli enemmän hajontaa kuin ionisoivilla palovaroittimilla.  Optisen palovaroittimen toiminta 
perustuu varoittimen sisällä olevan valonlähteen lähettämän valon mittaamiseen. Ionisoiva 
palovaroitin mittaa palovaroittimen sisällä olevaa sähkönjohtavuutta. Tukesin tekemien kyselyjen 
mukaan yli 70 % Suomessa myydyistä palovaroittimista on optisia. 

– Testitulosten perusteella Ionisoivaan tekniikkaan perustuvat palovaroittimet kestävät paremmin 
aikaa ja reagoivat savuun tasaisemmin kuin optiset palovaroittimet, Meurman sanoo. 

Huolehdi palovaroittimen kunnossapidosta ja hanki uusi varoitin ajoissa 

Huoneiston haltijan, eli asukkaan, on pidettävä palovaroitin toimintakunnossa. Palovaroittimen 
pariston ja äänihälytyksen toiminta on hyvä tarkastaa kerran kuukaudessa testinapista painamalla. 
Toimintavarmuuden takaamiseksi palovaroitin pitää uusia valmistajan ohjeiden mukaisesti yleensä 5–
10 vuoden välein. Palovaroittimessa on oltava tieto valmistajan suosittelemasta uusimisajankohdasta. 
Tieto löytyy yleensä palovaroittimen pohjasta. 

Palovaroittimien ikääntymisselvitys -jatkohankkeessa olivat Tukesin lisäksi mukana Finanssiala ry, 
Nuohousalan Keskusliitto, Onnettomuustutkintakeskus, Pelastusopisto, sisäministeriö, Suomen 
Palopäällystöliitto ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry. 

Tiedote 9.11  

Helsingin Kaupunginteatterilla tapahtuneen onnettomuuden syynä oli vetyräjähdys 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tutki Helsingin Kaupunginteatterilla 29.6.2020 tapahtuneen 
räjähdysonnettomuuden syytä ja tutkimustulokset ovat valmistuneet. Onnettomuuden aiheutti 
rakennuksen sprinklerijärjestelmän huollon yhteydessä sprinkleriputkistosta sprinklerihuoneeseen 
päässyt vetykaasu. Se muodosti yhdessä huoneilman kanssa syttymiskelpoisen vetykaasu-
ilmaseoksen. Vastaavia onnettomuuksia ei Suomessa ole aikaisemmin tapahtunut ja niihin ei ole 
osattu varautua. 

Vetykaasua muodostuu sprinklerijärjestelmän putkiin putken korroosion yhteydessä sinkin, hapen ja 
veden muodostamassa reaktiossa. Vetykaasu-ilmaseos on erittäin helposti syttyvä. Tarkkaa 
syttymissyytä ei Helsingin Kaupunginteatterin tapauksessa saatu varmistettua. 

Vastaavien onnettomuuksien välttämiseksi Tukes antaa sprinklerilaitteistoja suunnitteleville ja 
huoltaville yrityksille sekä kiinteistöjen omistajille ohjeita ja suosituksia. Lisäksi Tukes ohjeistaa, että 
uusissa sprinklerijärjestelmissä ei enää käytetä sisäpuolelta sinkittyjä putkia. Jo rakenteilla olevat  
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laitteistot voi rakentaa valmiiksi suunnitelmien mukaan, mutta mahdollinen vedyn muodostuminen 
järjestelmän putkistossa pitää ottaa huomioon turvallisuuden varmistamiseksi. Vaaraa aiheuttava 
tilanne voi syntyä sprinkleriputkiston tyhjentämisen ja muutostöiden yhteydessä. 

Tukesin ohjeita ja suosituksia: 

– Sinkittyjen putkien käyttäminen uusissa sprinklerijärjestelmissä pitää lopettaa Suomessa. Tukes 
tiedottaa alan toimijoille aikatauluista myöhemmin. 

– Sinkityissä sprinkleriputkissa saattaa muodostua vetykaasua, joka voi huollon tai muun 
sprinkleriputkistoon kohdistuvan työn aikana purkautua ulos putkistosta ja muodostaa 
syttymiskelpoisen vetykaasu-ilmaseoksen. Tämä mahdollisuus tulee huomioida räjähdysvaaran 
arvioinnissa sekä tarvittaessa laadittavassa räjähdyssuojausasiakirjassa.  Lisätietoja 
räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuudesta on luettavissa täällä. 

– Sprinkleriasentajilla tulee olla vetykaasusta varoittava hälytin käytössään, kun sprinkleriputkistoja 
tyhjennetään. 

– Sprinklerihuoltoa tekevä yritys laatii työntekijöilleen sprinkleritiloissa toimimiseksi ohjeen, joka 
sisältää tilan tuulettamisen, kaasunilmaisimen käytön, putkistopaineen tarkkailun, suojavarustuksen ja 
muut tarpeelliseksi katsotut varusteet. 

– Varmistetaan ja tarvittaessa tehostetaan sprinklerihuoneen ilmanvaihto sprinkleriputkiston 
tyhjennyksen tai muutostöiden yhteydessä. 

Lisätietoja: Ylitarkastaja Jan Meszka, p. 029 5052 061 
sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@tukes.fi 

Tutkintaa tekivät yhteistyössä Tukesin kanssa VTT, Helsingin kaupungin pelastuslaitos, DEKRA 
Industrial Oy, KIWA Inspecta, Alarm Control Oy, Finanssiala Ry, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, 
Sprinkleritekninen Yhdistys ry ja Suomen Palopäällystöliitto. 
 
 
Pelastuslaitos 
 
Tiedote 21.11.2020 

Pelastuslaitos mukana Kestävät vaihtoehdot öljylämmitykselle -hankkeen infotilaisuuksissa 

Päijät-Hämeessä etsitään kestäviä vaihtoehtoja öljylämmitykselle Päijät-Hämeen liiton, Asikkalan, 
Heinolan, Lahden, Padasjoen sekä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen yhteisessä hankkeessa. Hankkeen 
tavoitteena on tukea kiinteistönomistajia siirtymään öljylämmityksestä vähähiilisempiin 
lämmitysmuotoihin tarjoamalla heille kohdennettua tietoa vaihtoehdoista, niiden kustannuksista ja 
saatavilla olevista tuista. 

Asukkaille järjestetään aiheesta marras-joulukuussa infotilaisuuksia. Tarkemmat aikataulut alla. 

https://tukes.fi/documents/5470659/8293726/ATEX-starttipaketti-2017.pdf/b440ed57-218e-4eda-a5b9-42df468e0b5f/ATEX-starttipaketti-2017.pdf
mailto:etunimi.sukunimi@tukes.fi
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Tilaisuuksien aluksi kuullaan lämmitysjärjestelmien toimittajien, energianeuvojan, kaupungin 
rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun sekä pelastuslaitoksen palotarkastajan puheenvuorot. 
Tämän jälkeen asiantuntijat ovat infopisteillä vastaamassa öljylämmityksestä luopumiseen liittyviin 
kysymyksiin. 

Osallistujamäärä on rajoitettu, minkä vuoksi tilaisuuksiin on ilmoittauduttava ennakkoon. Tilaisuuksia 
on mahdollisuus seurata myös etäyhteydellä. Ilmoittautuminen Päijät-Hämeen liiton verkkosivujen 
kautta. 
       
Tiedote 17.11.2020 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palomestari Juha Lahtinen ja ruiskumestari Aleksi Matilainen 
palkittiin 17. marraskuuta 2020 Opetusalan turvallisuuden tunnustuspalkinnolla. Juha Lahtinen ja 
Aleksi Matilainen ovat merkittävällä henkilökohtaisella panoksellaan edistäneet Orimattilan 
Jokivarren koulun turvallisuuskulttuuria, -kasvatusta ja -käytäntöjä. 

Yhteistyöllä syntynyt koulutusmalli ja toimintakulttuuri ovat osoittaneet toimivuutensa, kerrotaan 
palkintoperusteissa. Orimattilan Jokivarren koulu on menestynyt useana vuonna valtakunnallisessa 
NouHätä-kilpailussa. 

Palkinnot luovutettiin tiistaina 17.11. valtakunnallisessa Opetusalan turvallisuusfoorumissa, johon 
kokoontui verkon välityksellä yli 100 opetusalan turvallisuudesta kiinnostunutta. 

Vuodesta 2005 jaetun opetusalan turvallisuustoiminnan edistämiseksi perustetun palkinnon taustalla 
ovat Opetushallitus, aluehallintovirastot, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Suomen Rehtorit ry, 
Kuntaliitto, Pelastusopisto, Helsingin pelastuskoulu, Suomen Palopäällystöliitto ja SPEK-ryhmä. 
 
Tiedote 19.11.2020 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos ja Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEK: 
 
Paloturvallisuusviikko pyrkii parantamaan kotien paloturvallisuutta, Päivä paloasemalla -tapahtumaa 
vietetään virtuaalisesti 
 
Sähkölaitteista syttyi viime vuonna 657 tulipaloa. Useista suomalaiskodeista puuttuu yhä palovaroitin, 
varoittimia ei ole riittävästi, tai ne eivät ole toimintakykyisiä. Näihin ja muihin kodin turvallisuuteen 
liittyviin seikkoihin vuosittainen paloturvallisuusviikko 21.11.-1.12. pyrkii vaikuttamaan. Päijät-Hämeessä 
jaetaan marras-joulukuussa maksuttomia palovaroittimia vähävaraisille. 
 
 
Paloasemilla vietettävät Päivä Paloasemalla -tapahtumat on tältä vuodelta peruttu koronatartuntojen 
minimoimiseksi ja pelastustoimen toimintakyvyn turvaamiseksi. Tilalla nähdään erilaisia 
virtuaalitapahtumia. Sekä Päijät-Hämeen pelastuslaitos, että Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEK 
ovat toteuttaneet oman virtuaalipaloasemansa.  
 

https://paijat-hame.fi/events/
https://paijat-hame.fi/events/
https://nouhata.fi/
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Päijät-Hämeessä jaetaan palovaroittimia vähävaraisille 
 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) koordinoima paloturvallisuusviikon kampanja jakaa 
palovaroittimia vähävaraisille Päijät-Hämeessä. Palovaroittimia on jaossa Päijät-Hämeessä ruokajonoissa 
ja erilaisissa tilaisuuksissa marras−joulukuussa. Mukana hankkeessa ovat Lahden Operaatio Avoin Ovi, 
Launeen Miestenilta, EHYT ry:n Elokolot, Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston, Suomen köyhyyden 
vastainen verkosto EAPN-Fin, Nuohousalan Keskusliitto sekä Päijät-Hämeen pelastuslaitos. 
Palovaroittimet on hankittu Palosuojelurahaston paloturvallisuusviikolle antamalla avustuksella. 
       
”Paloturvallisuus ei ole pelkkä yksityisasia. Jos kerrostalossa tuli pääsee yhdessä asunnossa irti, on palon 
ja varsinkin savun leviämisen vaara porraskäytävään ja muihin asuntoihin olemassa. Siksi ihan jokaisessa 
asunnossa on tärkeää havaita palovaara ajoissa - asukkaiden tulotasosta riippumatta”, sanoo 
riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta. 
 
Tutustu Lahden Paavolan pelastusasemaan virtuaalisesti 
Torstaina 19.11. avatulla virtuaalisella paloasemalla pääset tutustumaan Lahden Paavolan pelastusase-
man sisätiloihin ja kalustoon. Paavolan virtuaalinen paloasema toimii osoitteessa: 
https://www.phpela.fi/virtuaalipaloasema/ 
 
Valtakunnallinen paloturvallisuusviikko 21.11.–1.12. pyrkii parantamaan jokaisen turvallisuutta 
Paloturvallisuusviikko on koko Suomen vuosittainen teemaviikko, jonka tavoitteena on parantaa 
kaikkien paloturvallisuutta ja paloturvallisuustaitoja herättämällä yhteiskunnallista keskustelua 
paloturvallisuudesta. 
 
Paloturvallisuusviikko alkaa Päivä paloasemalla -tapahtumasta 21.11. Suomen pelastusalan 
keskusjärjestö julkaisee kyseisenä päivänä oman virtuaalisen paloaseman, jossa voi tutustua Viivi 
Pumpasen ja Esko Eerikäisen kanssa paloasemaan ja suorittaa erilaisia tehtäviä. 
 
SPEK:n virtuaalinen Päivä paloasemalla -tapahtuma 21.11.-6.12.2020: 
https://paloturvallisuusviikko.fi/paiva-paloasemalla/ 
 
Teemana kodin ja ikäihmisten paloturvallisuus 
 
Paloturvallisuusviikon teemana on tänä vuonna ikäihmisten paloturvallisuus. Ikäihmisten 
paloturvallisuuteen liittyy monia riskejä, jotka saattavat helposti unohtua arjen kiireessä. Suomen 
Paloturvallisuus-liitto SPEK:n mukaan kuluva vuosi on opettanut, että emme aina pysty vaikuttamaan 
tilanteisiin, saati pääsemään läheisten luokse, kun apua tarvittaisiin. Onkin erityisen tärkeää varmistaa, 
että jokaisella on turvallinen asuinympäristö. 
 
Kampanja tuo esiin useita eri keinoja ikäihmisten paloturvallisuuden varmistamiseksi.  
 
Paloturvallisuusviikon kampanjasivusto: www.paloturvallisuusviikko.fi 
Kodin turvallisuuden tarkistuslista: https://issuu.com/spek_ry/docs/kodin_turvallisuuden_tarkistuslista 
 
 

https://www.phpela.fi/virtuaalipaloasema/
https://paloturvallisuusviikko.fi/paiva-paloasemalla/
http://www.paloturvallisuusviikko.fi/
https://issuu.com/spek_ry/docs/kodin_turvallisuuden_tarkistuslista
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Sähkölaitteista syttyi viime vuonna 657 tulipaloa 
Viime vuonna 657 rakennuspaloa sai alkunsa sähkölaitteesta. Merkittävä osa palokuolemista johtuu 
juuri sähkölaitepaloista. Niistä suurin osa aiheutuu ihmisen toiminnasta tai toimimatta jättämisestä, ei 
itse laitteesta. Vaaratilanteita aiheuttavat käyttöohjeen noudattamatta jättäminen, laitteen päälle 
unohtaminen sekä laitteen huono kunto. Nämä riskit on kuitenkin helppo välttää arjessa. 
 
https://paloturvallisuusviikko.fi/sahkolaitteiden-paloturvallisuus/ 
 
Paloturvallisuusvinkkejä taloyhtiöille 
Suomessa taloyhtiöissä asuu noin kaksi miljoonaa henkeä. Taloyhtiöissäkin vastuu paloturvallisuudesta 
kuuluu jokaiselle. 
       
Turvallisuusvinkkejä taloyhtiöille: https://paloturvallisuusviikko.fi/paloturvallisuusvinkkeja-taloyhtioille/ 
 
Lisätietoja: 
Juha Hassila, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, puh. 040 758 7846 
Riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen, Päijät-Hämeen pelastuslaitos, puh. 0440 773 208 
 
Paloturvallisuusviikkoa koordinoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Yhteistyössä ovat mukana 
Pelastuslaitokset, Pelastusliitot, sisäministeriö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Kirkkohallituksen Diakonian 
ja sielunhoito, Suomen Kiinteistöliitto, Suomen Omakotiliitto, Suomen Palopäällystöliitto ja Nuohousalan 
Keskusliitto. Paloturvallisuusviikon rahoittaa Palosuojelurahasto. 
 
www.paloturvallisuusviikko.fi 

https://paloturvallisuusviikko.fi/sahkolaitteiden-paloturvallisuus/
https://paloturvallisuusviikko.fi/paloturvallisuusvinkkeja-taloyhtioille/
http://www.paloturvallisuusviikko.fi/
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§ 11 AJANKOHTAISASIAT 

 
1. Orimattilan uuden pelastusaseman rakentaminen 

 

 Rakentaminen etenee 
 

2. Asikkalan uuden pelastusaseman rakentaminen 
 

 Kustannuslaskentaan helmikuun aikana 

 Rakennustöiden aikataulu varmistuu myöhemmin, töiden aloitus alustavasti 5/2021 
 

3. Iitin siirto Päijät-Hämeeseen 2021 
 

 Siirto sujui hyvin 
 

4. Sopimuspalokunnat 
 

 Asikkalan puolivakinaisten kanssa neuvottelut yhdistyksen perustamisesta edenneet 

 Heinolan puolivakinaisen kanssa neuvottelut VPK perustamisesta 
 

5. Koronatilanne 
 

 Toimintaa normalisoitu siltä osin kuin mahdollista 

 Etäkokouksia suositaan 

 Etätyötä suositaan 

 Pelastustoiminnan henkilöstö siirtynyt Paavolassa takaisin 2 krs, eriyttäminen muuten jatkuu, 
maskien käyttöä lisätty 
  

6. SOTE-MAKU - valmistelu 
 

 Valmistelu etenee vapaaehtoisena valmisteluna Hyvinvointikuntayhtymän johdolla (STM-
rahoitus)  

 Pelastuslaitoksella edustaja kaikissa muissa paitsi HYTE- valmisteluryhmissä 
o Vapaaehtoinen poliittinen seurantaryhmä pelastusjohtaja Jari Hyvärinen/Jarkko Niemi 

o Yleishallinto ja johtaminen pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 

o Palvelutuotanto  pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio/Aaltonen  

o Viestintä   Viestintäsuunnittelija Salla Virta 

o HYTE   ei edustajaa, kuntavetoinen työryhmä 

o Talous   Hallintopäällikkö Merja Saasmo 

o ICT- ja digi  ICT-asiantuntija Marko Nieminen 
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7. Maakuntavaltuuston kokous 3.12.2020 
 

 Maakuntavaltuusto merkitsi tiedoksi pelastuslaitoksen talousarviosuunnitelman 2021 sekä 
kuntien talousarviosta annetut lausunnot (§ 19) 

 Maakuntavaltuusto hyväksyi jäsenkuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen sekä 
johtosäännön (§ 20) 
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