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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Päijät-Hämeen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, että pelastustointa hoidetaan liikelaitoksena Päijät-Hämeen liiton hyväksymän
johtosäännön
sekä
muiden
liiton
säännösten
mukaisesti.
Yhteistoimintasopimuksessa ovat mukana Heinolan, Lahden ja Orimattilan
kaupungit sekä Asikkalan, Hartolan, Hollolan, 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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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 Juha
Hämäläisen ja Marja-Kaarina Koskisen.

Päätös:
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Juha Hämäläinen ja Marja-Kaarina Koskinen.
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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:
Esitettiin kohtaan muut asiat lisättäväksi: Hyvinvointikuntayhtymän tekemän
esityksen Päijät-Hämeen hyvinvointialueen väliaikaiseen valmistelutoimielimeen
nimettävien jäsenten ja varajäsenten hyväksyminen. Esitys on saatu pe 23.4.2021
pidetyn alueellisen valmistelun poliittisen seurantaryhmän kokouksen jälkeen.
Hyväksyttiin esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi.

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO
Kokouspäivämäärä
Sivu 6 (16)
Päijät-Hämeen pelastuslaitos
28.04.2021
Johtokunta
__________________________________________________________________________

18

VALVONTATOIMINNAN JA TURVALLISUUSVIESTINNÄN TOTEUMA 1.1.-31.3.2021
Pelastuslaitoksen riskienhallintaosasto on toimittanut pelastusjohtajalle tiedoksi
raportin
1.1.-31.3.2021
toteutetuista
valvontatoimista
sekä
turvallisuusviestinnän tapahtumista. Valvontatoiminta on saatu käyntiin
tehokkaasti koronaviruksen aiheuttamista poikkeusoloista huolimatta. Yritysten
ja laitosten valvontaa tehdään pääosin valvontakäynteinä, mutta muutkin
valvontakeinot ovat käytettävissä.
Yritysten ja laitosten määräaikaisia tarkastuksia on tehty 266 kpl (225). Määrä
on 27,8 % (20,4) vuodelle 2021 asetetusta tavoitteesta.
Epäsäännöllisiä valvontakäyntejä on tehty 267 kpl (274).
Asiakirjavalvontaa on tehty 137 kpl (170). Valvonta on kohdistunut mm.
paloteknisten laitteiden valvontaan ja yleisötapahtumien pelastussuunnitelmien
valvontaan.
Kemikaalilain nojalla tehtyjä tarkastuksia ja päätöksiä on tehty 23 kpl (33).
Asiantuntijapalveluja on tehty 362 kpl (437).
Kerros- ja rivitalojen itsearviointilomakkeet on postitettu taloyhtiöille viikolla 14
ja 15. Loma-asuntojen valvontalomakkeet postitetaan vasta toukokuussa.
Turvallisuusviestintään kuuluviin tilaisuuksiin on osallistunut alkuvuonna
yhteensä 1 309 henkilöä (7 909) henkilöä eli noin 4 % alueen asukkaista.
Tilaisuuksia on pidetty kaikkiaan 29 kpl (90). Koronarajoituksilla on ollut
kuluneen vuoden alussa merkittävä vaikutus tapahtumien lukumäärään.
Sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa turvallisuusviestintää pyrittiin lisäämään
reaktiona tilaisuuksien vähäiseen määrään.
Mediassa 236 osumaa (+ 30 %), neljä mediatiedotetta. Henkilöstölle 46
tiedotetta, joista 15 koronaan liittyviä. Phpela.fi-sivustolla 8732 eri käyttäjää.
Facebookissa
kokonaistavoitettavuus
oli
262 700
henkilöä,
joista
turvallisuusviestinnällisen
sisällön
osuus
162 762.
Instagramissa
kokonaistavoitettavuus 21 400 henkilöä, joista turvallisuusviestinnällisen sisällön
osuus 8825. Lisäksi lyhyiden Instagram stories -videoiden kautta
turvallisuusviestinnällä tavoitettiin yhteensä 44 053 käyttäjää alkuvuoden aikana.

.
Palvelutasopäätöksen mukainen 20 % tavoitteen toteutuminen riippuu pitkälle
siitä, kuinka kauan poikkeusolot kestävät.
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Esittelijä:
Johtokunta merkitsee tiedoksi valvontatoiminnan ja turvallisuus-viestinnän
toteutuman 1.1. – 31.3.2021.
Päätös:
Johtokunta merkitsi tiedoksi valvontatoiminnan ja turvallisuusviestinnän
toteutuman 1.1. – 31.3.2021.
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TOIMINNALLINEN TOTEUMA PELASTUSTOIMINTA TOTEUMA 1.1.-31.3.2021
Pelastuslaitoksen
pelastustoiminnan
osaston
toiminnan
tärkeimpinä
tunnuslukuina on käytetty lähinnä hälytystehtävien määrän muutosta sekä
toimintavalmiusajan toteumaa. Seuraavassa vertailua eri vuosilta toteuman
osalta ajalla 1.1 – 31.3.
Ensimmäisen yksikön (kiireelliset tehtävät) toimintavalmiusaika:
Kunta
Täyttymis %
Lahti
78 %
Hollola
90 %
Heinola
80 %
Orimattila
96 %
Asikkala
91 %
Iitti
90 %
Asikkala
91 %
Hartola
100 %
Kärkölä
50 %
Sysmä
100 %
Padasjoki
100 %
Keskiarvo kaikki 92,7 %

1-3.2020
83 %
93 %
89 %
98 %
88 %

Huomioita

88 %
100 %
83 %
100 %
100 %
92,7 %

Hälytystehtävien määrä on laskenut edellisvuodesta 119 tehtävällä. Suurinta
tehtävämäärien
lasku
verrattuna
edellisvuoteen,
on
ollut
vahingontorjuntatehtävien (-75) sekä edelleen ensivastetehtävien (-61)
aiheuttamien hälytysten osalta. Merkittävää tehtävämäärien kasvua on
havaittavissa rakennuspalojen (+24) sekä liikenneonnettomuuksien (+34)
määrissä.
Uhattuna olleet arvot rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa ovat olleet
yhteensä 16,4 miljoonaa euroa (13,7), josta pelastetut arvot ovat 14,4 miljoonaa
euroa, eli 88 % (98) uhattuina olleista arvoista on pelastettu.
Vastaavalla ajalla pelastuslaitos on pelastanut erilaisissa onnettomuuksissa
välittömässä vaarassa olleita henkilöitä 11 henkilöä (17).
Ennusteen mukaan tehtävien määrä tulee hiukan laskemaan edellisvuoden
tasosta.
Esittelijä
Johtokunta merkitsee tiedoksi operatiivisen toiminnan toteuman 1.1.–31.3.2021.
Päätös:
Johtokunta merkitsi tiedoksi operatiivisen toiminnan toteuman 1.1.–31.3.2021.
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TALOUSARVION TOTEUMA 1.1.-31.3.2021
Pelastuslaitoksen toimintasäännön 5.3. kohdan mukaan pelastusjohtajan tulee
raportoida neljännesvuosittain johtokunnalle pelastuslaitoksen talousarvion
toteutumasta.
Pelastustoimen käyttötalouden menot (liite 1) ilman ensihoitoa olivat
4.593.393 euroa € (2020 /4.292.097 €).
Pelastustoimen tulos on maaliskuun lopussa 385.067 euroa voitollinen.
Lomapalkat maksetaan kesäkuussa, jolloin palkkakulujen toteutuma nousee
budjetoidulle tasolle ja tulos pienenee.
Toteutuneet investoinnit ovat 408.021 euroa.
Ensihoidon käyttötalouden (liite 2) kustannukset ovat 1.381.202 € (1.187.348 €).
Ensihoidon tulos on 50.824 euroa tappiollinen maaliskuun lopussa. Palvelujen
ostoissa
ylityksiä
on
vakuutusmaksuissa,
joissa
koko
vuoden
vakuutusmaksulaskut (28.965 €) on kirjattu maaliskuussa sekä kaluston
korjauksissa, paarien huoltolaskusta (36.400 €) johtuen.
Ensihoidossa ei ole tehty investointeja.
Liitteet:

pelastustoimen talousarvion toteutuma 1.1. – 31.3.2021 (liite 1)
ensihoidon talousarvion toteutuma 1.1. – 31.3.2021 (liite 2)

Esittelijä:
Merkitään tiedoksi talousarvion toteutumat 1.1. – 31.3.2021.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi talousarvion toteutumat 1.1. – 31.3.2021.
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TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2022
Päijät-Hämeen
pelastuslaitoksen
talousarvio
vuodelle
2022
ja
talousarviosuunnitelma vuosille 2023-2024 (liite 3) perustuu vuoden 2020
tilinpäätökseen, 2021 talousarvioon ja ennakoituihin korotuksiin.
Tuloja on arvioitu aiempien toteutumien mukaisesti. Tulot vuodelle 2022 ovat
ennakoidusti 20.915.698 euroa (nousua vuodesta 2021 0,72 %). Kuntien 2022
maksuosuudet (liite 4) ovat 20.287.698 euroa (nousu on 1,0 %).
Vuokrakustannusten nousu on n. 4 %. Nousu sisältää sekä Orimattilan uuden
aseman aiheuttaman vuokrakustannusten nousun.
Toimintakulut yhteensä ovat 20.145.698 euroa (nousu 1,0 %).
Investointisuunnitelman (liite 5) mukaan bruttoinvestoinnit ovat 902.000 euroa,
nettoinvestoinnit (vähennettyinä vaihtoautotuloilla sekä avustuksilla) ovat
790.000 euroa vuonna 2022. Summa katetaan poistoilla.
Kuntakohtaiset maksuosuudet on laskettu Päijät-Hämeen tilastokeskuksen
tilastoimien kuntakohtaisten väkilukujen mukaan.
Ensihoidon talousarvio 2022 tuodaan johtokunnan käsittelyyn syksyn 2021 aikana, kun ensihoitokeskuksen kanssa on käyty neuvottelut.
Kuntalain 60 § 1 mom. mukaan maakuntavaltuuston tulee päättää kuntayhtymän
liikelaitoksen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Pelastuslaitoksen
johtosäännön mukaan pelastuslaitoksen johtokunta vahvistaa pelastuslaitoksen
toimintasuunnitelman ja talousarvion maakuntavaltuuston asettamien
tavoitteiden mukaisesti. Pelastusjohtajan esitys pelastuslaitoksen toiminnallisiksi
ja taloudellisiksi tavoitteiksi vuodelle 2022 liitteenä (liite 6).
Liitteet:

liite 3 talousarvio 2022 sekä talousarviosuunnitelma 2023-2024
liite 4 kuntien maksuosuudet
liite 5 investointisuunnitelma
liite 6 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Esittelijä:
Johtokunta hyväksyy omalta osaltaan esitetyn talousarvion vuodelle 2022 sekä
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä investointisuunnitelman vuodelle
2022 sekä talousarviosuunnitelman 2023 – 2024 ja laittaa ne kuntiin lausunnolle.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO 09.02.2021 – 16.04.2021
Pelastusjohtajan päätösluettelo on liitteenä (liite 7) ajalta 09.02.2021 –
16.04.2021.
Esittelijä:
Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee pelastusjohtajan päätökset tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
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TIEDOKSISAANTIASIAT
Tiedoksisaantiasioista yhteenveto liitteenä (liite 8).
Esittelijä:
Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi tiedoksisaantiasiat.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
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AJANKOHTAISASIAT
Ajankohtaisasioista yhteenveto liitteenä (liite 9).
Esittelijä:
Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavat
ajankohtaiskatsaukset.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT
25.1 Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaminen

Pääministeri Marinin hallitus antoi eduskunnalle 8.12.2020 esityksen hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen
itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi.
Ehdotettu lainsäädäntökokonaisuus sisältää lakiehdotuksen sosiaali- ja
terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja
sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (voimaanpanolaki).
Voimaanpanolain
8
§:n
mukaan
hyvinvointialueen
kuntien,
perusterveydenhuollon
ja
sosiaalihuollon
yhteistoiminta-alueiden,
sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen (osapuolet) on
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sovittava
välittömästi
tämän
lain
voimaan
tultua
väliaikaisen
valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen asettaa
valmistelutoimielimen. Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava
osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta
ja taloudesta. Valmistelutoimielimen asettamisesta on ilmoitettava
valtiovarainministeriölle.
Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen
toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes
aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut
toimintansa.
Väliaikaiseen toimielimeen sovelletaan naisten ja miesten tasa-arvosta annetun
lain (609/1986) 4 a §:ää julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien
toimielinten kokoonpanosta.
Lakiehdotuksen 10 §:n mukaan valmistelutoimielimen tehtävänä on yhteistyössä
niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy
hyvinvointialueelle:
1) selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle
ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi;
2) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden
selvittämiseen;
3) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien
oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen;
4) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista
tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen;
5) valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä
tilintarkastajan valintaa;
6) päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta;
7) osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen;
8) valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen
välittömästi liittyvät asiat.
Ehdotuksen mukaan voimaanpanolaki tulee voimaan 1.7.2021.
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallitus asetti 15.3.2021 työryhmän
valmistelemaan ehdotusta väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamiseksi.
Työryhmän esitys käsiteltiin vapaaehtoisen alueellisen valmistelun poliittisessa
ohjausryhmässä 23.3.2021. Poliittinen ohjausryhmä hyväksyi ehdotuksen, jonka
mukaan kunnat nimeävät neljä jäsentä (Lahti, Heinola, Sysmä, Orimattila),
Päijät-Hämeen pelastuslaitos yhden jäsenen, Eteva kuntayhtymä yhden jäsenen
ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä viisi jäsentä. Jäsenille nimetään
varajäsenet. Hyvinvointikuntayhtymän edustaja nimetään puheenjohtajaksi ja
Lahden kaupungin edustaja varapuheenjohtajaksi. Lisäksi seurantaryhmä
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hyväksyi, että Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän
väliaikaisen valmistelu-toimielimen.
Väliaikaisen valmistelutoimielimen
yhtäpitäviä päätöksiä.

asettaminen

hallitus

edellyttää

asettaa

osapuolten

Edellä olevaan viitaten Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä esittää, että
voimaanpanolain tarkoittamat osapuolet tekevät toukokuun 2021 aikana
seuraavan päätöksen:
1. Nimeävät Päijät-Hämeen hyvinvointialueen
toimielimeen seuraavat jäsenet ja varajäsenet
JÄSEN
Kunnat
kaupunginjohtaja Pekka Timonen,
Lahden kaupunki, varapuheenjohtaja
kaupunginjohtaja Jari Parkkonen,
Heinolan kaupunki
kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki,
Sysmä kunta
hyvinvointipäällikkö
Kristiina
Hämäläinen, Orimattilan kaupunki
Päijät-Hämeen pelastuslaitos
pelastusjohtaja Jari Hyvärinen
Eteva kuntayhtymä
toimitusjohtaja Marika Metsähonkala
Päijät-Hämeen
hyvinvointikuntayhtymä
toimitusjohtaja
Marina
Erhola,
puheenjohtaja
talousjohtaja Antti Niemi
henkilöstöjohtaja Erja Saari
toimialajohtaja Jukka Santala
hallintojohtaja Veli Penttilä

väliaikaiseen

valmistelu-

VARAJÄSEN
kunnanjohtaja
Päivi
Rahkonen,
Hollolan kunta
kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka,
Asikkalan kunta
kaupunginjohtaja
Osmo
Pieski,
Orimattilan kaupunki
kunnanjohtaja
Petri
Koivula,
Padasjoen kunta
hallintopäällikkö Merja Saasmo
talousjohtaja Sampo Salo

ostopalvelujohtaja Ismo Rautiainen
talouspäällikkö Paula Ryynänen
henkilöstöpäällikkö Anu Salmela
konserni- ja yhteyspäällikkö Timo
Louna
hallintopäällikkö Sari Lahti

2. Päättävät, että Päijät-Hämeen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallitus.
Päätöksestä
pyydetään
toimittamaan
hyvinvointikuntayhtymän kirjaamoon.

ote

Päijät-Hämeen
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Esittelijä:
Pelastuslaitoksen johtokunta hyväksyy tehdyn esityksen ja nimeää PäijätHämeen pelastuslaitoksen jäseneksi väliaikaiseen valmistelutoimielimeen
pelastusjohtaja Jari Hyvärisen ja varajäseneksi hallintopäällikkö Merja Saasmon.
Johtokunta hyväksyy esityksen, jonka mukaan Päijät-Hämeen hyvinvointialueen
väliaikaisen
valmistelutoimielimen
asettaa
Päijät-Hämeen
hyvinvointikuntayhtymän hallitus.

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

26

SEURAAVAT KOKOUKSET
Esittelijä:
SEURAAVAT KOKOUKSET: Arviolta elo-syyskuun vaihteessa, tarkka aika
vahvistetaan myöhemmin.

27

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:09
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
Pykälät § 15-27

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

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

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

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

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

Pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus

Pykälät

Muu valitusviranomainen, osoite ja
postiosoite

Pykälät

Valitusaika
päivää
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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TOTEUTUMA/ TALOUSARVIO 3/2021 (3/2020)
PELASTUSTOIMI, ILMAN ENSIHOITOA

Maalis 2020

Maalis 2021 ero 2020/2021

ero %

22 742
5 121 710
23 892
0
0
0
10 984
5 179 328

ta 2021

tot. %

Myyntituotot
Liiketoiminnan myyntituotot
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä
Muut suoritteiden myyntituotot

27 583
4 756 265
11 537

Maksutuotot

0

Tuet ja avustukset

0

Vuokratuotot
Muut toimintatuotot

0
0

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

4 795 385

-4 841

-17,6

159 000

14,3

365 445

7,7

20 286 830

25,2

12 355

107,1

85 000

28,1

0,0

115 300

0
0

0

0
10 984

0,0

0
120 500

383 943

8,0

20 766 630

24,9

-2 772 094
-2 264 717

108 808

-4,1

-12 458 635

22,3

81 533

-3,7

-10 126 480

22,4

15 536

-4,1

-1 750 690

22,8

11 739

-12,1

-581 465

18,7

68 826

-14,1

-2 168 075

25,6

68 826

-14,1

-2 168 075

25,6

-8 948

4,9

-1 009 000

17,3

-8 948

4,9

-1 009 000

17,3

-1 040

100,0

-50 000

133 650

-14,0

-4 260 920

25,6

134 497

-14,1

-4 147 700

26,3

-847

63,7

-113 220

0,4

503 288
-38
0
503 250

-398 573
-108 804
-556 108
-556 108
-175 049
-175 049
0
-1 090 142
-1 089 660
-482
585 935
-1 583
-199 285
385 067

-82 647

-16,4

820 000

71,5

1 545

-4065,8

4 292 097

4 593 393

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut

-2 663 286

Palkat ja palkkiot

-2 183 184

Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Avustukset
Muut toimintakulut
Vuokrat
Muut toimintakulut
Toimintakate
Rahoitustuotot ja kulut
Poistot
Tilikauden tulos
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

-383 037
-97 065

-487 282
-487 282

-183 997
-183 997
-1 040

-956 492
-955 163
-1 329

199 285

-20 000
-800 000

118 183

23,5

0

-301 296

-7,02

19 946 630

24,9

23,0
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TOTEUTUMA/ TALOUSARVIO 3/2021 (3/2020)
ENSIHOITO-TOIMINTO

Maalis 2020

Maalis 2021

0

0
1 304 732
0
0
0
0
25 646
1 330 378

ero 2020/2021

ero %

ta 2021

4,3

5 208 088

tot. %

Myyntituotot
Liiketoiminnan myyntituotot
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä

1 250 820

Muut suoritteiden myyntituotot

0

Maksutuotot

0

Tuet ja avustukset

0

Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

0
342
1 251 162

0
53 912

0

0

0

0
0

25,1

0
0,0

0
25 304

11 000

0,0

0
0

79 216

6,3

5 219 088

25,5

98 206

-10,9

-4 060 800

24,6

77 129

-10,4

-3 302 800

24,8

14 685

-11,6

-569 100

24,9

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut

-902 417

Palkat ja palkkiot

-743 004

-1 000 623
-820 133

Henkilösivukulut
Eläkekulut

63 814

-141 462
-39 028
-111 148
-111 148
-66 589
-66 589
0
-202 842
-202 842
0
-50 824

1 187 348

1 381 202

-193 854

-126 777

Muut henkilösivukulut

-32 636

Palvelujen ostot

-56 844

Muiden palvelujen ostot

-56 844

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-51 055

Ostot tilikauden aikana

-51 055

Avustukset

0

Muut toimintakulut

-177 032

Vuokrat

-177 032

Muut toimintakulut
Toimintakate
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

0

6 392

-19,6

-188 900

20,7

54 304

-95,5

-218 000

51,0

54 304

-95,5

-218 000

51,0

15 534

-30,4

-215 000

31,0

15 534

-30,4

-215 000

31,0

0

0

25 810

-14,6

-725 288

28,0

25 810

-14,6

-725 288

28,0

0

0,0

0

114 638

179,6

0

-16,33

5 219 088

26,5
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TALOUSARVIO 2022
TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2023-2024
Ei sisällä ensihoidon tuottoja ja kustannuksia

2022

2023

2024

Muut toimintatuotot

2020
2021
toteutuma tarkennettu TA
19 161 673
20 445 830
121 818
159 000
19 039 855
20 286 830
18 219 108
20 086 830
214 804
200 000
88 451
85 000
299 509
115 300
0
0
231 328
120 500

20 587 698
100 000
20 487 698
20 287 698
200 000
96 000
120 000
0
112 000

20 968 331
100 000
20 868 331
20 668 331
200 000
100 000
120000
0
115000

21 313 145
100 000
21 213 145
21 013 145
200 000
100 000
120000
0
115000

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

19 780 961

20 915 698

21 303 331

21 648 145

0,72

1,85

1,62

-12 412 902 -12 561 857
-10 227 745 -10 350 478

-12 712 600
-10 474 683

TULOT
Myyntituotot
Liiketoiminnan myyntituotot
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä
Maksuosuudet
Ensivastekorvaukset, muut myyntituotot)

Muut myyntituotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot

20 766 630

Toimintatuottojen muutos %

MENOT
HENKILÖSTÖKULUT
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

-11 513 040
-9 529 086

-12 458 635
-10 126 480

-1 983 954
-1 596 079
-387 875

-2 332 155
-1 750 690
-581 465

-2 185 158
-1 594 505
-590 652

-2 211 380
-1 613 639
-597 740

-2 237 916
-1 633 003
-604 913

-0,37

1,20

1,20

Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät
Henkilöstökulujen muutos %

Palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Avustukset
Muut toimintakulut
Vuokrat
Muut toimintakulut

-1 932 503
-1 932 503

-2 168 075
-2 168 075

-2 375 437
-2 375 437

-2 422 945
-2 422 945

-2 471 404
-2 471 404

-900 491
-900 491

-1 009 000
-1 009 000

-1 029 180
-1 029 180

-1 049 764
-1 049 764

-1 070 759
-1 070 759

-1 040

-50 000

-1 500

-1 500

-1 500

-4 067 385
-4 054 804
-12 581

-4 260 920
-4 147 700
-113 220

-4 326 679
-4 314 679
-12 000

-4 507 265
-4 487 266
-19 999

-4 641 882
-4 621 884
-19 998

4,03

4,00

3,00

-18 414 459

-19 946 630

-20 145 698 -20 543 331

-20 898 145

Vuokrakulujen muutos %

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ
Toimintakulujen muutos %

TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja kulut
Poistot

TILIKAUDEN TULOS

INVESTOINNIT
Myyntivoitot
Avustukset
Poistot
Kokonaismaksuosuus kunnilta
Maksuosuuden muutos %

1,00

1,97

1,73

1 366 502
14 653
-786 305

820 000
-20 000
-800 000

770 000
20 000
-790 000

760 000
20000
-780000

750 000
20000
-770000

594 850

0

0

0

0

589 088
-217 512
-84 894
-786 305

927 000
-100 000
-27 000
-800 000

902 000
-112 000
0
-790 000

780000
0
0
-780 000

770000
0
0
-770 000

18 219 108

20 086 830

20 287 698

20 668 331

21 013 145

1,00

1,88

1,67
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Maksuosuusjako
Siirtymäkauden 2. vuosi 30 % vanha järjestelmä, 70 % asukaslukupohjainen (Lahti kertoimella 0,90)

Kunta, kerroin 0,8
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Asukasluku

Asukasluku

Kohtuullistamiset/

Asukasluku

As.lukupohj. osuus

31.12.2020

* 0,80

kaikki €

Lahti *0,90

70% €

6625

5300

195 603

6 625

485 539

Maksuosuus 2022
€
681 143

2861

2289

84 471

2 861

209 680

294 151

2655

2124

78 389

2 655

194 582

272 971

3631

2905

85 764

3 631

266 112

351 876

Iitti
kuntakoht. ka/ asukas
Padasjoki
kuntakoht. ka/ asukas
Hartola
kuntakoht. ka/ asukas
Sysmä (*0,8)
kuntakoht. ka/ asukas

2324
4326

3461

127 725

4 326

317 048

444 773

Asikkala

8059

6447

237 942

8 059

590 636

828 578

Asukasluku yhteensä

28157

21945

2 063 597

2 873 492

Kärkölä
kuntakoht. ka/ asukas

28 157

809 896
Vuorovahvuus 1 + 3
Kunta, kerroin 1,0

Orimattila

15882

15882

586 146

15 882

1 163 975

1 750 121

23251

18601

686 487

23 251

1 704 041

2 390 528

18497

18497

682 656

18 497

1 355 626

2 038 282

57630

52980

4 223 642

6 178 931

kuntakoht. ka/ asukas
Hollola (*0,8)
kuntakoht. ka/ asukas
Heinola
kuntakoht. ka/ asukas
Asukasluku yhteensä

Yhteensä

57 630

1 955 289

Kunta, kerroin 0,75

Lahti 0,75 ja 0,90

89988

3 321 125

107 986

7 914 150

11 235 275

Asukasluku / ka asukasta kohti

119984

89988

Yhteensä

205771

164912

3 321 125

193 773

7 914 150

11 235 275

30 % maksuosuuksista

6 086 309

70 % maksuosuuksista

14 201 389

20 287 698
98,59

Jaettavat kustannukset yhteensä
Apuluku / Keskimäärin/ as.luku

36,91

INVESTOINNIT 2022

KÄYTTÖTARKOITUS
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KPL

SIJAINTI

HINTA

TULOT

NETTO

Sammutusauto

1

Lahti (Niemen asema)

350 000

350 000

Säiliöauto

1

Asikkala

300 000

300 000

Henkilöautot

6

Asikkala PH045
Heinola PH07
Heinola PH40
Heinola PH040
Nastola PH060
Orimattila PH050

28 000
21 000
28 000
28 000
28 000
28 000

Virve radiot

Alue

10 000

10 000

Paineilmalaitteet

Alue

25 000

25 000

ICT

Alue

5 000

5 000

Vesisukellus

Alue

10 000

10 000

Lämpökamera

Alue

8 000

8 000

Hälytys/viestiliikenne suun.

Alue

10 000

10 000

Pelastusvälinesarja

Alue

23 000

23 000

YHTEENSÄ

902 000

20 000
12 000
20 000
20 000
20 000
20 000

112 000

8 000
9 000
8 000
8 000
8 000
8 000

790 000

Johtokunta
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Balanced Scorecard 2022

28.04.2021
Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Johtokunta

1

HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
Henkilöstön työkykyä, osaamisen kehittämistä sekä kokonaismotivaatiota ylläpidetään tieto- ja
osaamispääoman kartuttamisella sekä laadukkaalla esimiestyöllä
Kriittiset menestystekijät

Johtaminen

Osaava henkilöstö

Tavoite
Laadukas ja avoin
johtaminen.

Mittari
Seurannat, tulokset,
raportit,
palautteet, havainnot.

Keinot
Koulutukset, kokoukset,
palautteet, vuorovaikutus,
viestintä,
kehityskeskustelut.

Uhat
Työtyytyväisyys
laskee. Motivaatio
huononee.
Perustoiminnot
heikkenevät.

Tehokkaat työn
tulokset. Korkeat
koulutusmäärät.

Koulutustilastot,
irtisanoutuneiden
määrä.

Sisäinen koulutus
kunnossa.
Tuetaan ulkopuolista
kouluttautumista.

Seuranta määristä ja
säännöllisyydestä.

Ohjeistus, valvonta,
kannustus, valmiit mallit.

Kouluttautuminen
vähenee.
Henkilöstö siirtyy
muualle töihin.
Tehtävät eivät vastaa
koulutusta.
Virheet lisääntyvät.
Kehityskeskusteluja ei
käydä.

Kehityskeskustelut Säännölliset ja
toimintaa tukevat
kehityskeskustelut
koko henkilöstöllä.
Urapolku
Toimintakykyistä
henkilöstöä on
riittävästi.

FireFit, sairauspoissa- Liikuntapalvelut,
olojen määrä ja kesto. liikuntatilat,
virkistystoiminta.
Rajoitetut tehtävät.
Sairauslomatilastot. Läheltä-piti ilmoitukset.
Ylityötilastot.
Toimiva
Peran ilmoitukset.
työsuojeluorganisaatio.
Työtapaturmien
Työterveyspalvelut.
määrä.
Peran riskikartoitukset.

Työturvallisuus

Turvallinen työ.

Työhyvinvointi
kunnossa

Motivoitunut,
Työtyytyväisyyskyselyt Tuetaan sisäistä uralla
työhön sitoutunut, Sairauslomatilastot. etenemistä.
tyytyväinen ja terve Henkilöstön
Virkistystoiminta.
työtyökykyinen
Kehityskeskustelut.
vaihtuvuus.
henkilöstö.
Henkilöstön huomioiminen
/henkilöstö-etuisuudet.
Työantajamielikuvan
tunnettavuuden
parantaminen.

Toimintakyvyn
heikkeneminen
huonontaa valmiutta.
Lisääntyneet
sairauslomat.
Palvelun taso laskee.

Työtyytyväisyyttä ei
mitata tai tulokset
eivät johda
toimenpiteisiin.
Työilmapiiri
heikkenee.
Palvelun taso laskee.
Henkilöstö hakeutuu
muualle töihin.
Ei saada henkilöstöä.
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ASIAKAS
Maakunnan turvallisuus ylläpidetään tuottamalla korkealaatuiset palvelutasopäätöksen mukaiset
palvelut
Kriittiset menestystekijät

Laadukkaat
palvelut

Tavoite
Onnettomuuksien
vähentäminen.
Tyytyväiset asiakkaat
ja kansalaiset.
Turvallinen
maakunta.

Mittari
Pronto onnettomuustilastot. Asiakastyytyväisyystutkimukset.
Asiakaspalautteet.
Pelastetut ihmis- ja
talousarvot.
Toimintavalmius.

Kansalaisvalmius

Kuntalaisilla on hyvät Pronto turvallisuusturvallisuusvalmiudet, viestintätilasto.
he saavat
Pronton sosiaalisen
turvallisuustietoa sekä median tilasto.
voivat myös osallistua Asuinkiinteistön
koulutukseen.
paloturvallisuuden
itsearviointitilastot.

Luotettavuus

Palvelut saadaan
Pronto.
nopeasti ja varmasti. Palautteet, seuranta.
Pelastetut ihmisja omaisuussarvot.

Yhteistyö ja
yhteistoiminta

Hyvät välit eri
osapuoliin
ja tuloksekasta
yhteistoimintaa.

Keinot
Riskianalyysi ja riskien
huomioiminen.
Valvontatoiminta.
Yhteistyö.
Viestintä.
Toimintavalmiuden
ylläpitäminen.

Uhat
Turvattomuus
lisääntyy.
Asiakkaan saama
palvelu hidastuu tai
estyy.
Resurssit eivät riitä.
Luottamus
pelastuslaitokseen
heikkenee.
Digitalisaation tehokas Teknisten ratkaisujen
hyödyntäminen
korkea hinnoittelu
kaikessa toiminnassa.
estää muun
Laadukas ohjeistus
panostamisen.
PHpelan nettisivuilla ja Järjestelmien
sosiaalisessa mediassa. haavoittuvuus.
Neuvonta ja ohjeistus
Sähköisten
helposti saatavissa.
palvelujen ulkopuolella
Paloturvallisuuden
olevien
itsearvioinnissa
huomioiminen.
laadukas oppaan sisältö. Paine kustannusten
Yhteistyö eri virankasvulle.
omaistahojen ja
toimijoiden kanssa.
Tehokkuus, avoimuus,
Valheelliset ja
yhteistoiminta. Viestintä. asiattomat uutiset,
Oikea resurssien käyttö. etenkin sosiaalisessa
mediassa.
Asukkaiden turvallisuuden tunne
heikkenee.

Palautteet. Tulokset.
Aktiivisuus eri tahojen
Yhteistyökumppaneiden suuntaan. Joustavuus,
määrä.
inhimillisyys,
ammatillisuus.

Poliittinen paine,
huono maine,
huonoja sopimuksia.
Mustamaalaus.
Aliarvostus
yhteistyökumppanina.
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SISÄISET PROSESSIT
Organisaation palvelujen toiminallisuutta ja joustavuutta sekä tuottavuutta ylläpidetään
ja kehitetään resurssien puitteissa.
Kriittiset menestystekijät
Mittari
Keinot
Uhat
Tulokset, palautteet, Panostus, avoimuus,
Organisaation
muutosten määrä, muutosjohtaminen.
toimimattomuus.
valvonta, kyselyt,
Työyhteisöviestintä.
Viestintähaasteet.
seuranta.
Valvontatoiminnan Suunnitelmien ajantasai- Valvontatoimet
Onnettomuuksien Valvontatoiminta ja
turvallisuusviestintä
sekä
ja turvallisuusvies- suus, henkilöstön osaami- eivät kohdistu
ehkäisy
palontutkinta riittävää ja tinnän määrä ja
sen ja ammattitaidon yllä- oikein.
suunniteltua.
laatu.
pitäminen, henkilöstön Pelastuslaitoksen
hyödyntäminen.
vaikutusmahdolliRiskianalyysi.
suudet heikkenevät.
Onnettomuudet
lisääntyvät.
Pelastustoiminta Pelastustoiminta on
Pronto.
Osaamisen ja ammattitai- Kuntalaisten turvaltehokasta ja pelastetut
Pelastetut ihmiset don ylläpitäminen.
lisuudentunne ja
arvot suuria.
omaisuudet.
Vastesuunnittelu.
luottamus pelastusPalautteet.
Toimintavalmiuden
toimeen heikkenee.
Itsearviointi.
ylläpito. Yhteistyö,
Henkilöstön saatakoulutus ja harjoittelu.
vuus.
Ensihoito
Yhteistoimintasopimuksen Tilastot, raportit,
Resurssien tehokas
Resurssipula.
mukaiset palvelut.
palautteet.
käyttö.
Taloudelliset reunaehdot.
Vastuuviranomaisen
haluamat
palvelumuutokset.
Varautuminen ja Valmiussuunnitelmat
Suunnitelmat, koulu- Kuntien tukeminen,
Tieto-taidon häviäväestönsuojelu
johtokeskukset ja ulkoiset tukset, harjoitukset, yhteistoiminta muiden
minen.
hälyttimet kunnossa.
palautteet.
tahojen kanssa. Koulutus Vss-suojien kunnon
Väestönsuojat määrätyssä
ja harjoittelu.
heikkeneminen.
toimintavalmiudessa.
Turvallisuusviestintä
Koulutustason
Varaukset.
heikkeneminen.
Kiinnostuksen
katoaminen.
Tukipalvelut
Toimivat tukipalvelut.
Tuotetut tulokset. Toimivat ja luotettavat
Järjestelmien
Järjestelmien sekä järjestelmät ja kalusto,
toimivuus ja
kaluston toimivuus. osaava ja riittävä
saatavuus kallista
henkilöstö.
ja haavoittuvaa.
Toimivat ja ajanmukaiset Ulkoistetut palvelut.
toimitilat.
Asiakaspalvelu
heikkenee.
Kiinteistökannan
ikääntyminen.
Maku-Sote
uudistus.
Pelastuslaitoksen
omavalvonta

Tavoite
Avoimuus ja jatkuvuus.
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TALOUS
Toiminta ja resurssit ylläpidetään taloudellisen tilanteen puitteissa heikentämättä palvelutasoa
huomioiden kestävä kehitys ja - kehittäminen.
Kriittiset menestystekijät

Resurssit

Tavoite
Resurssien
sijoittaminen ja
käyttäminen
alueellisesti
tehokkaasti.

Mittari
Tilinpäätökset,
raportit,
palautteet.

Keinot
Uhat
Henkilöstöresursseja Tehottomat ja/tai väärin
käytetään tehokkaasti. kohdennetut resurssit.
Resurssit
Resurssien vähennyspaineet.
kohdennetaan oikein. Kustannusten nousu.

Sopimuspalokunnat Riittävä ja tarkoituk- Sopimuspalokuntia Avoimuus.
senmukainen
koskevat tilastot, Yhteistoiminta.
sopimuspalokunta- palautteet.
Toiminnan tukeminen,
valmius koko
Pronto.
erityisesti
alueella.
nuorisotoiminnan.
Erikoistumiset.
Tuottavuus

Kustannusten
hallinta.

Kestävä kehitys

Uusiutuvan
energian käyttö
huomioidaan
hankinnoissa.
Luottamuksellisuus Tilastot, seuranta, Tietoturvalliset
ja luotettavuus.
päivitykset,
hankinnat, koulutus,
palaute.
seuranta, opastus.
Tietoturvatentit.

Tietoturvallisuus

Pienissä kunnissa ei enää
sopimuspalokuntahenkilöstöä.
Palvelu heikkenee.
Päätyönantaja ei päästä
hälytyksiin.

Tilastot, seuranta, Tehtävien uudelleen Valtakunnalliset muutokset
havainnot,
järjestelyt, kannustus, toteutetaan ristiriitaisesti.
tilinpäätökset.
ohjeistus, tukeminen. Työhyvinvointi huononee.
Kehityskeskustelut.
Henkilöstön asenne
Sähköinen asiointi.
muutoksiin.
Sähköisten järjestelmien
huono tavoitettavuus.
Hiilijalanjälki,
Asenteiden
Negatiivinen maine.
palautteet.
muuttuminen.
Kustannusten kasvu.

Käytettävyys hankaloituu,
haavoittuvuus lisääntyy.
Korkeat kustannukset.

4

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2022
Talous
Toiminta ja resurssit ylläpidetään taloudellisen tilanteen puitteissa heikentämättä
palvelutasoa huomioiden kestävä kehitys ja -kehittäminen







tuetaan sopimuspalokuntia toiminnan ylläpitämiseksi
huomioidaan öljynsuojelurahaston vähentyneet korvaukset
varaudutaan digitalisaation tuomiin lisäkustannuksiin
huomioidaan tietoturvan ylläpitämisen tuomat lisäkustannukset
huomioidaan hankinnoissa kestävän kehityksen näkökulma
huomioidaan sote-maku uudistuksen tuomat tarpeet

Asiakas
Maakunnan turvallisuus ylläpidetään tuottamalla korkealaatuiset palvelutasopäätöksen mukaiset palvelut







ylläpidetään hyvää ja tehokasta valmiutta
viranomaisten välistä yhteistyötä kehitetään
hyödynnetään digitalisaatiota mahdollisuuksien mukaan
tuetaan asukkaiden turvallisuutta ja turvallisuudentunnetta
laadukkaat palvelut ovat helposti tavoitettavissa ja saavutettavissa
työn vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti

Sisäiset prosessit
Organisaation palvelujen toiminnallisuutta ja joustavuutta sekä tuottavuutta ylläpidetään
ja kehitetään resurssien puitteissa








huomioidaan sote/maakuntauudistuksen vaikutukset
tietoturva ja tietosuoja-asiat huomioidaan
sisäistä viestintää kehitetään
omavalvonnan kautta saadaan organisaatioon läpinäkyvyyttä ja jatkuvuutta
organisaation resilienssiä parannetaan uudistuksilla
tiedolla johtamisella katsotaan tulevaisuuteen
Digilakien mukainen toiminta vakiinnutetaan

5

Henkilöstön osaamisen kehittäminen
Henkilöstön työkykyä, osaamisen kehittämistä sekä kokonaismotivaatiota ylläpidetään
tieto- ja osaamispääoman kartuttamisella sekä laadukkaalla esimiestyöllä








toteutetaan kehityskeskustelut jokaisen työntekijän kanssa
kohdennetaan henkilöstöjohtamiskoulutusta esimiesasemassa oleville
ylläpidetään urapolkutoimintaa
tuetaan henkilöstön työkykyä ja jaksamista
pidetään henkilökunnan digi- ja tietoturvaosaaminen ajan tasalla
kehitetään henkilöstön osaamista avoimella koulutuspolulla
hyödynnetään henkilöstön osaamista kaikessa toiminnassa
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Johtokunta
28.04.2021 § 22
Liite 7
§22 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO
09.02.2021 – 16.04.2021
08.02.2021

§ 13 Palkkiovapaa 10 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Tuukka Aaltonen
Päätin myöntää Tuukka Aaltoselle palkallista virkavapautta yhden (1) työvuoroa
asemapalvelusohjeen mukaisesti erikseen sovittavana ajankohtana.

12.02.2021

§ 14 Vuosiloman säästäminen, Thomas Sairanen
Päätin oikeuttaa Thomas Sairasen säästämään vuosilomaa 3 työvuoroa, joka on 12
kalenteripäivää vuoden 2020 lomista. Perusteena pätevä syy (opiskelu).

12.02.2021

§ 15 Vuosiloman säästäminen, Heikki Suomalainen
Päätin oikeuttaa Heikki Suomalaisen säästämään vuosilomaa 7 vuosilomapäivää vuoden 2019
lomista (=lomavuosi). Säästölomat pidetään myöhemmin erikseen sovittuna ajankohtana.
Perusteena pätevä syy.

12.02.2021

§ 16 Liittyminen sisäministeriön kilpailutukseen – Pelastuslaitosten valtakunnallinen ”
onnettomuuksien ehkäisyn tietojärjestelmän ja sähköisen asiointialustan kehittäminen ”
Päätin, että Päijät-Hämeen pelastuslaitos liittyy pelastuslaitosten valtakunnallisen
onnettomuuksien ehkäisyn tietojärjestelmän ja sähköisen asiointialustan kehittämisen
kilpailutukseen sekä sitoutuu sen perusteella syntyvään hankintasopimukseen.

16.02.2021

§ 17 Ruiskumestarin viran täyttäminen, Mikko Kirjavainen
Päätin kuultuani pelastuspäällikköä valita avoinna olleeseen ruiskumestarin virkaan Mikko
Kirjavaisen. Määräaikaan mennessä virkaan tuli yhteensä kolme (3) hakemusta.

26.02.2021

§ 18 Vuosiloman säästäminen, Pasi Kuittinen
Päätin oikeuttaa Pasi Kuittisen säästämään vuosilomaa 3 työvuoroa, joka on 10
kalenteripäivää vuoden 2019 lomista (=lomavuosi). Säästövapaa pidetään vuosien 2022-2023
aikana. Perusteena pätevä syy.

26.02.2021

§ 19 Vuosiloman säästäminen, Marko Salo
Päätin oikeuttaa Marko Salon säästämään vuosilomaa 6 työvuoroa, joka on 23 kalenteripäivää
vuoden 2019 lomista (=lomavuosi). Säästövapaat pidetään vuosien 2021-2023 aikana.
Perusteena pätevä syy.

05.03.2021

§ 20 TS-kehittämisryhmän perustaminen
Päätin nimetä TS -kehittämisryhmän, joka seuraa tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisen
lisän paikallisten arviointijärjestelmien toimivuutta ja tekee tarvittaessa niihin liittyviä

Johtokunta
28.04.2021 § 22
Liite 7
kehittämis- ja muutosehdotuksia. TS -kehittämisryhmä voi käsitellä myös muita yhdessä
tarpeelliseksi katsomiaan TS:n palkkausmääräysten kehittämiseen liittyviä asioita kuten
esimerkiksi TS-soveltamisalan yleistä paikallisen tason palkkakehitystä.
TS -kehittämisryhmän puheenjohtajana toimii riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen ja
jäseninä tekninen päällikkö Jarmo Saloranta, aluepalopäällikkö Jani Aaltonen, Jouni Kokki
SPAL, Petri Marjamäki SPAL, Maaret Monola JYTY ja Petteri Lehtinen JHL.
05.03.2021

§ 21 KVTES-kehittämisryhmän perustaminen
Päätin nimetä KVTES -kehittämisryhmän, joka seuraa tehtäväkohtaisen palkan ja
henkilökohtaisen lisän paikallisten arviointijärjestelmien toimivuutta ja tekee tarvittaessa
niihin liittyviä kehittämis- ja muutosehdotuksia. KVTES -kehittämisryhmä voi käsitellä myös
muita yhdessä tarpeelliseksi katsomiaan KVTES:n palkkausmääräysten kehittämiseen liittyviä
asioita kuten esimerkiksi KVTES-soveltamisalan yleistä paikallisen tason palkkakehitystä.
KVTES -kehittämisryhmän puheenjohtajana toimii hallintopäällikkö Merja Saasmo ja jäseninä
ensihoidon palvelupäällikkö Jenni Eskola, tekninen päällikkö Jarmo Saloranta, Sampsa Ahokas
TEHY, Petteri Lehtinen JHL ja Petri Kautto SPAL.

11.03.2021

§ 22 Paikallisen järjestelyerän jakaminen 1.4.2021
Päätin jakaa 1.4.2021 käytettävissä olevan järjestelyerän henkilöstöjärjestöjä kuultuani
seuraavasti:
Palomies 20,00 euroa, Palomies, joka on mukana ensihoidossa 40,00 euroa, Ruiskumestari
25,00 euroa, Koulutussuunnittelija 100,00 euroa, Aluepalopäällikkö 25,00 euroa,
Valmiusmestari 100,00 euroa, Lähetti 50,00 euroa, ICT-suunnittelija 244,96 euroa

16.03.2021

§ 23 Vuosiloman säästäminen, Mika Nevalainen
Päätin oikeuttaa Mika Nevalaisen säästämään vuosilomaa 10 vuosilomapäivää vuoden 2020
lomista (=lomavuosi). Säästölomat pidetään syksyllä 2022. Perusteena pätevä syy.

17.03.2021

§ 24 Palotarkastajan määräaikaisen virkasuhteen hoito, Teemu Mäkiniemi
Päätin palkata Teemu Mäkiniemen hoitamaan palotarkastajan määräaikaista virkaa ajalle
06.04.2021 – 31.05.2021.

17.03.2021

§ 25 Palotarkastajan määräaikaisen virkasuhteen hoito, Jukka-Pekka Peltonen
Päätin palkata Jukka-Pekka Peltosen hoitamaan palotarkastajan määräaikaista virkaa ajalle
01.05.2021 – 20.08.2021.

22.03.2021

§ 26 Palkkiovapaa 10 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Juuso Hämäläinen
Päätin myöntää Juuso Hämäläiselle palkallista virkavapautta yhden (1) työvuoron
asemapalvelus-ohjeen mukaisesti erikseen sovittavana ajankohtana.
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25.03.2020

§ 27 Palkallinen virkavapaus, Vesa Jäntti
Päätin myöntää Vesa Jäntille palkallista virkavapautta KVTES V luku 11 § 2 mom. mukaisesti.

29.03.2021

§ 28 Vuosiloman säästäminen, Mikko Jokinen
Päätin oikeuttaa Mikko Jokisen säästämään vuosilomaa 2 työvuoroa, joka on 8 kalenteripäivää
vuoden 2018 lomista (=lomavuosi) sekä vuosilomaa 1 työvuoron, joka on 3 kalenteripäivää
vuoden 2020 lomista (=lomavuosi). Säästövapaat pidetään vuoden 2022 aikana. Perusteena
pätevä syy.

30.03.2021

§ 29 Vuosiloman säästäminen, Marko Nieminen
Päätin oikeuttaa Marko Niemisen säästämään vuosilomaa 5 vuosilomapäivää vuoden 2021
lomista (=lomavuosi). Säästövapaat pidetään vuoden 2023 aikana. Perusteena pätevä syy.

06.04.2021

§ 30 Palkkiovapaa 20 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Petri Eskola
Päätin myöntää Petri Eskolalle palkallista virkavapautta (palkkiovapaa) 2 työvuoroa erikseen
sovittavana ajankohtana.

08.04.2021

§ 31 Korjaus viranhaltijapäätökseen 28/2021, Mikko Jokinen
Päätin oikeuttaa Mikko Jokisen säästämään vuosilomaa 1 työvuoron, joka on 3 kalenteripäivää, vuoden 2020 lomista (=lomavuosi).
Aiemmassa päätöksessä Mikko Jokinen oikeutettiin säästämään vuosilomaa 2 työvuoroa
vuoden 2018 lomista. Nämä 2 työvuoroa on mennyt maksuun, joten niitä ei voi siirtää
säästöön

13.04.2021

§ 32 Palotarkastajan viran suoratäyttö, Mika Loisa
Kuultuani riskienhallintapäällikköä ja paloinsinööriä päätin valita palotarkastajan virkaan (410)
suoratäytöllä 1.5.2021 alkaen Mika Loisan. Mika Loisa on hoitanut määräaikaista
palotarkastajan virkaa 1.7.2019 lähtien ja siten osoittanut vahvaa osaamista ja
soveltuvuutensa tehtävään. Päijät-Hämeen pelastuslaitos on tukenut Mika Loisan
pätevöitymiskoulutusta kyseiseen virkaan hänen toimiessaan määräaikaisessa palotarkastajan
virassa.

13.04.2021

§ 33 Oman auton käyttöoikeudet vuodelle 2021
Päätin myöntää oman auton käyttöoikeudet vuodelle 2021 seuraaville henkilöille:
hallintopäällikkö Merja Saasmo 2000 km, ICT-asiantuntija Marko Nieminen 2000 km,
ICT-suunnittelija Tuomas Rantala 2000 km sekä viestintäsuunnittelija Salla Virta 2000 km.
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§ 23 TIEDOKSISAANTIASIAT
SISÄMINISTERIÖ
Tiedote 2.3.2021

Sisäministeriö on asettanut hankkeen pelastustoimen hallinnon uudistamiseksi .
Hankkeella
valmistaudutaan
pelastustoimen
uudistuksen
toimeenpanoon
kehittämällä
valtakunnallista ohjausjärjestelmää vastaamaan pelastustoimen uudistuksen vaatimuksia. Tavoitteena
on, että pelastustoimen järjestäminen siirtyisi kunnilta hyvinvointialueille hallitusti.
Hankkeessa valmistellaan pelastustoimen valtakunnallisen hallinto- ja ohjausjärjestelmän organisointi.
Lisäksi hankkeen avulla tuetaan alueellisen valmistelun toimeenpanoa sekä valmistellaan hyvinvointialueiden toiminnan ja rahoituksen kehittämiseen liittyviä tehtäviä.
Tavoitteena on, että pelastustoimen ohjausjärjestelmä on riittävän tehokas turvaamaan
pelastustoimen valtakunnallisen ja alueellisen palvelujärjestelmän toimivuuden pelastustoimen
uudistuksen astuessa voimaan.
Asetetulla hankkeella valmistaudutaan pelastustoimen uudistuksen toimeenpanoon.
Pelastustoimen uudistuksessa pelastustoimen järjestämisvastuu siirrettäisiin kunnilta ja
kuntayhtymiltä hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille, jotka vastaisivat myös sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisestä alueellaan. Pelastustoimi olisi kuitenkin jatkossakin erillinen,
sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala.
Uudistuksella tavoitellaan entistä yhdenmukaisempien ja siten yhdenvertaisempien pelastustoimen
palveluiden tuottamista koko maassa. Pelastustoimi voisi myös varautua nykyistä paremmin
ennakoimattomiin
uhkiin,
harvinaisiin
suuronnettomuuksiin,
poikkeusoloihin
tai
luonnonkatastrofeihin koko maassa.
Hallituksen esitys on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä. Esityksen mukaan hyvinvointialueet ja
Helsingin kaupunki järjestäisivät pelastustoimen palvelut omalla alueellaan vuoden 2023 alusta.
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Päätös 19.3.2021

”Pelastustoimen ja siviilivalmiuden yhteistyörakenteen johtajakokous”
Sisäministeriön asettama pelastustoimen ja siviilivalmiuden yhteistyörakenteen johtajakokoukseen
tukemaan pelastustoimen ja siviilivalmiuden valtakunnallista johtamista ja kehittämistä.
Asetettu ajalle 6.4.2021 – 31.12.2022
Yhteistyörakenteen tavoitteena on varmistaa pelastustoimen ja siviilivalmiuden tehokkaat
valtakunnalliset järjestelyt sekä palvelujen yhdenmukaisuus kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti.
Tarkoituksena on, että toimialan asiantuntemus hyödynnetään täysimääräisesti pelastustoimen ja
siviilivalmiuden kehittämisessä.
Johtajakokouksen puheenjohtajana toimii pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka ja jäsenistö koostuu
sisäministeriön, aluehallintovirastojen, pelastusopiston, hätäkeskuslaitoksen, palosuojelurahaston,
pelastuslaitosten (pelastusjohtajat), SPEK:n, SPPL:n, SSPL:n, SPR:n, KT:n, Kuntaliiton, sekä eri
henkilöstöjärjestöjen edustajista.

TUKES
Tiedote 8.4.2021

Sähköpalot vähenivät viime vuonna
Sähkölaitteesta tai -asennuksesta alkaneita tulipaloja oli vuonna 2020 vähemmän kuin aiempina
vuosina. Pelastustoimen PRONTO-tietokannan mukaan pelastuslaitoksilla oli viime vuonna yhteensä
noin 2200 palohälytystä, joissa syttymissyyksi oli kirjattu sähkö. Luku on pienin seitsemään vuoteen.
Edelleen eniten sähköpaloja aiheuttanut laite oli sähköliesi ja palon syynä oli useimmiten virheellinen
toiminta. Liesipaloon liittyviä hälytyksiä oli 834 kpl. Niidenkin määrä väheni noin sadalla
edellisvuodesta.
Sähköpalolla tarkoitetaan tulipaloa, joka saa syttymisenergiansa suoraan sähköstä, esimerkiksi
liedestä, kiukaasta, kylmälaitteesta, valaisimesta tai sähköasennuksesta.
– Yleensä sähköpalon taustalla on sähkölaitteen väärä tai virheellinen käyttö, asennus tai huollon
laiminlyönti, sanoo Tukesin ylitarkastaja Jukka Lepistö.
Esimerkkejä väärästä käytöstä ovat:
– laitetta käytetään, vaikka sen toiminnassa on toistuvasti häiriöitä
– laitetta käytetään paikassa, johon siitä ei ole suunniteltu, esim. pakastin parvekkeella
– laitetta käytetään, vaikka se on näkyvästi vaurioitunut
– laitetta ei huolleta ohjeiden mukaisesti.
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Lieden jälkeen toiseksi yleisimmäksi syttymissyyksi on kirjattu viime vuonna valaisimet (189). Viiden
eniten paloja aiheuttaneiden laitteiden joukossa olivat myös muut koneet ja laitteet (187) sekä
kiukaat (109). Pienelektroniikan akku tai laturi aiheutti palon tai palovaaran 48 tapauksessa.
Pyykinpesukoneesta alkaneita paloja oli 50 ja astianpesukoneesta alkaneita 54. Palo sai alkunsa
sähköjohdoista ja -kaapeloinneista 93 kertaa, sähkökeskuksista 83 ja muusta sähköverkon osasta 75
kertaa.
Sähköpalojen yleisin syy on lieden valvomaton tai huolimaton käyttö
Pelastustoimen PRONTO-onnettomuustietokantaan kirjattujen tietojen mukaan liedestä tai uunista
lähteneitä paloja on ollut viimeisen viiden vuoden aikana keskimäärin 960 vuodessa. Viime vuoden
luku 834 on pienin seitsemään vuoteen.
– Ihmiset ovat ehkä tulleet huolellisemmiksi, arvelee Lepistö.
– toivottavasti sama suuntaus jatkuu, sillä liesipalojen määrä on vieläkin turhan korkea.
– liesipalon syynä on hyvin harvoin itse liedestä johtuva vika, useimmiten syynä on ihmisen
huolimattomuus, varomattomuus tai kiire. Yleisin palon aiheuttaja onkin lieden unohtuminen päälle.
Lieden levy kuumenee, liedellä tai sen läheisyydessä oleva astia, paistinlasta, ruoka tai muu vastaava
syttyy palamaan. Syttymisen jälkeen palo leviää yleensä melko nopeasti lieden yläpuolella tai vieressä
oleviin rakenteisiin, Lepistö sanoo.
– Liesipalon voi välttää oikealla toiminnalla. Keskity kokkaamiseen äläkä säilytä tavaraa lieden päällä
tai lähettyvillä. Älä myöskään jätä ruokaa astioissa lieden päälle, jos lähdet pois kotoa ja sinulla on
lemmikkejä. Lemmikkisi saattaa kurkotella ruokaa ja vahingossa kääntää levyt päälle, samoin kuin joka
paikkaan ehtivä ja utelias lapsi, Lepistö varoittaa.
Kiuaspalon syynä useimmiten pyykin kuivattaminen kiukaan päällä
Kiukaasta lähteneitä paloja on ollut keskimäärin noin 140 vuodessa. Kiuaspalojen määrä väheni viime
vuonna sähköpaloista eniten. Tapauksia oli 109, kun niitä oli edellisvuonna 150.
– Kiuaspaloissa pyykin kuivattaminen löylyhuoneessa ja kiukaalle kuulumattomat esineet ovat
tavallisimpia palon aiheuttajia. Pahimmillaan saunaa käytetään varastona löylyttelyn sijaan. Riskinä
on, että kiuas menee vahingossa päälle ja kiukaan ympärille tai päälle kasatut tavarat syttyvät tuleen.
– Kiuasturvallisuus on asia, johon ihmiset voivat omalla toiminnallaan vahvasti vaikuttaa. Pidä huoli
siitä, että kiukaan päällä tai läheisyydessä ei ole mitään ylimääräistä. Sauna on tarkoitettu saunomista
varten, ei tavaroiden säilyttämiseen, Lepistö muistuttaa.
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Vinkkejä turvalliseen sähkönkäyttöön
Toimiva palovaroitin säästää ihmishenkiä
– toimiva palovaroitin auttaa havaitsemaan palon riittävän aikaisessa vaiheessa.
– palossa aikaa poistumiseen on vain minuutteja, koska myrkylliset palokaasut tappavat hyvin
nopeasti.
– tarkista palovaroittimen toiminta säännöllisesti painamalla testinappia ja vaihda paristo
säännöllisesti, esimerkiksi 112-päivänä 11. helmikuuta.
Ruuanlaitto
– ole tarkkana aina kun laitat ruokaa: älä tee montaa asiaa yhtä aikaa.
– pidä lieden ympäristö vapaana tavarasta.
– älä jätä ruuantähteitä liedelle kattiloihin tai pannuihin houkuttelemaan lemmikkejä.
– vahdi lasten tekemisiä keittiössä.
– hanki tarvittaessa liesiturvalaite.
Valaistus
– suosi led-valaistusta, jos mahdollista. Ledit eivät kuumene, kuten halogeenit tai hehkulamput.
– varmista, että siirrettävät valaisimet on sijoitettu ja kiinnitetty niin, etteivät ne voi kuumentaa ja
sytyttää lähellä olevaa materiaalia. Esimerkiksi sänkyyn tai nojatuoliin pudonnut valaisin voi sytyttää
tekstiilit palamaan.
– tarkista, vilkkuvatko loisteputket. Vaihda tarvittaessa lamput ja sytyttimet.
– valaisimien ja valaistussarjojen tuunaaminen koriste-esineiksi sisältää aina palovaaran.
Sauna
– löylyhuone on tarkoitettu saunomista varten, EI varastotilaksi eikä pyykinkuivaushuoneeksi.
– kiukaan etäkäynnistys on aina riski.
– tarkista, ettei sähkökiukaan päällä tai läheisyydessä ole ylimääräistä tavaraa.
– kiukaat vanhenevat käytössä. Seuraa kellokytkimen ja termostaatin toimintaa. Jos laite ei toimi oikein,
kutsu sähköasentaja paikalle.
Akkujen lataus
– lataa akut aina käyttöohjeen mukaisesti.
–älä jätä laitetta latautumaan valvomatta, etenkään asuintiloihin.
– älä lataa paikassa, jossa on helposti syttyvää materiaalia ympärillä.
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– irrota laite laturista, kun lataus on valmis.
– jos akku tai laite ylikuumenee, irrota laturin verkkojohto, jos sen voi tehdä turvallisesti.
– jos akku on turvonnut tai siinä on muita merkkejä mahdollisesta vauriosta, ei sitä enää saa ladata.
Paristot
– kierrätä oikein: Vie käytetyt paristot paristonkeräyslaatikkoon.
– kotona ei kannata säilyttää suurta määrää kierrätykseen meneviä paristoja.
– aina kun otat pariston pois laitteesta, teippaa sen navat heti piiloon.

Pelastuslaitos
Tiedote 23.3.2021
Päijät-Hämeen pelastuslaitos palkitsi tulipalon kotonaan sammuttaneen 14-vuotiaan sopimuspalokuntalaisen
Hollolassa Samu ja Anne Skalinin kotona sattui 17. helmikuuta vaaratilanne, jossa 14 -vuotiaan Samu
Skalinin neuvokas toiminta pelasti hänet itsensä, perheen koirat ja talon suuremmilta tuhoilta. Päijät Hämeen pelastuslaitos palkitsi Samun kunniakirjalla.
Samu Skalin palkittiin esimerkillisestä toiminnasta tulipalossa. Skalin haaveilee palomiehen ammatista.
Kuva: Phpela/Salla Virta
Perheen äiti Anne Skalin oli laittanut tulet alakerran kamiinaan ja lähtenyt asioille. 14-vuotias Samu
nukkui yläkerrassa. Hän heräsi palovaroittimen ääneen ja huomasi alakertaan tultuaan, että tuli on
karannut kamiinan ulkopuolelle ja suuluukun yläpuolelta nousee liekkejä. Alakerrassa oli jo runsaasti
savua.
Samu vei ensin koirat ulos, huilasi muutaman minuutin, veti haalarit jalkaan ja palasi sammuttamaan
tulisijaa.
Liekit olivat Samun mukaan jo lähes puolimetrisiä, ja savupatsas laskeutumassa alas katosta. Hän otti
sammuttimen, aukaisi luukun ja laski jauhetta pesään. Kun tuli oli sammunut, Samu aloitti
tuuletuksen. Tulisija syttyi kuitenkin vielä uudelleen ja sammutusta piti jatkaa.
”Heräsin ja huomasin, että pyörrytti. Hetken kesti, kunnes tajusin, että palovaroitin piippaa”, Samu
Skalin kertasi tapahtumia.
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”Toinen koirista ei meinannut herätä. Sain työntää sitä ulos”, Samu kertoo.
Hän ei savussa löytänyt puhelintaan, mutta tiesi, missä sammuttimia pidetään kotona. Samu Skalin
kuuluu Keski-Hollolan VPK:n nuoriso-osastoon ja oli ehtinyt harjoitella alkusammutusta. Sen ansiosta
hän pysyi rauhallisena.
”Kaiken voi korjata paitsi elämän”, Samu pohti.
Hieno, merkittävä teko
”Sinulla

oli

VPK:n

nuoriso-osaston

taidot

menneet

ytimeen.

Teillä

oli

palovaroitin

ja

alkusammutusvälineet kotona, ja osasit yksin toimia. Teit kaikki ihan oikein, todella hieno ja
merkittävä teko!”, aluepalo-päällikkö Jari Lehtinen kiitteli pienimuotoisessa palkitsemistilaisuudessa
Hollolan pelastusasemalla 22.3.
”Päijät-Hämeen pelastuslaitos haluaa muistaa sinua urotyöstä kunniakirjalla ja uudella sammuttimella.
Kunniakirjassa lukee: Samu Skalin on toiminut esimerkillisesti kamiinasta levinneen palon
sammuttamisessa 17.2.2021”, Lehtinen jatkoi.
VPK:n nuoriso-osaston opit menneet perille
Keski-Hollolan VPK:n nuoriso-osaston johtaja Tommi Pakarinen tunsi ylpeyttä kuulleessaan
tapauksesta.
”Mietin, että jotain tullut opetettua oikein ja jäänyt mieleen harjoituksista, kun pystyy tosipaikan
tullen hyödyntämään taitoa”, Pakarinen sanoo.
Keski-Hollolan nuoriso-osastoon kuuluu noin 15 nuorta. Käytännön alkusammutusharjoituksia
järjestetään normaaliaikana pari kolme kertaa vuodessa.
Anne Skalin kiitteli sopimuspalokuntaa:
”Samun toiminta ei varmasti ilman näitä oppeja olisi ollut niin rationaalista.”
Kamiina poistettu käytöstä
Palotarkastaja Ari Heikkinen suoritti kohteessa katselmuksen palon syyn selvittämiseksi. Hän havaitsi
kamiinan tulipesän laessa sekä takaseinässä muodonmuutoksia sekä luukun lasitiivisteiden irronneen.
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Tuli oli muutoksista johtuen päässyt karkaamaan kamiinan ulkopuolelle. Kiinalaisvalmisteinen tulisija
ei ilmeisesti soveltunut aktiiviseen, päivittäiseen lämmittämiseen Suomen talviolosuhteissa.
”Tukes on pyytänyt selvityksen kamiinan maahantuojalta”, Heikkinen kertoi.
Kyseinen kamiina ei ole enää myynnissä.

Tiedote 26.3.2021
Päijät-Hämeessä valmistellaan ihmisen kokoista hyvinvointialuetta, jossa asukas ja henkilöstö
voivat hyvin – pelastuslaitos mukana valmistelussa
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen vapaaehtoiseen valmisteluun nimetty poliittinen seurantaryhmä
kuuli perjantaiaamun aloitustilaisuudessa työn etenemisestä alueella. Päijät-Hämeessä valmistelutyötä hallinnoi hyvinvointiyhtymä, ja yhtymän hallintojohtaja Veli Penttilä esitteli alkavan valmistelun
periaatteita ja aikatauluja laajalle seurantaryhmälle.
Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen arvioi, että valmistelutyö on päässyt alkuun hyvässä ja
avoimessa yhteistyössä eri toimijoiden kesken.
– Kaikkien tavoitteena on tietenkin Päijät-Hämeen väestön parhaat mahdolliset palvelut. On tärkeää,
että kunnat ovat tiiviisti mukana hyvinvointialueen valmistelussa, Timonen totesi.
Poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja Sirkku Hildén nosti esiin sen, että on erityisen tärkeää
varmistaa alueen asukkaiden osallisuus hyvinvointialueen valmistelutyössä ja huolehtia siitä, että
tietoa on avoimesti ja helposti kaikkien saatavilla.
Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta
hyvinvointialueiden vastuulle. Jos uudistus etenee suunnitellusti, Päijät-Hämeen hyvinvointialue
aloittaa toimintansa vuoden 2023 alussa.
Sote-uudistuksen myötä kuntien rooli
hyvinvointialueiden toimintaa.

muuttuu

suuresti,

kun

valtio

rahoittaa ja

ohjaa

– Valmisteluvaiheessa on pyritty vaikuttamaan siihen, että valtion ohjaus olisi tarkoituksenmukaista
ja strategista, ja säädöspohja onkin mennyt parempaan suuntaan. Aluevaltuuston ja -hallituksen
rooli hyvinvointialueilla tulee olemaan merkittävä, minkä lisäksi vahva virkavalmistelu on edellytys
hyvälle toiminnalle myös jatkossa, sanoi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimitusjohtaja
Marina Erhola.
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Rahoituksen lähtötaso nousi huolenaiheeksi
Keskusteluissa huolenaiheeksi nousi se, takaako hyvinvointialueen rahoituksen lähtötaso PäijätHämeeseen laadukkaan ja inhimillisen palveluverkon niin sosiaali- ja terveydenhuollon kuin
pelastustoimenkin palveluissa.
– On olennaista varmistaa rahoitus, joka takaa palvelutasopäätöksen mukaisen palvelutuotannon
toteuttamisen. Valmistelussa on myös tärkeää huomioida sopimuspalokuntien toimintaedellytysten
turvaaminen muutoksessa, totesi Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jari Hyvärinen.
Myös Hyvärinen painotti sitä, että tiivis yhteistyö eri toimijoiden kesken on uudistuksessa keskeistä.
Seitsemän työryhmää jatkaa uudistuksen valmistelua
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen valmistelua varten on perustettu seitsemän työryhmää, joissa on
edustus

mm.

hyvinvointiyhtymästä,

alueen

kunnista, maakuntaliitosta, pelastuslaitokselta

ja

työntekijäjärjestöistä.


Uudistuksen vapaaehtoinen poliittinen seurantaryhmä



Yleishallinto ja johtaminen -työryhmä



Palvelutuotannon työryhmä



Viestintätyöryhmä



Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä



Talousasioiden työryhmä



ICT- ja digityöryhmä.

Tiedote 29.3.2021
800 yläkoululaista saa Päijät-Hämeessä turvallisuuskoulutusta
NouHätä!-kampanja on yläluokkien valtakunnallinen pelastustaitokampanja. Kampanja lisää nuorten
valmiuksia ennakoida vaaratilanteita ja toimia niissä. Päijät-Hämeestä mukana on 16 yläkoulua.
Kevään aikana noin 800 päijäthämäläisnuorta oppii, miten onnettomuustilanteessa kannattaa toimia .
”Monet onnettomuudet ja tapaturmat olisivat helposti vältettävissä, jos ihmiset arvioisivat omaan
toimintaansa liittyviä riskejä ja muuttaisivat toimintaa turvallisemmaksi”, koulutussuunnittelija Teemu
Peltomaa Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta sanoo.
Siksi on tärkeää, että tietoa turvallisuusasioista saa jo nuorena. Erityisesti kahdeksasluokkalaisille
suunnattu NouHätä-kampanja järjestetään tänä vuonna koronaepidemian vuoksi digikampanjana.
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Turvallisuusopetusta varten on sähköinen oppimateriaali, jonka opettajat ovat saaneet käyttöönsä.
Koulut ovat voineet toteuttaa opetuksen itse tai pyytäneet apua paikalliselta pelastuslaitokselta.
”Pelastuslaitoksen opetusosuus on jouduttu järjestämään etäyhteyksillä koronatilanteen takia”,
Peltomaa kertoo.
Tunneilla käydään läpi, mitä tehdä, jos syttyy tulipalo tai osuu ensimmäisenä
liikenneonnettomuuspaikalle. Pohditaan, miten toimia, jos ystävä tai muu läheinen menee
tajuttomaksi.
”Olemme katsoneet myös videolta, miten nopeasti tulipalo asunnossa kehittyy. Puhumme siitä, että
savu on myrkyllistä ja usein syynä palokuolemiin”, Peltomaa jatkaa.
Jos esimerkiksi kerrostalossa naapurihuoneistossa tai porraskäytävässä syttyy tulipalo, on
turvallisempaa hälyttää apua ja pysyä omassa huoneistossa parvekkeen tai ikkunan lähellä kuin lähteä
savuiseen rappukäytävään. Savu on usein se, joka tappaa, Peltomaa korostaa.
”Jos palo taas syttyy omassa kodissa, eikä saa alkavaa paloa sammutettua turvallisesti, tulee varoittaa
muita, poistua huoneistosta, sulkea ovet ja hälyttää apua turvallisesta paikasta. Palokuntakin on hyvä
opastaa paikalle, kun se saapuu”, palomiehenäkin työskennellyt Peltomaa havainnollistaa.
”Pienet turvallisuutta parantavat teot omassa arjessa eivät vaadi paljoa aikaa tai ponnisteluja, mutta
niillä voi olla korvaamattomia vaikutuksia turvallisuuteen.”
Pelastustaitokilpailu digitaalisena
NouHätä-kampanjaan liittyy pelastustaitokilpailu, joka järjestetään tänä vuonna digikilpailuna.
Karsintavaihe kilpaillaan 12.–23. huhtikuuta, ja sen voittajajoukkue pääsee osallistumaan 20.
toukokuuta pidettävään loppukilpailuun. Pääpalkintona on 2000 euron arvoinen turvallisuuspalkinto.
Päijät-Hämeen pelastuslaitos järjestää alueen karsintakilpailun voittaneelle joukkueelle lisäkoulutusta
ennen loppukilpailua.
NouHätä-kilpailun Suomen mestaruus on tullut useana vuonna Päijät-Hämeeseen.
SPEK kampanjan takana
NouHätä-pelastustaitokampanja on Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEK:n isännöimä, ja sitä
tehdään yhteistyössä pelastuslaitosten, sisäministeriön, opetushallituksen, Pelastusopiston,
pelastusliittojen ja Suomen Palopäällystöliiton kanssa. Valtakunnallisesti kampanjassa on tänä vuonna
mukana 523 yläkoulua.
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NouHätä-kampanjassa oppii:
– huomaamaan tapaturma- ja palovaaroja
– miten tapaturmia voi estää
– yleisimmät tulipalojen syttymissyyt
– miten parantaa kodin paloturvallisuutta
– tulella leikittelyn vaarat ja sytyttäjälle koituvat vastuut
– jokaisen auttamisvelvollisuus hätätilanteissa
– ensitoimet tulipalon, liikenneonnettomuuden, tapaturman, sairaus kohtauksen tai muun
onnettomuuden sattuessa
– hätäilmoitus 112
– jokamiehen hätäensiaputaidot
– tulipalon alun sammuttaminen
– yleinen vaaramerkki ja varautuminen poikkeustilanteisiin

Tiedote 1.4.2021
Kulotuksesta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle – Tarkista puutarhajätteen hävittämisessä oman
kuntasi ohjeet
Pelastuslaitokselle tulee ilmoittaa tulen teosta silloin, kun kyse on kulotuksesta tai merkittävää savua
tuottavasta avotulesta. Ilmoituksen voi tehdä helposti pelastuslaitoksen sivustolta (etusivu) löytyvät
ilmoituslomakkeen kautta. Pieni makkaranpaistonuotio ei kuivaa puuta käytettäessä merkittävästi
savua vielä tuota, joten niistä ei tarvitse ilmoitusta tehdä. Tulen sytyttäjän tulee aina tarkistaa
Ilmatieteen laitoksen varoitukset; ruohikko- tai metsäpalovaroituksen aikana avotulen tekeminen on
ehdottomasti kielletty. Tulen sytyttäjän pitää huolehtia myös muusta turvallisuudesta:








Avotulen tekemiselle on aina oltava maanomistajan lupa.
Huomioi tuulen vaikutus – voimakas tuuli saattaa levittää tulta hyvinkin nopeasti.
Varaa paikalle riittävästi sammutusvälineitä, kuten esimerkiksi paineistettu vesiletku ja
sammutin sekä raivauskalustoa, kuten esimerkiksi harava ja lapio.
Varaa paikalle puhelin, jolla voit tarvittaessa tehdä hätäilmoituksen.
Älä jätä tulta vartioimatta! Muista polton jälkeen aina jälkivartiointi.
Tulen sytyttäjä on aina vastuussa palo- tai savuvahingoista sekä ennen kaikkea myös
huolellisesta sammuttamisesta.
Polton on oltava niin vähäistä, ettei sen seurauksena tule aiheettomia hätäpuheluita.
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Kuntien jätehuolto- tai ympäristöviranomaiset ohjeistavat
Keväisestä puutarhan hoidosta tulee aina jonkin verran oksa- ja risujätettä, jonka hävittämiseen on
kuntien jätehuolto- tai ympäristöviranomaiset antaneet omat ohjeensa. Suuressa osassa PäijätHämettä (Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä) puutarhajätteen
hävittäminen esimerkiksi polttamalla on kokonaan kielletty (Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen
jätehuoltomääräykset). Kielto ei kuitenkaan koske kuivan käsittelemättömän puujätteen, risujen ja
oksien polttamista avopolttoa nuotiossa tai grillissä, jos poltettavan määrä on vähäinen, eikä
tarkoituksena ole jätteen hävittäminen.
Hartolassa polttaminen on kielletty kirkonkylän asemakaava- alueen asutuilla alueilla (Hartolan
kunnan ympäristönsuojelumääräykset) ja Iitissä asemakaava-alueella (Kymen jätelautakunnan
jätehuoltomääräykset). Kysy ja tarkista tarkemmat ohjeet oman kuntasi viranomaisilta.
Varmista omasta kunnastasi ohjeet puutarhajätteen hävittämiseen
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AJANKOHTAISASIAT

1. Orimattilan uuden pelastusaseman rakentaminen


rakentaminen etenee pääosin aikataulun mukaisesti

2. Asikkalan uuden pelastusaseman rakentaminen





tarjous pelastusaseman rakentamisesta tullut
kustannusarvio 4,6 milj. (noussut jonkun verran)
rakennustöiden aikataulu varmistuu myöhemmin, töiden aloitus alustavasti syksy 2021
valmistelut tontilla aloitettu

3. Koronatilanne





toimintaa normalisoitu siltä osin kuin mahdollista
etäkokouksia pääosin
etätyötä mahdollisuuksien mukaan
muutama koronatartunta työvuoroissa, selvitty suhteellisen hyvin

4. SOTE-MAKU - valmistelu


valmistelu etenee vapaaehtoisen valmisteluna Hyvinvointikuntayhtymän johdolla (STMrahoitus)

5. ICT – asiantuntijan valinta




22 hakijaa
haastattelut viikolla 16, kuusi (6) haastateltavaa
valinta haastattelujen jälkeen

