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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: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi 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 Tiina
Jokisen ja Soile Laakson.
Päätös: Valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Tiina Jokinen ja Soile Laakso
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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: Työjärjestys hyväksytty
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VALVONTATOIMINNAN JA TURVALLISUUSVIESTINNÄN TOTEUMA 1.1.-30.6.2021
Pelastuslaitoksen riskienhallintaosasto on toimittanut pelastusjohtajalle tiedoksi
raportin 1.1.-30.6.2021 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 513 kpl (361). Määrä on
53,7 % (33) vuodelle 2021 asetetusta tavoitteesta.
Epäsäännöllisiä valvontakäyntejä on tehty 561 kpl (509).
Asiakirjavalvontaa on tehty 312 kpl (375). Valvonta on kohdistunut mm.
paloteknisten laitteiden valvontaan ja yleisötapahtumien pelastussuunnitelmien
valvontaan.
Kemikaalilain nojalla tehtyjä tarkastuksia ja päätöksiä on tehty 170 kpl (228).
Asiantuntijapalveluja on tehty 866 kpl (719).
Pientaloja on valvottu itsearviointilomakkeilla sekä rivi- ja kerrostaloja myös
palotarkastuskäynneillä yhteensä 2 366 kpl (2 323). Vapaa-ajan asuntoja on
valvottu itsearviointilomakkeilla 177 kpl (99)
Turvallisuusviestintään kuuluviin tilaisuuksiin on osallistunut alkuvuonna yhteensä
1 769 henkilöä (7 959) henkilöä eli noin 1 % alueen asukkaista. Tilaisuuksia on
pidetty kaikkiaan 45 kpl (91). Koronarajoitusten vuoksi lähes kaikki alkuvuoden
isommat tapahtumat jouduttiin perumaan.
Mediassa 414 osumaa,11 mediatiedotetta. Henkilöstölle 95 tiedotetta, joista 30
koronaan liittyviä. Phpela.fi-sivustolla 23 400 eri käyttäjää.
Facebookissa kokonaistavoitettavuus oli 538 000 (262 700) henkilöä, joista turvallisuusviestinnällisen sisällön osuus 318 000 (162 762). Instagramissa kokonaistavoitettavuus 81 900 (21 400) henkilöä, joista turvallisuusviestinnällisen sisällön
osuus 38 600 (8 825). Lisäksi lyhyiden Instagram stories -videoiden kautta
turvallisuusviestinnällä tavoitettiin yhteensä 89 900 käyttäjää alkuvuoden aikana.
Palvelutasopäätöksen mukainen 20 % tavoite jää ennusteen mukaan toteutumatta.
Esittelijä: Johtokunta merkitsee tiedoksi valvontatoiminnan ja turvallisuusviestinnän toteutuman 1.1. – 30.6.2021.
Päätös: Merkitään tiedoksi
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TOIMINNALLINEN TOTEUMA PELASTUSTOIMINTA 1.1.-30.6.2021
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
79 %
Hollola
94 %
Heinola
84 %
Orimattila
91 %
Asikkala
92 %
Iitti
91 %
Hartola
100 %
Kärkölä
65 %
Sysmä
100 %
Padasjoki
100 %
Keskiarvo kaikki
84

1-6.2020
85 %
93 %
92 %
93 %
89 %
100 %
82 %
100 %
100 %
92,7 %

Huomioita

1-3.2021 toteuma 50 %

Hälytystehtävien määrä on kasvanut edellisvuodesta 184 tehtävällä. Suurinta
tehtävämäärien
kasvu
verrattuna
edellisvuoteen,
on
ollut
vahingontorjuntatehtävien (+ 215), liikenneonnettomuuksien (+27) sekä
rakennuspalojen (+23) aiheuttamien hälytysten osalta. Tehtävämäärän laskua on
havaittavissa maastopalojen (-48) määrässä.
Uhattuna olleet arvot rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa ovat olleet
yhteensä 26,6 miljoonaa euroa (34,4), josta pelastetut arvot ovat 23,3 miljoonaa
euroa, eli 88 % (79) uhattuina olleista arvoista on pelastettu.
Vastaavalla ajalla pelastuslaitos on pelastanut erilaisissa onnettomuuksissa
välittömässä vaarassa olleita henkilöitä 29 henkilöä (19).
Ennusteen mukaan tehtävien määrä tulee hiukan kasvamaan edellisvuoden
tasosta.
Esittelijä:
Johtokunta merkitsee tiedoksi operatiivisen toiminnan toteuman 1.1.–30.6.2021.
Päätös: Merkitään tiedoksi
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TALOUSARVION TOTEUMA 1.1.-30.6.2021
Pelastuslaitoksen toimintasäännön 5.3. kohdan mukaan pelastusjohtajan tulee
raportoida neljännesvuosittain johtokunnalle pelastuslaitoksen talousarvion
toteutumasta.
Pelastustoimen käyttötalouden menot (liite 1) ilman ensihoitoa olivat 9.871.783
euroa € (2020 /9.309.168 €).
Pelastustoimen tulos on kesäkuun lopussa 81.706 euroa voitollinen. Lomapalkat
on maksettu kesäkuussa. Ennusteen mukaan tilinpäätösvaiheessa ollaan tappiolla
n. 90.000 euroa. Ennusteen mukaan pieniä ylityksiä on useissa eri
kustannusryhmissä, joten ennuste on vielä epävarma.
Toteutuneet investoinnit ovat 749.362 euroa.
Ensihoidon käyttötalouden (liite 2) kustannukset ovat 2.847.445 € (2.583.061 €).
Ensihoidon tulos on 212.295 euroa tappiollinen kesäkuun lopussa. Heinäkuussa
tehdyn ennusteen mukaan tilinpäätösvaiheessa ollaan edelleen n. 120.000
tappiolla. Ylityksiä on eniten henkilöstökuluissa sekä autojen korjauskuluissa.
Ensihoidossa ei ole tehty investointeja.
Liitteet:

pelastustoimen talousarvion toteutuma 1.1. – 30.6.2021 (liite 1)
ensihoidon talousarvion toteutuma 1.1. – 30.6.2021 (liite 2)

Esittelijä:
Merkitään tiedoksi talousarvion toteutumat 1.1. – 30.6.2021.
Päätös: Merkitään tiedoksi
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PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO 17.04.2021 – 15.09.2021
Pelastusjohtajan päätösluettelo on liitteenä (liite 3) ajalta 17.04.2021 –
15.09.2021.
Esittelijä:
Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee pelastusjohtajan päätökset tiedoksi.
Päätös: Merkitään tiedoksi

35

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

36

AJANKOHTAISASIAT
Ajankohtaisasioista yhteenveto liitteenä (liite 5).
Esittelijä:
Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavat
ajankohtaiskatsaukset.
Päätös: Merkitään tiedoksi

37

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Päätös: Muita asioita ei ollut

38

SEURAAVAT KOKOUKSET
Esittelijä: puheenjohtaja
SEURAAVAT KOKOUKSET: ilmoitetaan myöhemmin

39

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:12
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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 § 28 - 39

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

Valitusaika

Pykälät

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
Liitetään pöytäkirjaan
¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS

Johtokunta
22.09.2021 § 33
Liite 1

TOTEUTUMA/ TALOUSARVIO 6/2021 (6/2020)
PELASTUSTOIMI, ILMAN ENSIHOITOA

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

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
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

Kesä 2020

Kesä 2021 ero 2020/2021

ero %

52 914
9 209 852
68 002
0
56 578
0
206
9 387 552

58 635
10 143 419
42 365
0
60 389
0
27 956
10 332 764

5 721
933 567
-25 637
0
3 811
0
27 750
945 212

10,8
10,1
-37,7

-5 967 652

-6 188 370
-5 049 403

-892 492
-213 066

ta 2021 tot. % Ennuste 12/2021
36,9
50,0
49,8

117 270
20 286 830
85 000

52,4

112 746

10,1

159 000
20 286 830
85 000
0
115 300
0
120 500
20 766 630

49,8

120 500
20 722 346

220 718
187 309

-3,7
-3,9

-12 458 635
-10 126 480

49,7
49,9

-12 339 400
-10 030 000

4 020
29 389
155 120
155 120
-111 053
-111 053
6 837
290 993
290 989
4
-382 597
4 880
-15 075
-392 792

-0,5
-13,8
-16,1
-16,1
22,6
22,6
-455,8
-15,4
-15,5
-0,1
-488,1
25,9

-1 750 690
-581 465
-2 168 075
-2 168 075
-1 009 000
-1 009 000
-50 000
-4 260 920
-4 147 700
-113 220

51,2
41,7
51,6
51,6
37,8
37,8

78 384
18 829
-408 299
-311 086

-896 512
-242 455
-1 119 449
-1 119 449
-380 909
-380 909
-8 337
-2 174 718
-2 169 205
-5 513
460 981
13 949
-393 224
81 706

-1 730 000
-579 400
-2 328 100
-2 328 100
-945 000
-945 000
-8 337
-4 403 400
-4 278 000
-125 400

9 309 168

9 871 783

-562 615

-4 862 094

-964 329
-964 329

-491 962

-491 962
-1 500

-1 883 725
-1 878 216
-5 509

6,7

820 000

51,0
52,3
4,9
56,2

698 109

49,2

126,3

-20 000
-800 000
0

10 000
-800 000
-91 891

-6,04

19 946 630

49,5

20 024 237
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TOTEUTUMA/ TALOUSARVIO 6/2021 (6/2020)
ENSIHOITO-TOIMINTO

Kesä 2020
Myyntituotot
Liiketoiminnan myyntituotot
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä
Muut suoritteiden myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Avustukset
Muut toimintakulut
Vuokrat
Muut toimintakulut
Toimintakate
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

Kesä 2021 ero 2020/2021

0
2 469 942
0
0
10 752
0
0
2 480 694

0
2 609 504
0
0
0
0
25 646
2 635 150

0
139 562
0
0
-10 752
0
25 646
154 456

-1 972 181
-1 611 365

-2 159 484
-1 771 009

-291 870
-68 946
-147 710
-147 710
-150 250
-150 250
0
-312 920
-312 920
0
-102 367
2 583 061

-305 395
-83 080
-157 243
-157 243
-140 703
-140 703
0
-390 015
-390 012
-3
-212 295
2 847 445

ero %

ta 2021 tot. %

6,2

0
5 208 088
0
0
11 000
0
0
5 219 088

187 303
159 644

-9,5
-9,9

-4 060 800
-3 302 800

53,2
53,6

13 525
14 134
9 533
9 533
-9 547
-9 547
0
77 095
77 092
3
109 928
-264 384

-4,6
-20,5
-6,5
-6,5
6,4
6,4

-569 100
-188 900
-218 000
-218 000
-215 000
-215 000
0
-725 288
-725 288
0
0
5 219 088

53,7
44,0
72,1
72,1
65,4
65,4

5,7

-100,0

-24,6
-24,6
0,0
-107,4
-10,24

50,1

0,0

50,5

53,8
53,8

54,6

Ennuste 12/2021

0
5 208 100
0
0
11 000
0

25 700
5 244 800

-4 180 000

-3 400 000

-600 000
-180 000

-225 000

-225 000

-230 000

-230 000

0
-730 000
-730 000
0

-120 200

5 365 000
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17.04.2021 – 15.09.2021

20.04.2021

§ 34 Palkkiovapaa 30 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Juha Kiljunen
Päätin myöntää Juha Kiljuselle palkallista virkavapautta (palkkiovapaa) kolme (3) työvuoroa
asemapalvelusohjeen mukaisesti erikseen sovittavana ajankohtana.

21.05.2021

§ 35 Palkkiovapaa 30 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Petri Marjamäki
Päätin myöntää Petri Marjamäelle palkallista virkavapautta (palkkiovapaa) kolme (3)
työvuoroa asemapalvelusohjeen mukaisesti erikseen sovittavana ajankohtana.

09.06.2021

§ 36 Tehtäväkohtaisten palkkojen muutokset 1.6.2021 sekä 1.1.2022
Tehtäväkohtaisiin palkkoihin tehdään TS-kehittämisryhmän esityksen pohjalta korotuksia
palomiesten, ylipalomiesten, ruiskumestareiden, palomestareiden P40, palopäällikön,
aluepalopäälliköiden, paloinsinöörien sekä valmiusmestarin palkkoihin. Korotusten suuruudet
vaihtelevat 15,71 eurosta 63,11 euroon kuukaudessa.

14.06.2021

§ 37 Palkaton virkavapaus, Riina Voutilainen
Päätin myöntää Riina Voutilaiselle palkattoman virkavapaan ajalle 1.9 – 31.12.2021.

21.06.2021

§ 38 Palkkiovapaa 10 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Harri Granlund
Päätin myöntää Harri Granlundille palkallista virkavapautta (palkkiovapaa) kolme (3) päivää
erikseen sovittavana ajankohtana.

23.06.2021

§ 39 KEVA:n eläkeratkaisu, Vesa Lehtinen
Merkittiin tiedoksi KEVA:n ilmoitus Vesa Lehtisen eläkeratkaisusta 1.4.2021 Alkaen toistaiseksi

19.07.2021

§ 40 Palkkiovapaa 10 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Miikka Kähönen
Päätin myöntää Miikka Kähöselle palkallista virkavapautta (palkkiovapaa) yhden (13)
työvuoron erikseen sovittavana ajankohtana.

03.08.2021

§ 41 Koulutuksen tukeminen, Tomi Köykkä
Päätin myöntää Tomi Köykälle palkallista virkavapautta seitsemän (7) työvuoroa/lukukausi
erikseen sovittuna ajankohtana päällystötutkinnon suorittamista varten.

09.08.2021

§ 42 Koulutuksen tukeminen, Tuukka Aaltonen
Päätin myöntää Tuukka Aaltoselle palkallista virkavapautta kuusi (6) työvuoroa/lukukausi
erikseen sovittuna ajankohtana päällystötutkinnon suorittamista varten.

10.08.2021

§ 43 valmiusmestarin viran täyttäminen, Mika Nevalainen
Pelastuslaitoksella on ollut avoinna valmiusmestarin virka, johon tuli määräaikaan mennessä
yhteensä neljä (4) hakemusta. Osastopäälliköitä kuultuani, päätin valita valmiusmestariksi
1.9.2021 alkaen Mika Nevalaisen.

10.08.2021

§ 44 Määräaikaisen palotarkastajan virkasuhteen hoito, Tauno Niemi
Päätin palkata Tauno Niemen hoitamaan määräaikaista palotarkastajan virkaa ajalla 1.1.2022
– 31.5.2022. Kyseessä Marko Kaiholan sijaisuus.

19.08.2021

§ 45 Palkkiovapaa 20 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Tero Kujala
Päätin myöntää Tero Kujalalle palkallista virkavapautta (palkkiovapaa) kaksi (2) työvuoroa
asemapalvelusohjeen mukaisesti erikseen sovittavana ajankohtana.

19.08.2021

§ 46 Palkkiovapaa 10 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Marjut Järvinen
Päätin myöntää Marjut Järviselle palkallista virkavapautta (palkkiovapaa) kolme (3) päivää
erikseen sovittavana ajankohtana.

23.08.2021

§ 47 Palkkiovapaa 20 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Juha Murtonen
Päätin myöntää Juha Murtoselle viisi (5) päivää palkallista virkavapautta (palkkiovapaa)
asemapalvelusohjeen mukaisesti erikseen sovittavana ajankohtana.

27.08.2021

§ 48 SOTE- sopimukseen siirtyminen 1.9.2021
Päätän siirtää liitteen mukaisen ensihoidon henkilöstön (52 henkilöä) pois lukien ensihoidon
palvelupäällikkö Jenni Eskola KVTES sopimuksesta uuteen SOTE-sopimukseen 1.9.2021 alkaen.

24.08.2021

§ 49 Palkkiovapaa 20 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Marjo Oksanen
Päätin myöntää Marjo Oksaselle viisi (5) päivää palkallista virkavapautta (palkkiovapaa)
asemapalvelusohjeen mukaisesti 27.8., 27.9., 28.9., 12.10. ja 8.11.2021.

02.09.2021

§ 50 Palomestarin viran täyttö, Mika Tervala
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella on ollut avoinna palomestarin (P40) virka. Määräaikaan
mennessä virkaan tuli kaksi (2) hakemusta. Pelastuspäällikköä kuultuani päätin valita virkaan
Mika Tervalan 1.10.2021 alkaen.

07.09.2021

§ 51 Palkallinen virkavapaus, Tero Heinonen
Päätin myöntää Tero Heinoselle yhden (1) työvuoron palkallista virkavapautta KVTES V luku 11
§ 2 mom. mukaisesti.

08.09.2021

§ 52 Koulutuksen tukeminen, Marko Nieminen
Päätin myöntää Marko Niemiselle palkallista virkavapautta puolet lomaoikeudesta (19)
erikseen sovittuna ajankohtana avoimessa AMK:ssa opiskelua varten.

08.09.2021

§ 53 Irtisanomisilmoitus, Atte Pasanen

Merkitään tiedoksi Atte Pasasen irtisanomisilmoitus Asikkalan puolivakinaisen palokunnan
toiminnasta 6.9.2021 alkaen.
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§ 35 TIEDOKSISAANTIASIAT
SISÄMINISTERIÖ
Päätös 31.8.2021

Pelastuslain uudistamishanke
Sisäministeriö on tänään asettanut pelastuslain (379/2011) uudistamishankkeen, jonka toimikausi on
1.9.2021-30.9.2022.
Hankkeen tavoitteena on uudistaa pelastuslaki ottaen huomioon pelastuslain uudistamisen esiselvityshankkeen jaostojen arviomuistiot sekä niistä saadut lausunnot. Tällä hallituskaudella on tarkoitus toteuttaa kiireelliset ja välttämättömät muutokset pelastuslakiin. Pelastuslain uudistamisen esiselvityshankkeessa ja niistä saaduissa lausunnoissa esille tuodut perusteellisempaa lainvalmistelua ja säädösmuutosten vaikutusarviointia edellyttävät muutokset pelastuslakiin suunnitellaan toteutettavaksi
seuraavalla hallituskaudella.
Hankkeen tehtävänä on valmistella pelastuslakiin kiireelliset ja välttämättömät muutokset valmistelujaostojen työsuunnitelmien pohjalta.
Pelastuslain uudistamista varten asetetaan hankeorganisaatio seuraavasti:
Hankkeen ohjausryhmänä toimii pelastusosaston johtoryhmä. Ohjausryhmä käsittelee jaostojen
työsuunnitelmat, jonka jälkeen pelastusylijohtaja linjaa valmistelun tarkemman sisällön. Pelastusylijohtaja päättää tarvittavista jaostojen vastuunjaon muutoksista ja tarkennuksista.
Hankkeen seurantaryhmänä toimii sisäministeriön pelastusosaston aikaisemmin asettama pelastustoimen ja siviilivalmiuden johtajakokous.
Hanketta varten asetetaan työryhmä ja sille jaostot tässä päätöksessä jäljempänä ilmenevän mukaisesti.
Jaostojen tehtävänä on valmistella tarvittavat muutosehdotukset pelastuslain pykäliin perusteluineen
ja vaikutusarvioineen pelastusylijohtajan hyväksymän jaoston työsuunnitelman mukaisesti.
Jaostojen sisältökysymysten vastuuvalmistelijat esittelevät jaoston työsuunnitelmat ohjausryhmässä
29.10.2021 mennessä. Jaostot toteuttavat osana työtään tarvittavat sidosryhmäkuulemiset ja muun
tarvittavan valmisteluyhteistyön pelastustoimen sidosryhmien ja yhteistyökumppanien kanssa. Työryhmän tehtävänä on käsitellä jaostojen pykäläehdotukset työn edetessä sekä yhteen sovittaa jaostojen valmistelua sekä esittää jaostoille asiantuntijanäkemyksiä otettavaksi soveltuvin osin huomioon valmistelussa.
Hankkeen päävalmistelijaksi määrätään hallitusneuvos Ilpo Helismaa, joka osallistuu kaikkien jaostojen
valmistelutyöhön tarpeen mukaan.

Työryhmässä pelastuslaitosten edustajana ovat Pelastusjohtaja Markus Aarto, Lapin pelastuslaitos sekä
Pelastusjohtaja Seppo Lokka, Etelä-Savon pelastuslaitos
Työryhmän alaiset valmistelujaostot
Yleiset säännökset (1. jaosto)
Valmistellaan tarvittavat muutokset pelastuslain 1 lukuun (yleiset säännökset), 2 lukuun (yleiset velvollisuudet), 8 lukuun (pelastustoimen koulutus ja kelpoisuusvaatimukset), 13 lukuun (salassapitovelvollisuus, tiedonsaantioikeus ja henkilörekisterit), 14 lukuun (pelastustoimen rahoitus, maksut, palkkiot ja
korvaukset), 15 lukuun (muutoksenhaku, pakkokeinot ja rangaistukset ja 16 lukuun (erinäiset säännökset).
Sisältökysymysten vastuuvalmistelija ja säädöstekninen valmistelija Lainsäädäntöneuvos Annika Parsons,
sisäministeriö
Pelastuslaitosten edustajana Talousasiantuntija Peter Dahlström, Pohjanmaan pelastuslaitos
Onnettomuuksien ehkäisyä ja valvontaa koskeva sääntely (2. jaosto)
Valmistellaan tarvittavat muutokset pelastuslain 3 lukuun (toiminnanharjoittajan sekä rakennuksen
omistajan ja haltijan velvollisuudet) pois lukien öljyntorjuntaa koskeva torjuntavalmiuden sääntely, 9
lukuun (nuohouspalvelut), 12 lukuun (pelastustoimen valvontatehtävät) sekä 6 lukuun onnettomuuksien ehkäisyä koskevien säännösten osalta.
Pelastuslaitosten edustajana Riskienhallintapäällikkö Tomi Pursiainen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
Pelastustoimintaa koskeva sääntely (3. jaosto)
Valmistellaan tarvittavat muutokset pelastuslain 4 lukuun (vastuu pelastustoimen tehtävistä), 5 lukuun
(pelastustoiminta ja eräät siihen liittyvät tehtävät), 6 lukuun (yhteistoiminta pelastustoimen tehtävissä)
ja 7 lukuun (pelastustoimen vapaaehtoistoiminta) sekä 3 lukuun siltä osin kuin kyse on öljyntorjuntaa
koskevasta torjuntavalmiuden sääntelystä.
Pelastuslaitosten edustajat Pelastuspäällikkö Ilkka Eskelinen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
Pelastuspäällikkö Mika Haverinen, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Väestönsuojelua ja väestönsuojia koskeva sääntely (4. jaosto)
Valmistellaan tarvittavat muutokset pelastuslain 10 lukuun (väestönsuojeluun varautuminen ja väestönsuojelukoulutus) ja 11 lukuun (väestönsuojat).
Pelastuslaitosten edustajana Johtava väestönsuojelusuunnittelija Petri Parviainen, Hki pelastuslaitos
Kustannukset ja rahoitus
Seurantaryhmän, työryhmän ja valmistelujaostojen jäsenet tekevät työnsä ilman erillistä korvausta.
Hankkeen ylimääräiset kustannukset maksetaan määrärahojen puitteissa pelastushallinnon toimintamenot momentilta.

Päätös 31.8.2021
Pelastustoimen järjestämislain nojalla annettavien asetusten valmistelu sekä pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen
Sisäministeriö on asettanut hankkeen pelastustoimen järjestämislain (613/2021) nojalla annettavien
asetusten valmistelemiseksi sekä pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi.
Hankkeen toimikausi on 1.9.2021-31.12.2022
Tausta ja tavoitteet
Eduskunnan käsittelyssä olevalla esityksellä laiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea
koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 616/2021
(jäljempänä voimaanpanolaki) vastuu pelastustoimen järjestämiseksi ehdotetaan siirrettäväksi
1.1.2023 lukien hyvinvointialueille.
Hankkeessa arvioidaan seuraavien pelastustoimen järjestämislain (jäljempänä järjestämislaki)
nojalla annettavien asetusten säätämistarve ja laaditaan ehdotukset annettaviksi asetuksiksi:
1. Sisäministeriön asetus pelastustoimen palvelutasopäätöksestä
2. Sisäministeriön asetus hyvinvointialueen seuranta- ja arviointivelvollisuudesta
3. Sisäministeriön asetus hyvinvointialueen pelastustoimen omavalvonnasta
4. Valtioneuvoston asetus pelastustoimen järjestämisestä ja valtioneuvoston asetus pelastustoimesta
annetun valtioneuvoston asetuksen (407/2011) muuttamisesta
5. Valtioneuvoston asetus pelastustoimen neuvottelukunnasta
6. Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen (906/2009)
muuttamisesta
7. Yksi tai useampi valtioneuvoston asetus pelastustoimen tehtävien kokoamisesta suurempiin
kokonaisuuksiin
8. Sisäministeriön asetus kootun tehtävän kustannusten jakamisen perusteista sekä koottuun
tehtävään sisältyvien palvelujen ja muiden toimenpiteiden korvausperusteista
Asetusten valmistelu sovitetaan aikataulullisesti ja sisällöllisesi yhteen hyvinvointialueiden pelastustoimen perustamista koskevan valmistelun kanssa.
Asetuksen vastuuvalmistelija (säädöstekninen valmistelija ja esittelijä oikeudelliset asiat -yksiköstä)
huolehtii asetusten juridiseen muotoon saattamisesta, lausuntokierroksesta, kääntämisestä ja muusta
asetusten antamiseen liittyvästä valmistelusta sekä asetusehdotuksen esittelystä valtioneuvostossa tai
ministerille sekä yhteistyöstä asetuksen sisältövalmistelun vastuuvalmistelijan kanssa.
Kunkin asetuksen sisältövalmistelun vastuuvalmistelija huolehti asetuksen sisällöllisestä valmistelusta
riittävässä yhteistyössä pelastuslaitosten ja muiden tarvittavien yhteistyötahojen sekä oikeudelliset asiat
-yksikön vastuuvalmistelijan kanssa. Sisältövalmistelu tulee toteuttaa pelastusosaston johtoryhmässä
käsitellyn ja pelastusylijohtajan hyväksymän suunnitelman edellyttämässä aikataulussa.
Vastuuvalmistelijan tulee yhdessä sisältövalmistelun vastuuvalmistelijan kanssa esittää 29.10.2021
mennessä hankkeen ohjausryhmälle (pelastusosaston johtoryhmä) asetuksen valmistelun valmistelusuunnitelma aikatauluineen tai että asetusta ei ehdoteta annettavaksi.
Organisointi

Asetusten valmistelua varten asetetaan kahdeksan (8) jaostoa seuraavasti:
1. jaosto: Sisäministeriön asetus pelastustoimen palvelutasopäätöksestä
Vastuuvalmistelija ja asetuksen esittelijä: hallitusneuvos Ilpo Helismaa
Pelastuslaitosten yhteiset edustajat: kehittämispäällikkö Martti Honkala, Pirkanmaan pelastuslaitos
tutkimuspäällikkö Hanna Rekola, Helsingin pelastuslaitos
2. jaosto: Sisäministeriön asetus hyvinvointialueen seuranta- ja arviointivelvollisuudesta
Vastuuvalmistelija ja asetuksen esittelijä: hallitusneuvos Ilpo Helismaa
Pelastuslaitosten yhteinen edustaja: kehittämispäällikkö Heidi Huuskonen, Etelä-Karjalan pelastuslaitos
3. jaosto: Sisäministeriön asetus hyvinvointialueen pelastustoimen omavalvonnasta
Vastuuvalmistelija ja asetuksen esittelijä: johtava asiantuntija Linda Viitala (sijainen 30.9.2021
saakka Tanja Ulvinen)
Pelastuslaitosten yhteinen edustaja: kehittämispäällikkö Martti Honkala, Pirkanmaan pelastuslaitos
riskienhallintapäällikkö Kati Tillander, KUusimaa pelastuslaitos
4. jaosto: Valtioneuvoston asetus pelastustoimen järjestämisestä ja valtioneuvoston asetus pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen (407/2011) muuttamisesta
Vastuuvalmistelija ja asetuksen esittelijä: lainsäädäntöneuvos Annika Parsons
Pelastuslaitosten yhteinen edustaja: valmiuspäällikkö Juha Kärkkäinen, Kainuun pelastuslaitos
5. jaosto: Valtioneuvoston asetus pelastustoimen neuvottelukunnasta
Vastuuvalmistelija ja asetuksen esittelijä: johtava asiantuntija Linda Viitala (sijainen 30.9.2021
saakka Tanja Ulvinen)
Pelastuslaitosten yhteinen edustaja: hallinto- ja talouspäällikkö Pauli Nurminen, K-S pelastuslaitos
6. jaosto: Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta
Vastuuvalmistelija ja asetuksen esittelijä: johtava asiantuntija Linda Viitala (sijainen 30.9.2021
saakka Tanja Ulvinen)
Pelastuslaitosten yhteinen edustaja: pelastuspäällikkö Keijo Kangastie, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
7. jaosto: Yksi tai useampi valtioneuvoston asetus pelastustoimen tehtävien kokoamisesta suurempiin kokonaisuuksiin (asetukset 7 A-F)
Asetusten vastuuvalmistelija (säädöstekninen valmistelu) ja asetusten esittelijä valtioneuvoston
yleisistunnossa: hallitusneuvos Ilpo Helismaa
Asetusten sisällöllisestä valmistelusta vastaavat sisäministeriön yksiköt ja valmistelijat
(sisältövalmistelun vastuuvalmistelija tummennettu) seuraavasti:
Asetus 7A. Valtakunnalliset ja alueelliset tilanne- ja johtokeskusjärjestelyt ja muu pelastustoiminnan
johtamisen edellytyksenä oleva erityisvalmius

Sisältövalmistelu: pelastusylitarkastaja Rami Ruuska ja erityisasiantuntija Tommi Luhtaniemi
Pelastuslaitosten yhteinen edustaja: pelastusjohtaja Vesa Halonen, Helsingin pelastuslaitos
Asetus 7B. Kemiallisten ja säteilytilanteiden ja muun vaativan pelastustoiminnan edellytyksenä
oleva erityisvalmius
Sisältövalmistelu: erityisasiantuntija Mikko Jääskeläinen ja erityisasiantuntija Olli Ryhänen
Pelastuslaitosten yhteinen edustaja: pelastuspäällikkö Jyri Leppäkoski, Satakunnan pelastuslaitos
Asetus 7C. Merellinen pelastustoiminta
Sisältövalmistelu: pelastusylitarkastaja Rami Ruuska ja erityisasiantuntija Mikko Karvonen
Pelastuslaitosten yhteinen edustaja: pelastuspäällikkö Juha Virto, Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Asetus 7D. Öljyvahinkojen torjunta merialueen rannikolla ja saaristossa sekä laajoilla sisävesialueilla
Sisältövalmistelu: johtava asiantuntija Mirja Palmén ja erityisasiantuntija Mikko Karvonen
Pelastuslaitosten yhteinen edustaja: pelastusjohtaja Peter Johansson, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
Asetus 7E. Pelastustoimeen kuuluvan kansainvälisen avun antamisen tai vastaanottamisen edellytyksenä oleva erityisvalmius
Sisältövalmistelu: erityisasiantuntija Pekka Tiainen ja erityisasiantuntija Teemu Veneskari
Pelastuslaitosten yhteinen edustaja: kehittämispäällikkö Torbjörn Lindström, V-Suomen pelastuslaitos
Asetus 7F. Pelastustoimen poikkeusoloihin varautumisen edellytyksenä olevat materiaaliset valmiudet ja poikkeusolojen toiminnan etukäteisvalmisteluiden alueellinen koordinaatio
Sisältövalmistelu: erityisasiantuntija Alpo Nikula
Pelastuslaitosten yhteinen edustaja: valmiuspäällikkö Pasi Vilhunen, Keski-Suomen pelastuslaitos
8. Sisäministeriön asetus kootun tehtävän kustannusten jakamisen perusteista sekä koottuun
tehtävään sisältyvien palvelujen ja muiden toimenpiteiden korvausperusteista
Asetuksen vastuuvalmistelija (säädöstekninen valmistelu) ja asetusten esittely ministerille: hallitusneuvos Ilpo Helismaa
Pelastuslaitosten yhteinen edustaja: hallintopäällikkö Petri Ekberg, Satakunnan pelastuslaitos
Hankkeen ohjausryhmänä toimii pelastusosaston johtoryhmä.
Hankkeen seurantaryhmänä toimii pelastustoimen ja siviilivalmiuden yhteistyörakenteen johtajakokous
Hankkeen projektiryhmän muodostavat sisäministeriön pelastusosaston lainsäädäntöjohtaja Mika Kättö
puheenjohtajana, asetusten vastuuvalmistelijat (asetusten esittelijät oikeudelliset asiat -yksiköstä) ja
asetusten sisältövalmistelun vastuuvalmistelijat. Projektiryhmän sihteerinä toimii johtava asiantuntija
Linda Viitala (sijaisena Tanja Ulvinen).
Työ tehdään virkatyönä.

ALUEHALLINTOVIRASTO
Päätös 20.7.2021
Työsuojelun poikkeuslupa
Lounaissuomen aluehallintovirasto myöntää päätöksellään Päijät-Hämeen pelastuslaitos-liikelaitokselle
luvan poiketa työaikalain (872/2019) 39 §:n mukaisesti työaikalain 5 §:n yleistyöaikaa ja 25 §:n vuorokausilepoa koskevista säädöksistä ajalle 1.1.2022 — 31.12.2023. Poikkeuslupa koskee Paavolan, Niemen,
Hollolan, Heinolan, Orimattilan, Nastolan ja Sysmän paloasemilla työskenteleviä palomiehiä, palomieskalustonhoitajaa, ylipalomiehiä, ruiskumestareita, palomestareita, palopäällikköä, ensihoitajia ja ensihoitoesimiehiä.
Lupaehdot
1. Säännöllinen työaika
a. Säännöllisen työvuoron pituus on 24 tuntia.
b. Työnantaja voi teettää myös hakemuksessa kuvatulla tavalla 8 tunnin vuoroja. Mikäli nämä vuorot
eivät ole aika-ajoin tehtävää työtä, ei näiden vuorojen työaika saa muodostua pääasialliseksi ja niiden
on perustuttava sovellettavaan virka- tai työehtosopimukseen. Lisäksi näiden työvuorojen tulee olla
tarpeen keskimääräisen viikkotyöajan tasoittamiseksi.
2. Työnantajan on varmistettava, että työ säilyy laadultaan aika ajoin tehtävänä luvan voimassaolon
ajan.
3. Tehollinen työaika
a. Teholliseen työaikaan lasketaan kaikki työhön liittyvät tehtävät. Tehollista työaikaa ei ole aika, jona
työntekijä saa itse päättää ajanköytöstään työpaikalla. Ajoneuvossa vietetty aika on kokonaisuudessaan
tehollista työaikaa.
b. Tehollinen työaika saa olla enintään 12 tuntia 24 tunnin työvuorossa.
4. Säännöllinen työaika on enintään keskimäärin 42 tuntia enintään 52 viikon tasoittumisjaksossa.
5. Ylityö
a. Ylityötä on mahdollista sijoittaa työaikalain 17 § mukaisesti säännöllisten työvuorojen yhteyteen.
b. Ylityötä saa sijoittaa lupaehdossa kuusi (6) mainitulle lepoajalle ennalta suunnitellusta työvuorosta
irrallisena enintään 10 kertaa vuodessa.
c. Ylityöstä, joka tehdään 24 tunnin työvuoron lisäksi, maksetaan kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 %
ja sitä seuraavilta tunneilta 100 % korotettu palkka.
6. Lepoaika
a. 24 tunnin työvuoroa tulee seurata aina vähintään 72 tunnin pituinen lepoaika ja sitä tulee edeltää
aina vähintään 11 tunnin pituinen lepoaika.
7. Poikkeaminen lepoajoista
a. Mainittua työvuoroja ja lepoaikoja koskevaa järjestelyä voidaan muuttaa poikkeuksellisesti työnantajan ja työntekijän sopiman, perustellusta syystä toteutettavan työvuoron vaihdon takia. Tässä tarkoitettuja vuorojen vaihtoja voi olla enintään 10 vuodessa. Vaihdetun työvuoron alkamista tulee edeltää ja
sen päättymistä tulee seurata aina vähintään 24 tunnin pituinen lepoaika. Vuorojen vaihdon aiheuttama

72 tunnin pituisen lepoajan lyhentyminen on korvattava vastaavalla vapaalla tasoittumisjakson puitteissa.
b. Lisäksi lupaehdossa 6 a tarkoitetuille lepoajoille on mahdollista sijoittaa enintään kahdeksan (8) tunnin pituisia ammattitaidon ja -pätevyyden ylläpitämiseksi välttämättömiä koulutuksia ja harjoituksia.
Tässä lupaehdossa mainittujen työvuorojen tunnit on annettava vapaana tasoittumisjakson aikana.
Mainittuja vuoroja saa olla vuodessa enintään 10. Tässä lupaehdossa mainitut vuorot on otettava
huomioon jo työvuorosuunnittelussa.
Lupa ei oikeuta poikkeamaan soveltuvan työ- tai virkaehtosopimuksen säännöksistä, ellei sopimuksissa
sitä ellei sopimuksissa sitä mahdollisteta.
Muilta osin työn teettämisessä on työaikojen osalta noudatettava työaikalain ja sovellettavan työ- tai
virkaehtosopimuksen säännöksiä.
MAAKUNTAVALTUUSTO
Pöytäkirjanote 21.6.2021 § 18 ”Arviointikertomus vuodelta 2020”
Maakuntavaltuusto merkitsi tiedoksi tarkastuslaitakunnan antaman arviointikertomuksen vuodelta
2020.
”Palo- ja pelastuslaitos on toiminut omien tavoitteiden ja pelastuslain mukaan johdonmukaisesti ja
tavoitteet hyvin saavuttaen. Riskienhallinnan osaston osalta tosin kaikki asetettuja tavoitteita ei
saavutettu koronapandemian takia. Maakuntavaltuusto hyväksyi joulukuussa omalta osaltaan kuntien
hyväksymän uuden yhteistoimintasopimuksen.”
”Päijät-Hämeen liiton ja pelastuslaitoksen maksuvalmius on hyvällä tasolla.”
Pöytäkirjanote 21.6.2021 § 19 ”Vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden
myöntäminen”
Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan esitykset, joiden mukaan
pelastuslaitoksen vuoden 2020 tilikauden kirjanpidollinen tulos 594 849,03 euroa kirjataan voitto- ja
tappiotilille sekä hyväksyin tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden esitetyllä tavalla.
Pöytäkirjanote 21.6.2021 § 20 ”Pelastuslaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2020”
Maakuntavaltuusto asetti Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle pelastuslaitoksen johtokunnan esittämät
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2022. Samalla maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi
pelastuslaitoksen talousarviosuunnitelman sekä investointisuunnitelman vuosille 2022-2024”.

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ HALLITUS
Pöytäkirjanote 12.07.2021 § 114 ”Päijät-Hämeen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen
(VATE) asettaminen”
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallitus päättää eri sopijaosapuolten tehtyä asiasta
samansisältöiset päätökset, asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen ja nimetä siihen jäsenet ja
henkilökohtaiset varajäsenet. Pelastuslaitoksen edustajana pelastusjohtaja Jari Hyvärinen ja
varajäsenenä hallintopäällikkö Merja Saasmo.
SYSMÄN KUNTA
Pöytäkirjanote 30.8.2021 § 61 ”Varajäsenen nimeäminen Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen
johtokuntaan toimikaudeksi 2021 – 2025”
Sysmän kunnanvaltuusto nimesi Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokuntaan varajäseneksi Pasi
Uurasmaan.
PELASTUSLAITOS
Tiedote 2.9.2021
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella tai pelastustoimessa ei hyväksytä minkäänlaista häirintää tai
syrjintää
Päijät-Hämeen pelastuslaitos tai pelastustoimi ei hyväksy minkäänlaista häirintää, kiusaamista tai
syrjintää vaan niihin on nollatoleranssi.
Pelastusalan työnantajilla on velvollisuus huolehtia yhdenvertaisuuden toteutumisesta sekä velvollisuus puuttua aktiivisesti epäkohtiin.
Tutkimusten perusteella pelastusalalla esiintyy häirintää, joita mm. Emergencyservicestoo-Instagramtili on tuonut esiin. Kuvausten kaltaisia tilanteita ei missään nimessä pitäisi tapahtua ja niihin tulee
puuttua välittömästi.
Päijät-Hämeen pelastuslaitos on laatinut ohjeet työntekijöilleen sekä sopimuspalokuntalaisille, miten
toimia, jos kokee epäasiallista kohtelua, häirintää, syrjintää tai kiusaamista tai havaitsee sellaista.
Kannustamme kaikkia alalla toimivia puuttumaan häirintätilanteisiin välittömästi. ”Pelastuslaitos tekee
kaikkensa, ettei häirintää missään muodossa esiinny vakinaisen henkilöstön, eikä myöskään sopimuspalokuntien keskuudessa”, sanoo pelastusjohtaja Jari Hyvärinen Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta
Kaikkiin tietoon tuleviin häirintätapauksiin puututaan, ja ne käsitellään asian vaatimalla tavalla, työsuojelupäällikkö Esa Heinonen jatkaa.
Pelastusalan arvot inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti sitovat kaikkia pelastusalan toimijoita,
eikä näihin arvoihin häirintä kuulu.

Johtokunta
22.09.2021 § 36
Liite 5
§ 36

AJANKOHTAISASIAT

1. Orimattilan uuden pelastusaseman rakentaminen
•
•
•

muutto asemalle 28.2.2022
väistötilat irtisanottu 1.9.2021, purku vk 9 tai 10/2022
pihatyöt tämän jälkeen

2. Asikkalan uuden pelastusaseman rakentaminen
•
•
•

aseman rakentaminen alkanut, perustuksia tehdään
ensimmäinen työmaakokous 22.9.2021
valmius tehdä tilat vakinaiselle henkilöstölle

3. Koronatilanne
•
•
•
•

toimintaa normalisoitu siltä osin kuin mahdollista
avataan koulutusta
etäkokouksia pääosin
etätyötä mahdollisuuksien mukaan

4. SOTE-MAKU - valmistelu
•
•
•

VATE aloittanut toimintansa
valmistelu etenee useissa eri työryhmissä
aluevaalit tammikuu

5. Sopimuspalokunnat
•
•
•
•
•
•
•

tunnettavuuskampanja syksyn aikana
tavoitteena lisätä alueemme palokuntien tunnettavuutta sekä rekrytoida uusia jäseniä
palokuntaan vahvalla ja näkyvällä yhteistyöllä
yhteistyössä pelastuslaitos ja sopimuspalokunnat
sopimuspalokunnat jakavat omilla alueillaan materiaalia ja julisteita toiminnastaan
sosiaalisen median kanavissa julkaistaan elo-syyskuussa esittely jokaisesta
sopimuspalokunnasta
kehittämisverkosto toimii aktiivisesti
sopimusmuutoksia tulossa

6. Kalajoen metsäpalo
•
•
•
•

Päijät-Hämeestä sammutustöissä 17 henkilöä
tehtävän kesto la 31.7 klo 7:00 – su 1.8 klo 15:00
kustannukset yhteensä noin 16 900 euroa, joka laskutettu sovitusti
valmius toisen ryhmän lähettämiseen

7. Kalustohankinnat
•
•
•
•

sammutusauto Paavolan asemalle
säiliöauto Nastolan asemalle
henkilöautoja kolme (3) kpl riskienhallinnan osastolle (WV Polo 1.0 TSI))
pakettiauto lähetille (MB Vito 114 CDI)

