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KOKOUSTIEDOT 

 Aika 13.12.2021 klo 12:20 – 13:23 
 Paikka Ravintola Kokka kokoustila 
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OSALLISTUJAT  Varsinaiset jäsenet 
 pj Marja-Kaarina Koskinen 
 vpj Risto Turunen 
  Venla Räty 
  Vesa Salminen 
  Jarkko Niemi 
  Petteri Heikkilä 
  Jyrki Tarhonen 
 
  Varajäsenet 
  Alvar Külmäsu 
  Juha Hyttinen 
 
Muut osallistujat Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol  
 Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 
 Hallintopäällikkö Merja Saasmo 
  Henkilökunnan edustaja  Jouni Kokki 
  Hallintosihteeri vs.  Anu-Riikka Kiuru 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri 
 
 
 
 Marja-Kaarina Koskinen Anu-Riikka Kiuru  
_________________________________________________________________________________ 
 
KÄSITELLYT ASIAT § 52 - 63 
_________________________________________________________________________________ 
 
PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU 
 
Aika ja paikka Lahti        /        2021 
 
 
 
Allekirjoitukset     
_________________________________________________________________________________ 
 
PÖYTÄKIRJA  Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toimistossa 27.12.2021 klo 9.00 - 15.00 
NÄHTÄVÄNÄ Mannerheiminkatu 24 
 
Todistaa Pöytäkirjanpitäjä  Anu-Riikka Kiuru
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52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Päijät-Hämeen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, että pe-
lastustointa hoidetaan liikelaitoksena Päijät-Hämeen liiton hyväksymän 
johtosäännön sekä muiden liiton säännösten mukaisesti. 
Yhteistoimintasopimuksessa ovat mukana Heinolan, Lahden ja Orimattilan 
kaupungit sekä Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Iitin, Kärkölän, Padasjoen ja Sysmän 
kunnat sekä Päijät-Hämeen maakuntaliitto. 
 
 
Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 101 §:n mukaan kokouskutsun antaa 
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa 
on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on 
lähetettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. 
Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. 
Johtokunnan kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille sekä muille, joilla on 
läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus johtokunnan kokouksissa, toimielimen 
päättämällä tavalla. 
 
Kokouskutsu on lähetetty Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenille 
ja varajäsenille ja maakuntajohtajalle sekä kunnanjohtajille.  
 
Kuntalain 58 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun 
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 
 
Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 106 §:n mukaan muiden, kuin pykälässä 
mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen 
toimielin. 
 
Puheenjohtaja: 
 
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 
Päätös:  
 
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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53 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 Venla 
Räty ja Vesa Salminen. 
 
Päätös:  
 
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Venla Räty ja Vesa Salminen. 
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54 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:  
 
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi 
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55 TOIMINTASÄÄNTÖÖN ESITETTÄVÄT MUUTOKSET 1.1.2023  
 

Pelastuslaitoksen voimassa oleva toimintasääntö on hyväksytty johtokunnan 
kokouksessa 27.03.2018 (§ 18) ja sitä on päivitetty viimeksi johtokunnan 
kokouksessa 24.02.2021 (§ 5). 
 
Edellisen päivityksen jälkeen on tullut tarve päivittää seuraavia kohtia:  
 
Virkakorttia ja Tuve-korttia haettaessa työntekijällä tulee olla voimassa oleva passi 
tai henkilökortti. Sama vaatimus on KEJO –järjestelmän käyttäjillä. Vaatimuksesta 
kirjataan lisäys toimintasääntöön. Asiaa on käsitelty Yt-ryhmässä 3.11.2021. 
 
Mikäli seuraavassa asiakohdassa § 56 esitettävät nimikemuutokset hyväksytään, 
päivitetään toimintasääntö niiltä osin. Mikäli § 57 esitettävä paloinsinöörin virka 
perustetaan, tehdään myös siltä osin muutokset toimintasääntöön. 
 
Esittelijä:  
 
Johtokunta hyväksyy esitetyt muutokset toimintasääntöön 1.1.2022 alkaen.   
 
Päätös:  
 
Keskeytetään §55 käsittely ja palataan tähän sen jälkeen, kun §56 ja §57 on 
käsitelty ja asioista päätetty. 
 
Avataan uudestaan, johtokunnan puheenjohtaja: 
 
Johtokunta hyväksyy esityksen siitä, että toimintasääntöön lisätään vaatimus 
voimassa olevasta passista tai henkilökortista sekä sen, että palomies-
kalustonhoitajan nimike muutetaan palomies nimikkeeksi. Lisäksi 
toimintasääntöön lisätään § 57 päätetty paloinsinöörin virka, mikäli 
maakuntahallitus kokouksessaan sen hyväksyy.  
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin edellä mainitut johtokunnan puheenjohtajan § 56 ja § 57 käsittelyn 
jälkeen esittämät toimintasääntöön esitettävät muutokset otettavaksi käyttöön 
1.1.2022 alkaen. 
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56 NIMIKKEISIIN ESITETTÄVÄT MUUTOKSET  
 
Pelastuslaitos siirtyy Hyvinvointialueelle 1.1.2023. Tällä hetkellä Hyvinvointialue 
valmistelut ovat täydessä vauhdissa ja organisaatiorakennetta sekä 
johtamisjärjestelmää pohditaan useissa eri työryhmissä. 
 
Pelastuslaitoksella on joitakin alueellisia tehtäviä, joiden nimikkeet eivät kuvaa 
aidosti nykyistä tehtävää. Tehtävät ovat laajoja ja käsittävät vastuuta koko 
pelastuslaitoksen toimialueen toiminnasta sekä valtakunnallisia vastuutehtäviä. 
Uudet esitettävät nimikkeet kuvaavat tehtävien vastuuta ja laajuutta nykyistä 
paremmin sekä ovat rinnastettavissa nykyistä paremmin valtakunnallisiin 
vastaavissa tehtävissä toimivien virkanimikkeisiin.  
 
Esittelijä esittää, että palomies-kalustonhoitajan nimike muutetaan palomieheksi 
tehtävää hoitavan henkilön eläköityessä, valmiusmestarin nimike muutetaan val-
miuspäälliköksi, ICT-asiantuntijan nimike ICT-päälliköksi, koulutussuunittelijan 
nimike koulutuspäälliköksi ja viestintäsuunnittelijan nimike viestintäpäälliköksi. 
Päällikkönimikkeet otetaan käyttöön 1.1.2022. 
 
Esitettävät muutokset eivät vaikuta henkilöiden nykyisiin toimenkuviin, eivätkä 
palkkaukseen. Mikäli toimenkuvia tulevaisuudessa muutetaan, ne käsitellään TS- 
ja KVTES- kehittämisryhmissä.  
 
Esitystä on käsitelty pelastuslaitoksen johtoryhmän kokouksessa 1.12.2021. 
Henkilöstön edustaja esitti asiassa eriävän mielipiteen; hänen mielestään 
nimikemuutoksille ei ole perusteita muiden, kun valmiusmestarin nimikemuu-
toksen osalta. 
 
Nimikemuutokset esitellään kokouksessa tarkemmin. 
 
Esittelijä 
 
Esittelijä teki kokouksessa keskustelun aikana uuden, alkuperäisestä esityslistalla 
olleesta esityksestä poikkeavan esityksen, jonka mukaan johtokunta hyväksyisi 
palomies-kalustonhoitajan nimikkeen muuttamisen palomies nimikkeeksi. 
Muut esitetyt nimikemuutokset palautetaan uudelleen valmisteltaviksi  
 
Päätös:  
 
Johtokunta hyväksyi palomies-kalustonhoitajan nimikkeen muuttamisen palomies 
nimikkeeksi. 
Muut esitetyt nimikemuutokset palautetaan uudelleen valmisteltaviksi. 
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57  PALOINSINÖÖRIN VIRAN PERUSTAMINEN   
 
Pelastuslaitoksen riskienhallintaosasto esittää uuden paloinsinöörin viran perusta-
mista. Viran palkkaus vastaisi nykyisten paloinsinöörien palkkausta. Paloinsinöörin 
(C) toimenkuvaan siirrettäisiin pelastuslaitoksen itsearvioinnin ja yleisötilaisuuk-
sien vastuu ja tiimien hallinta paloinsinööri B:ltä. Tehtävään liittyisi myös 
valvontatoimintaa ja turvallisuusviestintää. Tehtävään sisällytettäisiin myös 
rakentamisen ohjausta ja palontutkintaa, jolla helpotettaisiin molempien 
nykyisten paloinsinöörien työtä. 
 
Aluehallintoviranomainen AVI on kommentoinut vuoden 2020 valvontatoiminnan 
puutteita ja pyytänyt niistä pelastuslaitoksen kannanottoa. Päijät-Hämeen 
pelastuslaitoksen valvontatoiminta on valtakunnallisen keskiarvon alapuolella 
yritysten ja laitosten valvonnassa ja lisäksi myös asuinrakennusten valvonnassa on 
puutteita. Lopullinen AVI:n valvontakertomus on vielä kesken. 
 
Rakentamisen ohjaus vaatii yhä enemmän työpanosta. Käynnissä ja tulossa on 
suuria, pelastuslaitoksen työpanokseen vaikuttavia rakennushankkeita kuten 
Rantakartanon alueen rakentuminen, Keskussairaalan laajentuminen, Vierumäen 
urheiluopiston laajentuminen ja esimerkiksi käynnissä oleva Mallastamo hanke, 
joka on yksi Lahden kaikkien aikojen suurimmista rakennushankkeista. 
 
Paloinsinöörien työmäärä on kasvanut aiemmasta ja esim. palontutkintaan 
panostaminen vaatii lisäpanostusta riskienhallinnan osastolta. 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtosäännön sekä Päijät-Hämeen liiton 
hallintosäännön mukaisesti uuden viran perustamisesta vastaa maakuntahallitus. 
 
Esittelijä 
 
Johtokunta esittää maakuntahallitukselle, että pelastuslaitokselle perustetaan 
1.3.2022 alkaen uusi paloinsinöörin virka.  
 
Päätös:  
 
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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58 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO 20.10.2021 – 03.12.2021  
Pelastusjohtajan päätösluettelo on liitteenä (liite 1) ajalta 20.10.2021 – 
03.12.2021.   
 
Esittelijä: 
Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee pelastusjohtajan päätökset tiedoksi.  
 
Päätös:  
Merkitään tiedoksi 

 
59 TIEDOKSISAANTIASIAT 

Tiedoksisaantiasioista yhteenveto liitteenä (liite 2). 
 
Esittelijä: 
Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi tiedoksisaantiasiat. 

Päätös:  
Merkittiin tiedoksi. 
 

60 AJANKOHTAISASIAT 
Ajankohtaisasioista yhteenveto liitteenä (liite 3). 
 
Esittelijä: 
Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavat 
ajankohtaiskatsaukset. 
 
Päätös:  
Merkittiin tiedoksi. 
 

61 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 

Maakuntahallituksen seuraava kokous on 17.1.2022 
 
62 SEURAAVAT KOKOUKSET 
 

Esittelijä: 
SEURAAVAT KOKOUKSET: mahdollisesti helmikuun puolivälissä (vk 7), 
tiedotetaan seuraavasta kokouksesta sähköpostilla.   
 

63 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:23 
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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 § 52 - 63 
 
 
 

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

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

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 
 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
Johtokunta 
Mannerheiminkatu 24 
15110 LAHTI 
 
Pykälät 
§  
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 

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

Pykälät 
 
 

Valitusaika 
30 päivää 

Hallintovalitus 
 

Pykälät 
 

Valitusaika  
    päivää 

Muu valitusviranomainen, osoite ja 
postiosoite 
 
 
 

Pykälät Valitusaika  
    päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirjelmä 

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

• valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
• päätös, johon haetaan muutosta 
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
• muutosvaatimuksen perusteet 

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

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

Pykälät 
 
 
 

Valitusasiakirjat on toimitettava ¹: nimi, osoite ja postiosoite 
 
 
 

Pykälät 
 
 
 

 
Lisätietoja 

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

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



      Johtokunta  
      13.12.2021 § 58 
      Liite 1 
§ 58 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO 
 

20.10.2021 – 03.12.2021 

27.10.2021 § 63 Opintovapaa, Riina Voutilainen 

Päätin muuttaa Riina Voutilaisen palkattoman virkavapaan (§ 37) opintovapaaksi ajalla 1.11 – 
31.12.2021. 

 

28.10.2021 § 64 Palkkiovapaa 30 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Veli-Pekka Niemikallio 

Päätin myöntää Veli-Pekka Niemikalliolle palkallista virkavapautta (palkkiovapaa) 8 päivää 
erikseen sovittavana ajankohtana 
 

28.10.2021 § 65 Palkkiovapaa 10 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Mikko Jokinen 
   

Päätin myöntää Mikko Jokiselle palkallista virkavapautta (palkkiovapaa) yhden työvuoron 
erikseen sovittavana ajankohtana.  

12.11.2021 § 66 Projektihenkilön määräaikaisen toimen hoito, Teemu Peltomaa 

 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella on ollut avoinna Hyvinvointialueen valmistelutyön tueksi 
projektihenkilön määräaikainen tehtävä 1.1.2022-31.12.2022. Määräaikaan mennessä 
tehtävään tuli yksi (1) hakemus.  

Päätin valita Teemu Peltomaan hoitamaan projektihenkilön määräaikaista tehtävää ajalla 
1.1.2022-31.12.2022. 

18.11.2021 § 67 Pelastuslaitoksen tietoturvavastaava 
 
Päätin nimetä tietoturvatyöryhmän esityksen perusteella tietoturvatyöryhmän 
puheenjohtajan Tuomas Rantalan Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen tietoturvavastaavaksi 
1.12.2021 alkaen. 

 
18.11.2021 § 68 Koulutuksen tukeminen, Antti Mustonen 

 
Päätin myöntää Antti Mustoselle palkallista virkavapautta kuusi (6) työvuoroa erikseen 
sovittuna ajankohtana alipäällystön koulutusta varten. 

 



      Johtokunta  
      13.12.2021 § 59
      Liite 2 

§ 59 TIEDOKSISAANTIASIAT 

TUKES: 
 
Tiedote 16.11.2021 
 
Tukes valvoi kunnallisia tapahtumapalveluja ja -alustoja, tietojen keräämisessä ja 
jakamisessa sekä moottoriurheilun huomioimisessa kehitettävää 
 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) teki syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana valvontaprojektin 
kuntasektorin tapahtumapalveluihin, joissa kunta tarjoaa palvelualustoja muiden tapahtumajärjestä-
jien käyttöön. Tyypillisiä palvelualustoilla järjestäviä toimia ovat erimerkiksi erilaiset juhlat, konsertit, 
tivolit ja sirkukset sekä massaurheilu-, tori- ja markkinatapahtumat. 
 
Kuluttajaturvallisuuslain mukaisesti kaikilla palveluita tarjoavilla tahoilla on velvollisuus varmistua 
palveluiden turvallisuudesta oman roolinsa mukaisesti. Kunnat toimivat palvelualustan tarjoajina, kun 
ne vuokraavat tiloja muille tahoille.  
 
Tukes painotti projektissa ohjausta ja neuvontaa. Valvonnassa ei löytynyt merkittäviä puutteita, jotka 
olisivat johtaneet toimenpiteisiin. Tukes tunnisti valvonnassa useita hyviä käytänteitä, joita muiden 
palvelualustoja tarjoavien tahojen tulee hyödyntää toiminnassaan. 
 
Hyvä käytänne: Palvelualustan tarjoaja kerää ja jakaa turvallisuustietoja 
 
Yksittäinen tilojen tai alueiden käyttäjä ei välttämättä omassa toiminnassaan kykene havaitsemaan tai 
arvioimaan tekemiensä turvallisuushavaintojen merkittävyyttä esimerkiksi muiden palvelualustalla 
järjestettävien tapahtumien kannalta. Palvelualustan tarjoajan tulee kerätä havaintoja ja tietoja poik-
keamista, sekä hyödyntää näitä havaintoja turvallisuuden kehittämisessä ja tehdä tarvittavia korjaavia 
toimia laajemmin sekä tarjota tietoja muille käyttäjille.  
 
Kerättyä turvallisuustietoa tulee hyödyntää myös alueiden ja tilojen muiden käyttäjien opastamisessa 
siten, ettei vaaraa esiintyisi. Esimerkiksi alueelliset erityispiirteet olosuhteissa tai muut rajoitteet tulee 
saattaa alueita ja tiloja käyttävien tietoon. 
 
Tarkastushavainnot 
 
Kunnat pyrkivät edistämään turvallisuutta alueiden ja tilojen käytössä sekä jakamalla tapahtumajär-
jestäjille tietoa, että viranomaisyhteistyöllä. Kunnat arvioivat alueiden soveltuvuutta tapahtumajärjes-
täjän ilmoittamaan käyttöön olemassa olevien tietojen perusteella sekä ottamalla huomioon muiden 
viranomaisten ohjeet.  
 
Tukes ei havainnut puutteita tai vaaraa aiheuttavia seikkoja. Tukes antoi toimijoille ohjausta ja neu-
vontaa erityisesti turvallisuutta koskevasta tietojenantovelvollisuudesta sekä onnettomuustiedon 
seurannasta. Tukes opasti palvelualustojen tarjoajia muun muassa siihen, miten kuluttajaturvallisuus-
lain mukaisen turvallisuusasiakirjaa voi hyödyntää toimijan turvallisuustason varmistamiseen.  



Yhtenä palvelutyyppinä Tukes otti projektissa esille moottoriurheilun ja -palvelut. Suuri osa kunnista 
tunnistaa ja tiedostaa huonosti moottoriurheilun tapahtumana ja erityisesti sen luonteen ja erityispiir-
teet, ja ohjeistaa siksi toimintaa harjoittavia tahoja heikosti. Pysyvistä moottoriradoista, -paikoista, 
toimijoista tai näiden toiminnan luonteesta ei juurikaan ollut tietoa kunnissa.  
 
Monilla kunnilla on tarjolla tapahtumajärjestämisen opas tapahtumia järjestäville tahoille. Pääosin op-
paissa on pyritty antamaan yleisö- ja tapahtumaturvallisuutta koskevia ohjeita ja tietoja mm. viran-
omaisyhteistyöstä sekä lainsäädännöistä.  
 
Tukes toteutti vastaavan valvontaprojektin messutoimijoiden palvelualustoihin vuonna 2018. 
 
Tiedote 2.11.2021 
 
Poliisi ja Tukes huolissaan katuajotapahtumien turvallisuudesta 
 
Poliisi ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ovat huolissaan katuajotapahtumien ja nuorten mo-
pomiittien turvallisuudesta. Tapahtumat ovat luvanvaraisia, ja ne edellyttävät järjestäjältä aina ilmoi-
tusta poliisille ja riittäviä turvallisuusjärjestelyitä. Tärkeintä on huolehtia osallisten ja sivullisten turval-
lisuudesta.  
 
Kuluneen vuoden aikana poliisin ja Tukesin tietoon on tullut joitakin cruising- ja katuajotapahtumia 
sekä mopomiittejä, joissa on ilmennyt vaarallista käyttäytymistä. Tilaisuuksia on yhdistänyt se, että ne 
on järjestetty yleiseen liikenteeseen käytetyillä alueilla eli teillä, joissa on noudatettava tieliikennela-
kia.  
 
Tilaisuuksia on myös leimannut se, että niitä on järjestetty spontaanisti tai muuten ilman selkeää orga-
nisointia, jolloin tilaisuuksien turvallisuudesta ja lainmukaisuudesta ei ole huolehdittu.  
 
Tilaisuudet tiellä järjestettävä turvallisesti 
Erilaiset katuajotapahtumat ja mopomiitit ovat kokoontumislaissa tarkoitettuja yleisötilaisuuksia, jois-
ta on tehtävä ilmoitus tapahtumapaikan poliisilaitokselle. Tämä korostuu tilaisuuksissa, jotka järjeste-
tään tiellä ja joissa joudutaan tekemään erillisiä turvatoimia sekä liikennejärjestelyitä. Ilmoittamista ja 
muita muodollisuuksia tärkeämpää on huolehtia siitä, että tilaisuus järjestetään huolehtien osallistu-
jien ja sivullisten turvallisuudesta sekä ennen kaikkea siitä, että tilaisuus on lainmukainen.  
 
– Poliisi ja Tukes ovat omassa toiminnassaan huomanneet, että katuajotapahtumissa ja mopomiiteissä 
on ollut jopa hengenvaarallisia läheltä piti -tilanteita, jotka olisi voitu estää ennalta tilaisuuden huolel-
lisemmalla suunnittelulla, kertoo poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta. 
 
 – Pieni ohjausvirhe ja suistuminen aiotulta uralta on aiheuttanut loukkaantumisia virallisten ratojen ja 
muiden turvallisten paikkojen ulkopuolella. Vaaratilanteisiin on yleensä liittynyt näyttämisen halu ja 
välinpitämättömyys omasta ja muiden turvallisuudesta.  Järjestäjän vastuulla ja tilaisuudesta ilmoitta-
misella onkin merkitystä nimenomaan turvallisuuden kannalta.  
 
Järjestäjä voi joutua korvaamaan vahinkoja 
 
Spontaanisti, mutta puutteellisesti järjestetystä tilaisuudesta voi joutua vahingonkorvaus- ja jopa ri-
kosvastuuseen. Lievemmillään tilaisuuden järjestäjä voi saada sakkorangaistuksen kokoontumisrikko-
muksesta ja tilaisuuden osallistujat sakkoja tai liikennevirhemaksuja tieliikennelain vastaisesta menet-



telystä.  
 
– Synkimmillään järjestäjän ja osallistujien loppuelämää voi varjostaa vakava loukkaantuminen tai jopa 
kuolemantapaukset. Miltä tuntuu, jos kaveri jää alle tai joku loukkaantuu tekojen seurauksena? kysyy 
ylitarkastaja Kari Koponen Tukesista.  
 
Turvallisen tilaisuuden järjestäminen alkaa ilmoittamisella poliisilaitokselle ja hyvällä suunnittelulla. 
Tukesin verkkosivuilta löytyy ohjeita ja tietoja, jotka auttavat varmistumaan turvallisuudesta tällaises-
sa toiminnassa, kuten kiihdytys- ja nopeusajotapahtumien turvallisuus -ohje. 
Linkki:  Kiihdytys- ja nopeusajotapahtumien turvallisuus  

PELASTUSLAITOS 
 
Tiedote 29.11.2021 
 
Paloturvallisuusviikko 27.11 – 3.12.2021 
 
27.11.-3.12.2021 vietettävän paloturvallisuusviikon teemana on läheisten ihmisten paloturvallisuu-
desta huolehtiminen. Kampanja haluaa kiinnittää huomiota varsinkin ikäihmisten paloturvallisuuteen, 
koska heidän toimintakykynsä saattaa olla heikentynyt ja he ovat yliedustettuina palokuolemissa. 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos haastaa jokaisen parantamaan omaa tai läheistensä kodin turvallisuutta. 
 
Paloturvallisuusviikko kannustaa kaikkia parantamaan niiden ikäihmisten kodin turvallisuutta, jotka 
asuvat kotonaan mutta joiden toimintakyky on rajallinen. Valtakunnallisesti noin puolet palokuole-
missa menehtyneistä ovat yli 65-vuotiaita. Läheiset ovat tärkeässä roolissa ikäihmisten 
paloturvallisuuden parantamisessa. 
 
”Turvallisuus paranee pienillä teoilla. Voi esimerkiksi vaihtaa palovaroittimien paristot mummolassa”, 
vinkkaa riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen. 
 
Paloturvallisuusviikon viestiä tuo mediassa esiin tänäkin vuonna joukko tuttuja kasvoja. Jalkapalloili-
ja Joel Pohjanpalo ja Huuhkajien huoltaja Gunnar Yliharju treenaavat tulipalosta poistumista. Some-
vaikuttajat Lotta ja pappa käyvät läpi kodin turvallisuuden tarkastuslistaa. Somesta tuttu Jennifer 
Käld ja mummo tuovat kampanjan turvallisuusviestintään ruotsin kielen entistä vahvemmin mukaan. 
Paloturvallisuusviikkoa koordinoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Yhteistyössä ovat mukana 
pelastuslaitokset, pelastusliitot, sisäministeriö, EHYT ry, Kirkkohallituksen Diakonian ja sielunhoito, 
Suomen Kiinteistöliitto, Suomen Omakotiliitto, Suomen Palopäällystöliitto, Nuohousalan Keskusliitto, 
Vanhustyön Keskusliitto sekä Valli ry. Paloturvallisuusviikon rahoittaa Palosuojelurahasto. 
 
Vieraile virtuaalipaloasemalla 
Tutustu Paavolan pelastusasemaan Lahdessa virtuaalisesti 
Tutustu SPEK:n virtuaalipaloasemaan Avoinna 20.11–3.12.2021 

 

https://tukes.fi/kiihdytys-ja-nopeusajotapahtumien-turvallisuus
https://www.phpela.fi/virtuaalipaloasema/
https://paloturvallisuusviikko.fi/paiva-paloasemalla/


Tiedote 23.11.2021 

 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos mukana Häme21-valmiusharjoituksessa 
 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää 24.-25. marraskuuta 2021 HÄME21-valmiusharjoituksen. 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos osallistuu harjoitukseen kumpanakin päivänä. Harjoituksen teemana on 
varautuminen. 
 
Harjoitus keskittyy ensimmäisenä päivänä hybridivaikuttamisen eri ilmiöihin ja toisena päivänä väes-
tön siirtoon liittyviin kysymyksiin sekä järjestelyihin. Harjoituksen tavoitteena on vahvistaa siihen osal-
listuvien organisaatioiden johtamista myös poikkeusoloissa, parantaa tilannetiedon jakamista sekä ke-
hittää viestintää ja viranomaisyhteistyötä. 
 
Pelastuslaitokselta harjoitukseen osallistuu noin 20 henkilöä. Harjoituksessa ovat pelastuslaitoksen 
lisäksi mukana alueen kaikki kunnat, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Puolustusvoimat, Hämeen 
Poliisi ja Yle Häme sekä joukko alueen keskeisiä toimijoita. Myös Päijät-Hämeen turvallisuus- ja val-
miustoimikunta PHTurva osallistuu harjoitukseen alueellisen tilannekuvan tuottajana. Yhteensä harjoi-
tuksessa on mukana noin 50 eri toimijaa. 
 
Tiedote 16.11.2021 
 
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen väestökysely: Aluevaaleissa aiotaan äänestää, mut-
ta sote- ja pelastustoimen uudistuksesta tarvitaan lisää tietoa 
 
Tietoa sote- ja pelastustoimen uudistuksesta tarvitaan paljon lisää – mieluiten paikallisen median 
kautta 
 
Päijäthämäläisille lokakuun alkupuolella tehdyssä kyselyssä vain joka viides vastaaja arvioi tietävänsä, 
mitä sote- ja pelastustoimen uudistuksessa suurin piirtein tapahtuu Päijät-Hämeessä. Tietämys oli kes-
kimääräistä parempaa 50 vuotta täyttäneiden keskuudessa. 
 
Vastaajat toivoivat saavansa lisää tietoa muutoksesta mieluiten paikallismedian kautta: sitä toivoi 45 
% vastanneista. Perinteiset kanavat viestinnässä vaikuttivat muutenkin suosituilta: jopa joka viides toi-
voi saavansa aiheesta kirjeen tai tiedotteen kotiin. Lähes yhtä suosittuja tiedonsaantikanavia ovat 
Päijät-Soten sosiaalinen media tai uutiskirje ja verkkosivut. 
 
Aluevaalit kiinnostavat ja palveluihin halutaan vaikuttaa, erityisesti nimettömänä 
 
Alueen asukkaat osallistuvat mieluummin anonyymisti (kuntalaiskyselyt ja äänestäminen) kuin henki-
lökohtaisesti (asukasraadit, erilaiset neuvostot tai henkilökohtainen palaute) alueen palveluiden kehit-
tämiseen. 
 
Suosituimmat vaikuttamiskanavat ovat vastausten perusteella kuntalaiskyselyihin vastaaminen ja ää-
nestäminen aluevaaleissa. Näin haluaa vaikuttaa neljä viidesosaa asukkaista. 
 
Vaikka aluevaalit koetaan tärkeänä vaikuttamiskanavana, vain reilu puolet vastaajista kertoi olevansa 
tietoinen 23.1.2022 järjestettävistä aluevaaleista. Kuitenkin jopa 81 % kyselyyn vastanneista ilmoitti 
varmasti tai todennäköisesti äänestävänsä aluevaaleissa. 



Mitä iäkkäämmästä vastaajaryhmästä oli kyse, sitä paremmin aluevaalit olivat tiedossa ja sitä var-
memmin vastaajat kertoivat käyvänsä äänestämässä. 
 
Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Iitin, Kärkölän, Lahden, 
Orimattilan, Padasjoen ja Sysmän 18 vuotta täyttäneet asukkaat. Taloustutkimus toteutti kyselyn 
puhelinhaastatteluin. Kyselyyn vastasi yhteensä 703 henkilöä. Tutkimuksen aineisto kerättiin 5.–
23.10.2021. 
 
Sote-uudistus Päijät-Hämeessä (paijat-sote.fi)  
 
Tiedote 15.11.2021 
 
Päivä paloasemalla -tapahtumaa vietetään tänä vuonna Päijät-Hämeessä kolmella 
sopimuspalokunta-asemalla 27.11. sekä virtuaalisesti.  
 
Padasjoen VPK, Sysmän VPK ja Harjunalustan VPK Lahdessa järjestävät tapahtuman pelastusasemiensa 
pihapiirissä. Koronaepidemian vuoksi tapahtumia on aikaisempia vuosia vähemmän. 
 

• 
Kuva: SPEK 

Päivä paloasemalla -tapahtuma käynnistää valtakunnallisen paloturvallisuusviikon, joka kestää 
27.11.–3.12. Paloturvallisuusviikon teemana on huolehtia jokaisen koti paloturvalliseksi. Palotur-
vallisuusviikko pyrkii lisäämään kansalaisten tietämystä paloturvallisuudesta ja parantamaan hei-
dän osaamistaan onnettomuustilanteessa. 
 
Paloturvallisuusviikko on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) koordinoima ja Palosuojelu-
rahaston rahoittama hanke, johon osallistuu pelastusalan toimijoita ja organisaatioita valtakunnal-
lisesti. Paloturvallisuusviikkoa vietetään kymmenettä kertaa. 
 
Lisätietoa ja vinkkejä kodin paloturvallisuuteen: https://paloturvallisuusviikko.fi 
 
Päivä paloasemalla -tapahtumat Päijät-Hämeessä la 27.11.2021 
 
Harjunalustan VPK (Lahti) Tapahtuma Harjunalustan VPK:n paloaseman pihapiirissä (Kiekkostenkatu 
11, Lahti) la 27.11. klo 10-13. Turvallisuustietoa, paloauton esittelyä, makkaranpaistoa ja poistumis-
rasti, jossa voi testata, millaista on poistua savuisesta teltasta. Mahdollisuus seurata tai kokeilla alku-
sammutusta. Tervetuloa! 

http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=v-2BX-2BFEzjJPEz8G6L6o36oTLQanBh1WButam-2FpOy6GUtxv0SPudKYQhNjV6ZlE0qkrdAn_UPRZ-2BwXZ9MnlZmoc6xLdDnOLPtSRSSa9b5sXPpfl1Eg9EY99zhym5Hx0JgRcWCCFdgkdx5-2ByJwcHtsqaplaIVZTWchc0q-2FnseGlnig7fBHuP54FggkQLH-2Fw5FH1VgjkKEZGBkD5XuH4ALPgXP-2BIp7oi7wg2ej4uIfNw2R6yVqTHtXF8KVRfneZ4vUvLS3T3YF4-2BxFdArPQ-2FLYi72GxPIUB-2FINLYRh2U-2F3aVwBaflL0Ree3uweNZYeBsBESAGnKuN4gXHpFGqiO8OBnMLESudQi1KK5L3m6fWhiFpOEhlzW3z5X0hfqIzCi7Rs9Nr-2BufgQixPx3HxuXaN5702ohsTFUKe6iJb2EkyvjVuyH3guKp1hsWH-2FWRBt5Mkfq8GJ0B2qfb-2FrKSI-2BJevFYU2BmlLGw-3D-3D
https://paloturvallisuusviikko.fi/


Lisätietoa: Harjunalustan VPK (Lahti) 
 
Sysmän VPK (Sysmä) Tapahtuma Sysmän pelastusasemalla (Mäntytie 7, Sysmä) la 27.11. klo 10-14. 
Ohjelmana turvallisuustietoutta, alkusammutuskoulutusta, poistumisharjoitus (videon muodossa), 
palomiehen pukeutuminen ja kaluston esittely. Tervetuloa! 
Lisätietoa: Sysmän VPK 
 
Padasjoen VPK (Padasjoki) Tapahtuma Padasjoen paloaseman pihapiirissä (Majavatie 6, Padasjoki) la 
27.11. klo 11-14. 
 
Ohjelmassa mm: 
* Arvontaa 2 €/arpa tai 5 €/3 arpaa (vain käteinen) 
* Ongintaa lapsille 2 €/onginta (vain käteinen) 
* Kahvi-, glögi- ja piparitarjoilu 
* Kaluston esittelyä 
* Turvallisuustietoa 
* Rekrytointia 
* Sankoruisku-kilpailu 
* Grillimakkaraa 1€/makkara (vain käteinen) 
Tervetuloa! 
Lisätietoa: Padasjoen VPK 
 
Tapahtumat järjestetään koronaturvallisesti. Osallistuthan tapahtumiin vain terveenä, huolehdit 
käsihygieniasta ja vältät turhaa lähikontaktia, kiitos. Viime hetken muutokset mahdollisia. 
Muilla pelastusasemilla ei ole mahdollista tänä vuonna vierailla. 
 
Tiedote 8.11.2021 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos ohjeistaa myyjiä ilotulitteiden varastoinnista – ilmoitus 
tulee tehdä viimeistään kuukausi ennen myyntiä 
 
”Uusi vuosi ei ole enää kaukana, minkä vuoksi päätimme lähestyä jo tässä vaiheessa ilotulitteiden 
myyjiä ja muistuttaa heitä ilmoituksen tekemisestä”, riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen Päijät-
Hämeen pelastuslaitokselta sanoo. 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos on ohjeistanut alueen ilotulitemyyjiä ilotulitteiden varastoinnin vaa-
timista luvista. Kirje on lähetetty kaikille pelastuslaitoksen rekisterissä oleville myyjille, joilla on lupa 
varastoida ilotulitteita kaupan yhteydessä. 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen alueella kaupan varastointia koskevat päätökset ovat voimassa 
päätöksessä todettuna aikana toistaiseksi, mikäli toiminta jatkuu ennallaan. 
”Uusi vuosi ei ole enää kaukana, minkä vuoksi päätimme lähestyä jo tässä vaiheessa ilotulitteiden 
myyjiä ja muistuttaa heitä ilmoituksen tekemisestä”, riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen Päijät-
Hämeen pelastuslaitokselta sanoo. 
 
llmoitus (laaja) ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä on tehtävä, jos kyseessä on uusi 
myyntipaikka, päätös on määräaikainen, myynnissä on ollut kaksi välivuotta tai varastoinnissa 
tapahtuu muita olennaisia muutoksia, kuten myyntipaikan tai kontin sijoituspaikan muutos tai 

https://www.facebook.com/harjunalustanvpk/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100026703985980
https://www.facebook.com/badassrivervpk/


ilotulitteiden luovutus verkkokaupan noutopisteestä. llmoitus tulee tehdä vähintään kuukausi ennen 
varastoinnin aloittamista. 
Linkki laajaan 
ilmoituslomakkeeseen: https://www.pelastuslaitokset.fi/julkaisut/ilmoitus_ilotulitteet_laaja 
 
Myös myynnin jatkamisesta tai keskeytyksestä tulee ilmoittaa 
 
Jos ilotulitemyyntiä jatketaan aiempaan tapaan vuoden vaihteessa, tulee suppea ilmoitus tehdä 
viimeistään kuukausi ennen myynnin aloittamista. Myös myynnin keskeytyksestä tulee ilmoittaa 
pelastuslaitokselle. 
 
Linkki suppeaan 
ilmoituslomakkeeseen: https://pelastuslaitokset.fi/julkaisut/ilmoitus_ilotulitteet_suppea 
Myynnin keskeyttämisestä tulee ilmoittaa sähköpostitse 
osoitteeseen riskienhallinta@phpela.fi marraskuun loppuun mennessä. 
”llmoitus helpottaa vuoden vaihteen myyntipaikkojen valvonnan suunnittelua”, Marjo Oksanen 
kertoo. 
 
Tiedote 4.11.2021 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen uusi johtokunta kokoontui 3.11.2021 ensimmäiseen 
kokoukseensa ja perehdytykseen Sibeliustalolle.  
 
Johtokunnan kausi kestää hyvinvointialueen alkuun saakka. Päijät-Hämeen kuntien edustajista koottu 
johtokunta ohjaa pelastuslaitoksen toimintaa. 

• Päijät-

Hämeen pelastuslaitoksen johtokunta 2021-2023 sekä pelastusjohtaja Jari Hyvärinen (takarivissä 2. 

https://www.pelastuslaitokset.fi/julkaisut/ilmoitus_ilotulitteet_laaja
https://pelastuslaitokset.fi/julkaisut/ilmoitus_ilotulitteet_suppea
mailto:riskienhallinta@phpela.fi


vas.), hallintosihteeri Anu-Riikka Kiuru (edessä vas.) ja hallintopäällikkö Merja Saasmo. Kuva: Salla 

Virta/Phpela 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan puheenjohtajana toimii Marja-Kaarina Koski-
nen Lahdesta ja varapuheenjohtajana Risto Turunen Heinolasta. 
 
Johtokunnan kokoonpano 2021-2023 
Marja-Kaarina Koskinen pj.     Lahti                   varalla Heikki Kotinurmi (uusi) 
Risto Turunen varapj.               Heinola              varalla Seija Kasurinen 
Tiina Jokinen                              Lahti                   varalla Alvar Külmäsu (uusi) 
Vesa Salminen (uusi)                Lahti                   varalla Asto Sydänhelmi (uusi) 
Venla Räty (uusi)                       Lahti                   varalla Mervi Kaino (uusi) 
Jarkko Niemi                              Hollola               varalla Toni Vehmola 
Petteri Heikkilä (uusi)               Orimattila         varalla Tuija Kosonen (uusi) 
Liisa Korpela (uusi)                    Kärkölä              varalla Raila Lindholm (uusi) 
Heikki Toivonen                         Padasjoki          varalla Juha Hyttinen Asikkala (uusi) 
Jyrki Tarhonen                           Hartola              varalla Pasi Uurasmaa Sysmä 
 
Päijät-Hämeen liiton maakuntahallituksen valitsema johtokunta ohjaa pelastuslaitoksen toimintaa. 
Johtokunnassa on kymmenen jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet sekä liikelaitoksen henki-
löstön keskuudestaan esittämä edustaja, jolla on kokouksissa läsnäolo ja puheoikeus. Johtokunnan 
puheenjohtaja valitaan Lahden kaupungin esityksestä. Johtokunta valitsee varapuheenjohtajan kes-
kuudestaan. Johtokunnan toimintakausi on valtuustokausi. Nyt valittu johtokunta toimii Päijät-Hä-
meen hyvinvointialueen alkuun asti. 
 
Pelastuslaitoksen johtokunnan tehtävä on valvoa ja vastata siitä, että maakuntavaltuuston asettamat 
palvelutasot sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat. Johtokunta ohjaa ja valvoo pe-
lastuslaitoksen toimintaa ja taloutta sekä seuraa toiminnan tuloksia. 
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§ 60 AJANKOHTAISASIAT 
 

1. Orimattilan uuden pelastusaseman rakentaminen 
 

• harjannostajaiset 9.12.2021 peruttu korona takia 
 

2. Asikkalan uuden pelastusaseman rakentaminen 
 

• etenee suunnitellusti 
 

3. Sopimuspalokunnat 
 

• palokuntasopimusten allekirjoitustilaisuus 20.12.2021 
• Asikkalan riita-asia kesken  

 
4. Koronatilanne 

 
• toimintaan lisää rajoituksia, lähinnä ulkopuolisille annetavissa koulutuksissa 
• kokoukset ja koulutukset etänä, jos mahdollista 
• etätyösuositus  

 
5. Kalustonhoitajien palkkakiista 

 
• koskee tehtäväkohtaisen palkan eroa 
• sovittu SPAL osalta 2019 
• JYTY nostanut vaateen kahden henkilön osalta 2021 
• nyt sovittelussa JYTY/KT/PHPELA 
• tavoitteena sopiminen 
• asiasta käyty keskustelu puheenjohtajan kanssa 
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