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KOKOUSTIEDOT 

 Aika 24.03.2022 klo 13:00 - 13.50 
 Paikka Teams kokous  
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OSALLISTUJAT  Varsinaiset jäsenet 
 pj Marja-Kaarina Koskinen 
 vpj Risto Turunen 
  Tiina Jokinen 
  Venla Räty 
  Vesa Salminen 
  Jarkko Niemi 
  Petteri Heikkilä 
  Liisa Korpela 
  Jyrki Tarhonen 
      
       
Muut osallistujat Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol, poistui 13.42 § 16 
 Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 
 Hallintopäällikkö Merja Saasmo 
  Henkilökunnan edustaja  Jouni Kokki 
  Hallintosihteeri   Anu-Riikka Kiuru 
  
   
_________________________________________________________________________________ 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri 
 
 

   
 Marja-Kaarina Koskinen Anu-Riikka Kiuru  
_________________________________________________________________________________ 
 
KÄSITELLYT ASIAT § 12 - 19 
_________________________________________________________________________________ 
 
PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU 
 
Aika ja paikka Lahti        /     2022 
 
 
 
Allekirjoitukset     
_________________________________________________________________________________ 
 
PÖYTÄKIRJA  Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toimistossa 07.04.2022 klo 9.00 - 15.00 
NÄHTÄVÄNÄ Mannerheiminkatu 24 
 
Todistaa Pöytäkirjanpitäjä  Anu-Riikka Kiuru 
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12 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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13 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 Risto 
Turusen ja Tiina Jokisen.  
 

Päätös: 

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Risto Turunen ja Tiina Jokinen. 
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14 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:  
 
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
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15 ASIKKALAN PELASTUSTOIMINNAN TOIMINTAVALMIUDEN TURVAAMINEN  
 

Asikkalassa pelastustoiminnan toimintavalmius on järjestetty henkilökohtaisen 
sopimuksen tehneiden henkilöiden toimesta jo ennen Päijät-Hämeen 
pelastuslaitoksen toiminnan alkua. Sopimushenkilöstö on henkilökohtaisten 
sopimusten mukaisesti lähtenyt hälytyksen sattuessa hälytystehtävälle. 
Toimintaan on liittynyt myös virka-ajan ulkopuolinen varallaolo, jota varten on 
nimetty erikseen hälytysryhmät. 
 
Toiminnassa on ollut ajoittain ongelmia johtuen sopimushenkilöiden 
vähentyneestä henkilöstömäärästä. Määrää on yritetty lisätä eri keinoin, siinä 
kuitenkaan onnistumatta. Tilanne on vaikeutunut vuoden 2019 jälkeen ja 
vuosina 2020 ja 2021 ei ole enää pystytty varmistamaan pelastustoiminnan 
toimintavalmiutta lainsäädännön ja voimassa olevan palvelutasopäätöksen 2021 
– 2024 velvoitteiden mukaisesti. Asikkalan henkilökohtaisen sopimuksen 
tehneestä henkilöstöstä kuusi (6) on lopettanut toiminnan vuoden 2021 aikana 
ja samaan aikaan on mukaan ei ole saatu uusia henkilöitä. Koulutetun, 
varallaoloon soveltuvan henkilöstön määrä on niin alhainen, ettei sovittua (1+3) 
varallaoloa virka-ajan ulkopuolella ole mahdollista järjestää nykyisen 
henkilöstön toimesta.    

 
Pelastuslaitos on tehnyt syksystä 2020 alkaen poikkeusjärjestelyjä 
pelastustoiminnan toimintavalmiuden varmistamiseksi mm. siirtämällä 
Asikkalaan päiväpalomestarin sekä kohdentamalla kalustonhoitajan työpanosta 
Asikkalaan.  
 
Tehdyt toimenpiteet ovat helpottaneet virka-ajan toimintavalmiuden 
varmistamista, mutta virka-ajan ulkopuoliseen toimintavalmiuteen tällä ei ole 
ollut vai-kutusta. 
 
Vastemuutoksilla on Asikkalan kaikkiin hälytyksiin lisätty varmentava yksikkö 
tarkoituksenmukaisimmalta asemalta. Tällä varmistetaan avun saaminen sen 
tarvitsijalle, mutta pelastustoiminnan toimintavalmiuden viive ei täytä vaati-
muksia muilta asemilta tulevien yksiköiden osalta. 
 
Asikkalassa on huomattava määrä erityisriskejä ja hälytystehtävien määrä 
huomattavan korkea sopimushenkilöstön hoidettavaksi. Jo vuonna 2004 
laaditussa palvelutasopäätöksessä on otettu kantaa siihen, että Asikkalaan 
tullaan mahdollisesti tarvitsemaan vakinaisen henkilöstön miehittämä ympäri 
vuorokautinen pelastusasema.  
 
Asikkalassa on 28 kappaletta pohjavesialueita, Vääksyn kanava ja Kalkkisten 
kanava, Käkisalmen, Karinsalmen ja Kalkkisten sillat, Päijänteen kansallispuisto, 
Kalkkistenkosken säännöstelypato, vesialueilla paljon veneliikennettä sekä 
matkustajaliikennettä, joissa suurimmilla reitti- ja risteilylaivoilla on noin 175 
matkustajapaikkaa, laajaa yhtenäistä metsäaluetta, pinta-alaltaan yli 10 000 ha,  
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Loukkuharjun teollisuusalue, hotelli Tallukka, Jeld-Wen, sekä Vesivehmaan 
lentokenttä, jonka toiminta on vilkastunut ja kenttä on avoinna valtakunnalliselle 
ja kansainväliselle lentoliikenteelle. 
 
Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeessa on mainittu yleiset 
periaatteet, joiden mukaan pelastustoiminta suunnitellaan. 
Vähimmäistavoitteena on, että kiireellisissä pelastustehtävissä ensimmäinen 
yksikkö saavuttaa riskiruudulle asetetun toimintavalmiusaikatavoitteen 
vähintään 50 prosentissa tehtävistä. 
 
Voimassa olevan Päijät-Hämeen pelastustoimen palvelutasopäätöksen 2021-
2024 mukaisesti pelastustoimen eri riskiluokkien alueet tavoitetaan 
pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen 21/2012 mukaisesti 
seuraavasti: 
- II-riskiluokan alueella 75 % kiireellisistä tehtävistä ensimmäinen yksikkö on 

onnettomuuspaikalla 10 minuutin kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut 
hälytyksen.  

- Asikkalan Vääksyssä on kuusi (6) kappaletta II riskiluokan ruutuja.  
 
Keskimääräinen toimintavalmiusaikatavoite minuutteina ja sekunteina kaikissa 
kiireellisissä tehtävissä riskiluokista riippumatta: 
- II-riskiluokassa tavoitteena on, että pelastustoiminnan toimintavalmiusaika    
  olisi korkeintaan 14 minuuttia. 

 
Vuonna 2021 Asikkalassa oli yhteensä 201 hälytystä, joista 14 kpl (6,97%) 
hälytykseen ei ollut lähtijöitä ja 64 kpl tehtäviä, joissa vahvuus on ollut alle 
tavoitevahvuuden 1+3 (31,84 %).  
 
Palvelutasopäätöksen mukainen toimintavalmius 1+3 toteutui 123 tehtävässä 
(61,19%) 
 
Pelastuslaitoksen johtokunta on pitänyt to 10.4.2022 neuvottelutapaamisen, 
jossa olivat mukana myös Asikkalan kunnanjohtaja sekä tekninen johtaja. 
Tapaamisessa pelastusjohtaja ja pelastuspäällikkö esittelivät eri vaihtoehtoja 
toimintavalmiuden turvaamiseksi. Neuvottelussa sovittiin, että virkamiehet 
jatkavat valmistelua vakinaisen aseman, jossa henkilöstövahvuus 1+3 osalta. 
 
Mikäli Asikkalaan perustetaan vakinaisen henkilöstön miehittämä pelastusase-
ma, se tukee samalla huomattavasti Padasjoen, Sysmän sekä Heinolan 
toimintavalmiutta ja laajemmassa mielessä myös koko Päijät-Hämeen alueen 
toimintavalmiutta.  
 
Vakinaisen aseman tarvitsema kalusto on olemassa ja tarvittavat majoitustilat 
voidaan toteuttaa vielä valmistumassa olevaan Asikkalan uuteen pelastusase-
maan vielä kuluvan vuoden aikana. Asemalle voidaan myös sijoittaa 
erityisosaamista sekä vesipelastusvalmiutta nykyistä paremmin. 
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Palkattavan uuden henkilöstön määrä on neljä (4) ruiskumestaria ja 12 
palomiestä, joiden lisäksi on huomioitava sijaisten tarve. Muutoksen 
kustannusvaikutus henkilöstökustannuksiin on noin 900 000 euroa vuodessa.   
 
Vuokrakustannusten muutos selviää siinä vaiheessa, kun Asikkalan uuden pe-
lastusaseman omistussuhde selviää. 
 
Koska uuden vakinaisen aseman perustamisella on vaikutusta tulevien vuosien 
talouteen, on se vietävä tulevan Hyvinvointialueen toimivaltaisen luottamus-
henkilöelimen käsiteltäväksi.  
 
Etelä-Suomen Aluehallintovirastolta odotetaan asiasta pikaista lausuntoa. 

 
 
Esittelijä: 
Johtokunta esittää hyvinvointialueen aluehallitukselle, että Asikkalaan 
perustetaan vakinainen pelastusasema ympärivuorokautisella valmiudella 1+3. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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16 NUMERON TYÖVUOROSUUNNITTELUN JA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJELMAN         
HANKKIMINEN  

 
Pelastuslaitoksen työvuorosuunnitteluun ja henkilöstöhallintoon käytetään 
Promeron ohjelmaa pelastustoiminnan ja ensihoidon osastoilla. Ohjelman 
käytössä on esiintynyt epävakautta, jonka johdosta mm. ylitöiden maksussa on 
joiltakin osin ollut viivästyksiä. Ohjelmisto on useita vuosia vanha, eikä kaikilta 
osin enää vastaa tarpeita. Ohjelman käyttäjinä valtakunnallisesti tällä hetkellä 
on enää kaksi pelastuslaitosta. 
 
Ohjelmaa hallinnoi Visma, joka on useiden pelastuslaitosten (mm. Helsinki, 
Varsinais-Suomi, Pirkanmaa) kanssa yhteistyössä kehittänyt uuden ohjelman, 
Numeronin korvaamaan Promeronin. Numeronia on siirtynyt käyttämään noin 
kymmenkunta pelastuslaitosta.  Visman kanssa on syksyllä 2021 tehty esiselvitys 
Numeronin käyttöönotosta myös Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella. 
 
Ohjelmasta on maaliskuussa 2022 saatu tarjous palvelukeskus Sarastian kautta, 
joten ohjelman hankintaa ei tarvitse erikseen kilpailuttaa. 
 
Ohjelman hankintakustannus olisi n. 100.000 euroa, johon tulevat lisäksi 
palvelukeskus Sarastian ja Provincian käyttöönottovaiheen kustannukset. Nämä 
ovat n. 10.000 – 20.000 euroa / palvelukeskus. Ohjelman vuosittainen 
käyttökustannus tulisi olemaan n. 47.000 ja toisaalta Promeronin poistuminen 
aiheuttaisi n. 10.000 euron vuotuisen kustannuksen poistumisen. 
 
Hyvinvointialuevalmistelun yhteydessä on tullut selväksi, että hyvinvointialu-
een valmisteluun osoitetut ict-rahat eivät riitä kattamaan kaikkia tarpeellisia 
hankintoja eikä tilanne tule paranemaan hyvinvointialueen aloittaessa toimin-
tansa 1.1.2023. Mikäli investointi siirtyy hyvinvointialueen vastuulle, sen 
toteutumisen ajankohta siirtyy useilla vuosilla. 
 
Hankinta ei ole pelastuslaitoksen investointisuunnitelmassa vuodella 2022. 
Laskettaessa n. 10 vuoden ajalta investointien nettotulosta, on investointien 
hankinnasta jäänyt ylijäämää, jolla em. investointi voitaisiin kattaa. 

 
Esitys:  
 
Lisätään hankinta vuoden 2022 investointisuunnitelmaan ja toteutetaan 
käyttöönotto ennen 31.12.2022. 
 
Päätös: 
 
Lisätään hankinta vuoden 2022 investointisuunnitelmaan ja toteutetaan 
käyttöönotto ennen 31.12.2022. 
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17 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 
 Ei muita mahdollisia asioita. 
 
 
18 SEURAAVAT KOKOUKSET 
      

Esittelijä: 
    
SEURAAVAT KOKOUKSET: xx.xx.2022 klo 13:00 – 
Ilmoitetaan myöhemmin 
 
 

19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.50   
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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 § 12 -15, 17-19 
 
 
 

 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät § 16 
 
 
 

 
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 
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