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Päijät-Hämeen pelastuslaitos  19.05.2022 
Johtokunta  
_________________________________________________________________________________ 
KOKOUSTIEDOT 

 Aika 19.05.2022 klo 13:00 – 14.39 
 Paikka Sibeliustalo kokoustila Haapa / Teams 
_________________________________________________________________________________ 
 
OSALLISTUJAT  Varsinaiset jäsenet 
 pj Marja-Kaarina Koskinen 
 vpj Risto Turunen 
  Tiina Jokinen 
  Venla Räty 
  Vesa Salminen 
  Jarkko Niemi 
  Petteri Heikkilä 
  Liisa Korpela 
  Heikki Toivonen 
  Jyrki Tarhonen 
      
       
Muut osallistujat Hallintojohtaja Jari Paakkunainen, poistui klo 14.30 §28 
 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 § 20 - 31 
_________________________________________________________________________________ 
 
PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU 
 
Aika ja paikka Lahti        /     2022 
 
 
 
Allekirjoitukset     
_________________________________________________________________________________ 
 
PÖYTÄKIRJA  Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toimistossa 01.06.2022 klo 9.00 - 15.00 
NÄHTÄVÄNÄ Mannerheiminkatu 24 
 
Todistaa Pöytäkirjanpitäjä  Anu-Riikka Kiuru
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20 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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21 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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22 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 

Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 111 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan 
mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 
 
Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu 
kokouskutsussa. 
 
Puheenjohtaja: 
 
Johtokunta hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös:  
 
Esitys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
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23 VALVONTATOIMINNAN JA TURVALLISUUSVIESTINNÄN TOTEUMA 1.1 – 31.3.2022 
 

Pelastuslaitoksen riskienhallintaosasto on toimittanut pelastusjohtajalle tiedoksi 
raportin 1.1.-31.3.2022 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 298 kpl (266). Määrä on 
25,6 % (27,8) vuodelle 2022 asetetusta tavoitteesta.  

 
Epäsäännöllisiä valvontakäyntejä on tehty 255 kpl (267).  
 
Asiakirjavalvontaa on tehty 145 kpl (137). Valvonta on kohdistunut mm. 
paloteknisten laitteiden valvontaan ja yleisötapahtumien pelastussuunnitelmien 
valvontaan.  
 
Kemikaalilain nojalla tehtyjä tarkastuksia ja päätöksiä on tehty 38 kpl (23). 
 
Asiantuntijapalveluja on tehty 413 kpl (362). 
 
Pientalojen itsearviointilomakkeita on postitettu noin 4 000 kpl ja valvottu tähän 
mennessä 269 kpl. Kerros- ja rivitalojen sekä loma-asuntojen sekä 
valvontalomakkeet postitetaan lähiviikkoina. 
 
Turvallisuusviestintään kuuluviin tilaisuuksiin on osallistunut alkuvuonna yhteen-
sä 5 300 henkilöä (1 309) henkilöä eli noin 3 % alueen asukkaista. Tilaisuuksia on 
pidetty kaikkiaan 13 kpl (29). Koronarajoituksilla on ollut kuluneen vuoden alussa 
edelleen vaikutusta tapahtumien lukumäärään.  
 
Mediassa 130 osumaa, kuusi mediatiedotetta. Henkilöstölle 33 tiedotetta, joista 
11 koronaan liittyviä. Phpela.fi-sivustolla 18 350 eri käyttäjää. 

 
Facebookissa kokonaistavoitettavuus oli tammi-maaliskuussa 179 220 henkilöä, 
joista turvallisuusviestinnällisen sisällön osuus 91 897. Instagramissa kokonaista-
voitettavuus 153 514 henkilöä, joista turvallisuusviestinnällisen sisällön osuus 62 
087. Instagram stories -videoiden näkyvyys puuttuu luvuista. 
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Esittelijä: 
 
Johtokunta merkitsee tiedoksi valvontatoiminnan ja turvallisuusviestinnän 
toteutuman 1.1. – 31.3.2022.   
 
Päätös:  
 
Merkitään tiedoksi. 
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24 TOIMINNALLINEN TOTEUMA PELASTUSTOIMINTA 1.1 – 31.3.2022 
 
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 
% 

1-3.2021 Huomioita 

Lahti     80 %    78 %  
Hollola   97 %   90 %  
Heinola   91 %   80 %  
Orimattila     94 %   96 %  
Asikkala  74 %   91 %  
Iitti      100 %   90 %  
Hartola        100 % 100 %  
Kärkölä    88 %    50 %  
Sysmä        100 %  100 %  
Padasjoki      100 %  100 %  
Keskiarvo kaikki        86 %   87,5 %  

 
Hälytystehtävien määrä on kasvanut edellisvuodesta 112 tehtävällä. Suurinta 
tehtävämäärien lasku suhteellisesti verrattuna edellisvuoteen, on ollut 
rakennuspalojen (-24) sekä rakennuspalovaarojen (-5) aiheuttamien hälytysten 
osalta. Merkittävää tehtävämäärien kasvua on havaittavissa ensivastetehtävien 
(+90) sekä vahingontorjuntatehtävien (+51) määrissä.   
 
Uhattuna olleet arvot rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa ovat olleet 
yhteensä 16,1 miljoonaa euroa (19,1), josta pelastetut arvot ovat 15,5 miljoonaa 
euroa, eli 97 % (88) uhattuina olleista arvoista on pelastettu. 
 
Vastaavalla ajalla pelastuslaitos on pelastanut erilaisissa onnettomuuksissa 
välittömässä vaarassa olleita henkilöitä 12 henkilöä (17).  
 
Esittelijä 

 
Johtokunta merkitsee tiedoksi operatiivisen toiminnan toteuman 1.1.–31.3.2022.   
 
Päätös:  
 
Merkitään tiedoksi. 
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25 TALOUSARVION TOTEUMA 1.1 – 31.3.2022 
 
Pelastuslaitoksen toimintasäännön 5.3. kohdan mukaan pelastusjohtajan tulee 
raportoida neljännesvuosittain johtokunnalle pelastuslaitoksen talousarvion 
toteutumasta. 
 
Pelastustoimen käyttötalouden menot (liite 1) ilman ensihoitoa, poistoja ja 
rahoituseriä olivat 4.727.672 euroa € (2021 /4.593.394 €).  
 
Pelastustoimen tulos on maaliskuun lopussa 216.022 euroa voitollinen. Poistot on 
laskettu ajalta 1.1 – 31.3 (187.452 euroa, budjetoidut poistot koko vuodelta 
790.000 euroa). Merkittäviä poikkeamia toteutumisissa ei ole. Lomapalkat 
maksetaan kesäkuussa, jolloin palkkakulujen toteutuma nousee budjetoidulle 
tasolle ja tasoittaa tulosta.  
 
Investointeja ajalla 1.1 – 31.3 ei ole toteutunut. 
 
Ensihoidon käyttötalouden (liite 2) kustannukset ovat 1.309.999 € (1.381.202 €). 
Ensihoidon tulos on 55.289 euroa tappiollinen maaliskuun lopussa. Palvelujen 
ostoista puuttuu vuodelta 2022 ajoneuvojen vakuutusmaksulasku, joka 
normaalista poiketen on kirjattu vasta huhtikuulle (n. 30.000 euroa). Lomapalkat 
ensihoidossakin maksetaan kesäkuussa. 
 
Ensihoidossa ei ole tehty investointeja. 
 
Liitteet:  pelastustoimen talousarvion toteutuma 1.1. – 31.3.2022 (liite 1) 

ensihoidon talousarvion toteutuma 1.1. – 31.3.2022 (liite 2) 
 
Esittelijä: 
 
Merkitään tiedoksi talousarvion toteutumat 1.1. – 31.3.2022. 
 
Päätös: 
 
Merkitään tiedoksi. 

  



PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä                                Sivu  10 (13) 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos 19.05.2022   
Johtokunta 
__________________________________________________________________________
  

 

 

26 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO 10.02.2021 – 10.05.2022  
 

Pelastusjohtajan päätösluettelo on liitteenä (liite 3) ajalta 10.02.2022 – 
10.05.2022.   
 
Esittelijä: 
Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee pelastusjohtajan päätökset tiedoksi.  
 
Päätös:  
Merkitään tiedoksi. 

 
 
27 TIEDOKSISAANTIASIAT 
 

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

Päätös:  
Merkitään tiedoksi. 
 
 

28 AJANKOHTAISASIAT 
 

Ajankohtaisasioista yhteenveto liitteenä (liite 5). 
 
Työsuojeluun liittyvä pelastuslaitoksen sisäinen kokous 30.5.2022. 
 
Esittelijä: 
Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavat 
ajankohtaiskatsaukset. 
 
Päätös:  
Merkitään tiedoksi. 
 

 
29 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 

Ei muita mahdollisia asioita. 
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30 SEURAAVAT KOKOUKSET 
 

Esittelijä: 
 
SEURAAVAT KOKOUKSET:  
Alustavasti elokuussa 24 tai 31 päivä, tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin. 
 
 

31 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:39 
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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 § 20 -31 
 
 
 

 
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 



PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS Johtokunta 
19.05.2022 § 25

TOTEUTUMA/ TALOUSARVIO 3/2022 (3/2021) Liite 2

PELASTUSTOIMI, ILMAN ENSIHOITOA

Maalis 2021 Maalis 2022 ero 2021/2022 ero % ta 2022 tot. %
Myyntituotot
Liiketoiminnan myyntituotot 22 742 35 445 12 703 55,9 137 000 25,9
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 5 121 710 5 052 878 -68 832 -1,3 20 487 698 24,7
Muut suoritteiden myyntituotot 23 892 19 966 -3 926 -16,4 105 000 19,0
Maksutuotot 0 0 0 0
Tuet ja avustukset 0 0 0 107 500 0,0
Vuokratuotot 0 0 0 0
Muut toimintatuotot 10 984 2 613 -8 371 -76,2 123 500 2,1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 5 179 328 5 110 902 -68 426 -1,3 20 960 698 24,4
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut -2 772 094 -2 814 321 42 227 -1,5 -12 355 149 22,8
Palkat ja palkkiot -2 264 717 -2 301 383 36 666 -1,6 -10 103 220 22,8
Henkilösivukulut
Eläkekulut -398 573 -403 892 5 319 -1,3 -1 744 979 23,1
Muut henkilösivukulut -108 804 -109 046 242 -0,2 -506 950 21,5
Palvelujen ostot -556 108 -525 348 -30 760 5,5 -2 386 599 22,0
Muiden palvelujen ostot -556 108 -525 348 -30 760 5,5 -2 386 599 22,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -175 049 -256 028 80 979 -46,3 -1 000 200 25,6
Ostot tilikauden aikana -175 049 -256 028 80 979 -46,3 -1 000 200 25,6
Avustukset 0 -2 000 2 000 #JAKO/0! -1 500
Muut toimintakulut -1 090 143 -1 129 975 39 832 -3,7 -4 447 250 25,4
Vuokrat -1 089 660 -1 129 875 40 215 -3,7 -4 435 200 25,5
Muut toimintakulut -483 -100 -383 79,3 -12 050 0,8
Toimintakate 585 934 383 230 202 704 34,6 770 000 49,8
Rahoitustuotot ja kulut -1 583 20 244 -21 827 1378,8 20 000
Poistot -199 285 -187 452 -11 833 -790 000 23,7
Tilikauden tulos 385 066 216 022 169 044 43,9 0

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 4 593 394 4 727 672 -134 278 -2,92 20 190 698 23,4



PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS Johtokunta 
19.05.2022 § 25

TOTEUTUMA/ TALOUSARVIO 3/2022 (3/2021) Liite 2

PELASTUSTOIMI, ILMAN ENSIHOITOA

Maalis 2021 Maalis 2022 ero 2021/2022 ero % ta 2022 tot. %
Myyntituotot
Liiketoiminnan myyntituotot 22 742 35 445 12 703 55,9 137 000 25,9
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 5 121 710 5 052 878 -68 832 -1,3 20 487 698 24,7
Muut suoritteiden myyntituotot 23 892 19 966 -3 926 -16,4 105 000 19,0
Maksutuotot 0 0 0 0
Tuet ja avustukset 0 0 0 107 500 0,0
Vuokratuotot 0 0 0 0
Muut toimintatuotot 10 984 2 613 -8 371 -76,2 123 500 2,1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 5 179 328 5 110 902 -68 426 -1,3 20 960 698 24,4
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut -2 772 094 -2 814 321 42 227 -1,5 -12 355 149 22,8
Palkat ja palkkiot -2 264 717 -2 301 383 36 666 -1,6 -10 103 220 22,8
Henkilösivukulut
Eläkekulut -398 573 -403 892 5 319 -1,3 -1 744 979 23,1
Muut henkilösivukulut -108 804 -109 046 242 -0,2 -506 950 21,5
Palvelujen ostot -556 108 -525 348 -30 760 5,5 -2 386 599 22,0
Muiden palvelujen ostot -556 108 -525 348 -30 760 5,5 -2 386 599 22,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -175 049 -256 028 80 979 -46,3 -1 000 200 25,6
Ostot tilikauden aikana -175 049 -256 028 80 979 -46,3 -1 000 200 25,6
Avustukset 0 -2 000 2 000 #JAKO/0! -1 500
Muut toimintakulut -1 090 143 -1 129 975 39 832 -3,7 -4 447 250 25,4
Vuokrat -1 089 660 -1 129 875 40 215 -3,7 -4 435 200 25,5
Muut toimintakulut -483 -100 -383 79,3 -12 050 0,8
Toimintakate 585 934 383 230 202 704 34,6 770 000 49,8
Rahoitustuotot ja kulut -1 583 20 244 -21 827 1378,8 20 000
Poistot -199 285 -187 452 -11 833 -790 000 23,7
Tilikauden tulos 385 066 216 022 169 044 43,9 0

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 4 593 394 4 727 672 -134 278 -2,92 20 190 698 23,4
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§ 26 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO 
 

10.02.2021 – 10.05.2022 

23.02.2022 § 9 Palkallinen virkavapaus, Petri Kautto 
Päätin myöntää Petri Kautolle palkallista virkavapautta 28.04.2022. Perusteena KVTES V luku 
11 § 2 mom.  

 
09.03.2022 § 10 Sisäinen virkasiirto, Juha Murtonen 

Päätin siirtää pelastuspäällikön esityksestä palomestari P30 – tehtävään Juha Murtosen 
palomestari Kari Sipilän eläköityessä.  

 
21.03.2022 § 11 ICT-asiantuntija Marko Niemisen siirto pelastustoiminnan osastolle 

 
Päätin siirtää ICT-asiantuntija Marko Niemisen pelastustoiminnan osastolle hänen 
suostumuksellaan 1.4.2022 

 
22.03.2022 § 12 Kulunvalvontajärjestelmän laajennus 

 
Saatujen tarjousten perusteella päätin tilata kulunvalvontajärjestelmän laajennuksen Stanley 
Security:ltä seuraavasti: 
Aperio lukijat 39 kpl ja tukiasemat 7 kpl 

 
22.03.2022 § 13 Kulunvalvontajärjestelmän laajennus 
  

Saatujen tarjousten perusteella päätin tilata kulunvalvontajärjestelmän laajennuksen 
lukkopesät Certego:lta. 

 

29.03.2022 § 14 Palopäällystöpäivät, Marjo Oksanen 
 
Päätin oikeuttaa Marjo Oksasen osallistumaan Suomen Palopäällystöliiton Päällystöpäiville 
30.3.-1.4.2022 Helsingissä. 
Pelastuslaitos maksaa osallistumismaksun, matkakulut ja yöpymisen. Päivärahat maksetaan 
KVTES:n mukaisesti. 

 

04.04.2022 § 15 Numeron työvuorosuunnittelun ja henkilöstöhallinnon ohjelman hankinta 

Esiselvityksen perusteella päätin hankkia Numeron ohjelman Promeronin tilalle työvuoro-
suunnitteluun ja henkilöstöhallinnon tarpeisiin. 

 

12.04.2022 § 16 Oman auton käyttöoikeus, Mika Loisa 

Päätin myöntää palotarkastaja Mika Loisalle oman auton käyttöoikeuden. Käyttöoikeus on 500 
km ja se on voimassa 1.4.-31.12.2022.  



28.04.2022 § 17 Pelastusviranomaiseksi nimeäminen, Marko Nieminen  
 
Päätin nimetä Marko Niemisen pelastusviranomaiseksi. 

 
28.04.2022 § 18 Avustuksen myöntäminen vuodelle 2022, Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen 

veteraaniyhdistys  
 
Päätin maksaa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen veteraaniyhdistykselle 1.000 euron 
avustuksen toiminnan tukemiseen vuodelle 2022.  
 

09.05.2022 § 19 Palkkiovapaa 10 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Elina Lotta 

Päätin myöntää Elina Lotalle palkallista virkavapautta (palkkiovapaa) asemapalvelusohjeen 
mukaisesti yhden (1) työvuoron erikseen sovittavana ajankohtana.  

 

09.05.2022 § 20 Palkkiovapaa 20 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Toni Simukka 

Päätin myöntää Toni Simukalle palkallista virkavapautta (palkkiovapaa) asemapalvelusohjeen 
mukaisesti kaksi (2) työvuoroa erikseen sovittavana ajankohtana.  

 

09.05.2022 § 21 Palkkiovapaa 40 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Teppo Heinonen 

Päätin myöntää Tatu Heinoselle palkallista virkavapautta (palkkiovapaa) asemapalvelusohjeen 
mukaisesti neljä (4) työvuoroa erikseen sovittavana ajankohtana.  

 

09.05.2022 § 22 Palkkiovapaa 30 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Esa Heinonen 

Päätin myöntää Esa Heinoselle palkallista virkavapautta (palkkiovapaa) asemapalvelusohjeen 
mukaisesti kahdeksan (8) päivää erikseen sovittavana ajankohtana.  
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§ 27 TIEDOKSISAANTIASIAT 

SISÄMINISTERIÖ: 

Lausuntopyynnöt: 
 
23.03.2022 Hallituksen esitys laiksi pelastuslain ja Pelastusopisto annetun lain muuttamisesta  
 - kumppanuusverkostossa valmisteilla 
07.03.2022 Luonnos valtioneuvoston asetukseksi pelastustoimen neuvottelukunnasta 
 - kumppanuusverkosto lausunut 
15.03.2022 Luonnos laiksi hätäkeskustoiminnasta annetun lain ja siihen liittyvien lakien 

muuttamisesta 
 - kumppanuusverkostossa valmisteilla 
02.03.2022 Luonnos pelastustoimen virkanimikkeiden yhdenmukaistamiseksi sekä muuttaminen 

sukupuolineutraaleiksi 
 - kumppanuusverkosto lausunut 
09.05.2022 Valtakunnalliset strategiset tavoitteet pelastustoimen järjestämiselle 2023 – 2026 
 - päätetään 17.5 valmistellaanko kumppanuusverkostossa 
 
Nimeämispyynnöt: 
 
09.05.2022 Pelastustoimen tietohallinnon asiantuntijaverkosto (27.5 mennessä) 
 - jokainen pelastuslaitos nimeää sekä mies- että naisehdokkaan 
 - asiantuntijaverkoston tehtävänä on lisätä tiedonvaihtoa toimialan sisällä tietohallintoon   
     liittyvien asioiden hallintaa, kehittämistä ja tiedonvaihtoa varten 
  
09.05.2022 Pelastustoimen VIRVE2-hanke (3.6 mennessä) 
 - pelastuslaitoksia pyydetään nimeämään kuusi yhteistä jäsentä ja varajäsentä 
 - hankkeen tavoitteena on 1) toteuttaa pelastustoimen tulevaisuuden viestiliikenteen    
                         tarpeiden mukaisten vaatimusten ja käyttötapakuvausten laadintatyö teknologisesta  
                         näkökulmasta 2) osallistaa pelastustoimen käyttäjäorganisaatiot määrittely- ja  
                         käyttötapakuvausten laadintatyöhön ja jakaa käyttäjäorganisaatioille ajantasaista tietoa  
                         hankkeen edistymisestä ja tulevista muutostarpeista 3) osallistua Erillisverkot Py:n ja  
                         muiden viranomaisten kanssa yhteiseen Virve2 kehittämistyöhön sekä 4) suunnitella  
                         pelastustoimen viestiliikenteeseen liittyvät päättäjätoiminteet muiden pelastustoimen  
                         järjestelmien kanssa yhtenäisellä tavalla ja tehdä esitys pääkäytön järjestelyistä 
  
28.03.2022 Pelastustoimen kansallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä 
 - työryhmän tavoitteena on edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista  
                         pelastustoimessa keskeiset sidosryhmät mukaan ottaen 

- tehtävänä on tarkastella pelastusalan tasa-arvo- ja yhdenvertaosuusasioita sekä 
seurata ja edistää pelastusalan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden toimintaohjel-
massa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista 

- puheenjohtajana pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka 
- toimikausi 2.5.2022 – 30.4.2026 

 



TUKES: 
 
Tiedote 11.05.2022 
 
Tukes varoittaa väärin käsiteltyjen akkujen ja paristojen aiheuttamista tulipaloista 

 
Irralliset akut ja paristot eivät kuulu sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräykseen sekaan. Kuva: Tukes 
 
Viime vuonna paristoja ja akkuja vietiin kierrätykseen ennätykselliset yli 2 miljoonaa kiloa. Silti merkit-
tävä määrä jumiutuu kotien nurkkiin tai päätyy vääriin paikkoihin kuten sekajätteeseen, missä ne he-
räävät yhä useammin vaarallisesti uudelleen henkiin zombeina. 
 
Pelastusviranomaiset ovat rekisteröineet 12 ’zombiakkujen’ eli väärin käsiteltyjen akkujen ja paristo-
jen aiheuttamaa hälytystehtävää viimeisen kahdeksan kuukauden aikana (9/2021–4/2022). Tapaukset 
ovat lisääntyneet 50 prosenttia verrattuna aikaisempaan 20 kuukauden tarkastelujaksoon, jolloin tu-
lipaloja rekisteröitiin keskimäärin yksi kuukaudessa. 
 
”Zombiakkujen aiheuttamat tulipalot ovat tavallisesti lisääntyneet kesää kohti, kun kaappeja tyhjenne-
tään kevätsiivouksissa ja akkuja käsitellään huolimattomasti tai niitä heitetään esimerkiksi sekajättee-
seen. Paristot ja akut ehdottomasti kannattaakin siivota nurkista, mutta on tärkeää viedä ne niille tar-
koitettuun keräykseen”, Liisa-Marie Stenbäck Paristokierrätyksestä sanoo. 
 
Paristot ja akut voi kierrättää niitä myyvissä kaupoissa ja kunnallisissa vaarallisen jätteen keräyspis-
teissä.  
 
Tulipaloja kodeissa ja jätteen käsittelylaitoksilla 
 
Tyypillinen käytöstä poistettujen akkujen ja paristojen aiheuttama vaaratilanne syntyy, kun niitä jem-
mataan kotona epämääräisissä kasoissa teippaamatta virtanapoja. Kotien jemmoista alkunsa saaneita 
tulipaloja rekisteröidään viranomaiselle useita vuosittain. 
 
Toinen tyypillinen väärin hävitetyn akun tai pariston aiheuttama tulipalo tapahtuu jätteiden käsitte-
lylaitoksella. Kun väärän jätteen sekaan heitetyt paristot ja akut joutuvat esimerkiksi murskaimeen, 
seurauksena voi olla hyvin hankalasti sammutettava tulipalo. 
 
Lisäksi viranomaisrekisteristä puuttuu lukematon määrä kirjaamattomia tulipalon alkuja, joissa ei ole 
tarvittu pelastuslaitosta. Esimerkiksi kartongin- ja pahvinkäsittelylaitoksilla paristojen ja akkujen ai-
heuttamia läheltä piti -tilanteita on sattunut alkuvuoden aikana jopa viikoittain.   
 



Torju zombiakut kevätsiivouksessa 
 
Mitä tulisi tehdä, etteivät käytöstä poistetut akut ja paristot heräisi henkiin zombeina? Erityisesti li-
tiumakku tai -paristo voi muuttua zombiksi eli herätä uudelleen henkiin, jos sitä käsittelee huolimat-
tomasti ja se esimerkiksi kolhiintuu. Sen seurauksena akku voi pullistua, kuumentua tai päästää outoa 
ääntä.  
 
Muista nämä kevätsiivouksessa 
1. Kokoa kaappiin unohtuneet käytetyt paristot yhteen ja poista akut kierrätykseen menevistä laitteis-
ta. Jos et saa akkua irti, voit palauttaa sen laitteen mukana. 
 
2. Älä ota pitkään käyttämättömänä ollutta litiumioniakkua varomattomasti uudelleen käyttöön, sillä 
se voi ladatessa muuttua zombiksi. 
 
3. Peitä käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen virtanavat teipillä. Akuissa ja paristoissa on aina 
jäljellä hieman sähkövarausta, joka voi purkautua oikosulkuna, jos virtanavat osuvat metalliin tai toi-
siinsa. Oikosulku on helppo ehkäistä suojaamalla virtanavat teipillä. 
 
4. Palauta lähimpään keräyspisteeseen, eli lähimpään paristoja ja akkuja myyvään kauppaan. Kaupois-
sa ei kuitenkaan kerätä isoja litiumioniakkuja, joita käytetään esimerkiksi sähköpyörissä. Niiden ke-
räyspisteet löydät kierratys.info-hakupalvelusta. 
 
Miten toimia, jos kohtaat zombiakun? Lue ohjeet sivuilta zombiakku.fi.  

PELASTUSLAITOS 
 
Tiedote 06.05.2022 
 
Miten kohtaat hälytysajoneuvon? Viranomaisilta suositus hätävilkun käyttöön 
  
Hälytysajossa olevaa ajoneuvoa ei tien päällä kohdata joka päivä. Poliisi, pelastuslaitokset ja Liikenne-
turva ovat huolissaan vaaratilanteista, joita on sattunut kuljettajien reagoidessa yllättävästi hälytys-
ajossa olevaan hälytysajoneuvoon. Uudessa toimintaohjeistuksessa korostuu hätävilkkujen käyttö. 
 
Hälytysajossa olevan viranomaisen tavoitteena on päästä mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti 
kohteeseen. Hälytysajossa olevan ajoneuvon tunnistaa sinisistä vilkkuvaloista ja sireenistä. Jokaiselle 
kuljettajalle ei kuitenkaan ole selvää, miten toimia, kun taustapeilissä erottuvat vilkkuvat valot.  
 
Pahimmillaan seurauksena voi olla onnettomuus. 
 
”Vaaratilanteita ja jopa onnettomuuksia on tapahtunut, kun lähestyvään hälytysajoon on reagoitu 
yllättävällä tavalla. Nopeasti jarruttavat kuljettajat ovat erityisesti taajama-alueiden ulkopuolella sekä 
hidaste että todellinen vaaranpaikka hälytysajoneuvoille ja muille liikkujille”, toteaa palomestari Timo 
Nyholm Pohjois-Savon pelastuslaitokselta. 
 
Nyholm paljastaa, että kimmoke hälytysajoneuvon kohtaamiseen liittyvän toimintaohjeen päivityk-
seen lähti tosielämän tilanteesta.”Maantiellä kaksi ajoneuvoa kulki peräkkäin, kun takaa tulivat häly-
tysajossa oleva ambulanssi ja paloauto. Ensimmäisenä ajanut kuljettaja havaitsi hälytysajon ja jarrutti 
äkillisesti, mistä seurasi peräänajo ja kaksi henkilöä loukkaantui vakavasti.” 

https://zombiakku.fi/fi/


 
Hätävilkkua voi käyttää liikkuvassa autossa 
 
Jotta vastaavilta vaaratilanteilta vältyttäisiin, viranomaiset pohtivat yhdessä ohjetta hälytysajoneu-
vojen kohtaamiseen erityisesti maantietilanteissa. Toimintamallissa korostuu hätävilkkujen käyttö. 
”Jos tien päällä havaitset taustapeilistä hälytysvalot, pidä oma vauhti tasaisena ja kytke hätävilkku 
päälle. Pidä pää kylmänä ja vältä nopeita jarrutuksia tai muita äkkiliikkeitä. Hätävilkuilla kerrot myös 
takaa tulevalle hälytysajoneuvon kuljettajalle, että tämä on havaittu. Kun hälytysajoneuvo on ohitta-
nut, voit kytkeä hätävilkun pois päältä”, ohjeistaa Konsta Arvelin Poliisihallituksesta.” Kannattaa myös 
varautua siihen, että hälytysajoneuvoja voi tulla kerralla useampi. Esimerkiksi onnettomuuspaikalle 
joudutaan usein menemään monen ajoneuvon voimin”, Arvelin täydentää.  
 
Hätävilkun laajempi käyttö muun muassa liikkuvassa ajoneuvossa on tullut sallituksi tieliikennelain 
kokonaisuudistuksen myötä kesäkuussa 2020. Muutos ei ole suomalaisten keskuudessa vielä kovin 
tuttu. Liikenneturvan kyselyn* mukaan alle puolet suomalaisista tietää, että hätävilkkua saa käyttää 
liikkuvassa autossa.”Hätävilkkujen käyttö tässä tarkoituksessa on uusi toimintamalli. Vakiintuessaan 
käytännöksi uskomme, että se tulee vähentämään tulkintaepäselvyyksiä ja vaaranpaikkoja sekä paran-
tamaan mahdollisuuksia ennakoida. Lähtökohtaisesti hätävilkkuja kannattaa käyttää aina, jos haluaa 
varoittaa tiellä olevasta välittömästä vaarasta”, Arvelin kehottaa. 
 
Ennakointi tuo turvaa poikkeustilanteiden varalta 
 
Erityisesti isompien kaupunkien ulkopuolella hälytysajossa olevan viranomaisen kohtaaminen ei ole 
jokapäiväinen juttu. Kun käy toimintamallin läpi ennakkoon, osaa tositilanteessa toimia varmemmin. 
”Eli käydään mielessä läpi, miten toimia, jos hälytysajoneuvo lähestyisi. Autosta voi myös katsoa val-
miiksi hätävilkkupainikkeen paikan. Ennakoiva ajo ja muun liikenteen seuraaminen auttaa huomaa-
maan tilanteiden kehittymisen hyvissä ajoin. Esimerkiksi maantienopeuksissa sireenin ääni ei juuri-
kaan kuulu, joten takaa tulevan liikenteen seuraaminen taustapeileistä korostuu entisestään”, vinkkaa 
Liikenneturvan koulutusohjaaja Erkka Savolainen. 
 
Tiedote 06.05.2022 

 
Pelastuslaitos varoittaa kuivasta maastosta: Päijät-Hämeessä useita maastopaloja 
 
Ilmatieteen laitos on antanut Päijät-Hämeeseen ruohikkopalovaroituksen. Ruohikkopalon vaara on 
kuivuudesta johtuen suuri, ja tuulisella säällä palot leviävät erittäin nopeasti. Nyt ei ole oikea aika 
polttaa oksia tai risuja. 
 
”Maasto on aurinkoisilla paikoilla kuin ruutitynnyri. Tuulenpuuskat yllättävät nopeasti, ja lähtevät 
levittämään tulta”, palomestari Erkki Santero Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta varoittaa.Päijät-
Hämeen pelastuslaitos on tänään 6.5. ollut sammuttamassa maastoa jo Nastolassa, Padasjoella ja 
Hartolassa. ”Padasjoen palo lähti liikkeelle roskien poltosta”, Santero sanoo. 
 
Maastopalot ovat aiheuttaneet vaaraa myös alueen rakennuksille ja naapureille. Hälytyksiä 
maastopaloista on tullut myös aiemmin tällä viikolla. 
 



Tiedote 09.05.2022 
 
Väestönsuojien huollosta ja käytöstä videosarja 
 
Uudenmaan Pelastusliitto (UPL) on julkaissut kolmiosaisen videosarjan liittyen väestönsuojien huol-
toon, tiiveyskokeen tekemiseen sekä suojien käyttökuntoon saattamiseen. Sarja on toteutettu yhteis-
työssä pelastusliittojen ja pelastuslaitosten asiantuntijoiden sekä viranomaisten kanssa. Videoita voi 
työpaikkojen ja asuinkiinteistöjen lisäksi hyödyntää myös mm. eri turvallisuusalan koulutuksissa. Vi-
deot ovat asiasta kiinnostuneiden kansalaisten ja kouluttajien käytettävissä. Videoiden avulla näkee, 
kuinka yksinkertaista suojan huolto ja käyttö lopulta onkaan. Videot ovat kaikkien vapaasti käytet-
tävissä ja ne löytyvät Uudenmaan Pelastusliiton Youtube-kanavalta 
 
VÄESTÖNSUOJAT JA VUOSIHUOLTO 
 
Tekemällä vuosihuolto säännöllisesti varmistetaan, että suoja on aina kunnossa ja nopeasti käyt-
töönotettavissa. Suojan huoltoon tulisi aina osallistua myös suojan todellisia käyttäjiä, jotta mah-
dollisessa suojautumistilanteessa olisi mukana henkilöitä, jotka osaavat käyttää sitä. Videon avulla 
on helppoa tarkistaa silmämääräisesti suojan kunto ja testata ilmanvaihtolaitteiston toiminta. 
 
VÄESTÖNSUOJAT JA TIIVEYSKOE 
 
Suojan tiiveys on testattava vähintään 10 vuoden välein tehtävässä tarkastuksessa tai aina epäiltä-
essä suojan tiiveyttä. Tiiveyskokeen tekeminen onnistuu helposti videon ohjeiden avulla. Kirjaa tii-
veyskokeen tulokset ylös ja säilytä tuloksia esim. suojan ilmanvaihtolaitteen läheisyydessä. 
 
VÄESTÖNSUOJIEN KÄYTTÖÖNOTTO 
 
Suojan käyttökuntoon aloitetaan viranomaisten määräyksestä. Käyttökuntoon valmistelun tekevät 
samat henkilöt, joiden on suunniteltu suojaa käyttävän. Suoja tulisi saada käyttökuntoon kolmen 
vuorokauden aikana. Suojaan siirtyminen tapahtuu viranomaisten kehotuksesta. Videolla kerro-
taan, kuinka suojan käyttöönotto tehdään. Käyttöönotto kannattaa suunnitella ja sopia etukäteen. 
 
Taustaa  
 
Väestönsuojia on rakennettu erilaisiin vaaratilanteisiin: räjähdys- ja sirpalevaikutuksilta, sortumilta, 
paineaalloilta, myrkyllisiltä kaasuilta ja säteilyltä. Kaikenikäiset suojat ovat kestäviä, eikä niitä ajan 
hammas syö kovin helposti vuosikymmenienkään aikana. Betoni ja teräs säilyy hyvin. Lisäksi tulee 
muistaa, että vaikka eri aikoina rakennettujen suojien suojauskyky ja varusteet ovat erilaisia, anta-
vat kaikki suojat käytännössä hyvän paine- ja sirpalesuojan. Todennäköisesti suojaa käytetään mel-
ko lyhytaikaiseen suojautumiseen ja näissä tilanteissa vanhemmatkin suojat ovat varsin toimivia.   
 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=uudenmaan+pelastusliitto
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§ 28 AJANKOHTAISASIAT 

 
 

1. Asikkalan uuden pelastusaseman rakentaminen 
 

• etenee suunnitellusti 
• laskelmia valmiushuoneiden toteuttamisesta valmistellaan  

 
2. Sopimuspalokunnat 

 
• aluesopimusneuvottelut käynnistetty 
• keinoja toimintavalmiuden parantamiseksi päiväsaikaan pohditaan 
• Asikkalan osalta palaveri kunnan johdon ja sopimuspalokunnan edustajien kanssa sovittu 
• Asikkalan varallaoloriidan sovittelu etenee hitaasti 

 
3. Koronatilanne 

 
• rajoitteet purettu lähes täysin 
• koronarokotesuojan puuttuminen aiheuttanut yhden henkilön palkan maksamisen 

keskeytyksen 
 

4. Hyvinvointialue valmistelut 
 

• valmistelu etenee 
• lautakunnan järjestäytymiskokous 19.5 
•  

5. Aluehallintoviraston valvontakäynti 21.4.2022  
 

• vuosittainen valvontakäynti 
• johtokunnan puheenjohtaja, osastopäälliköt sekä AVI:n edustajat paikalla 
• keskityttiin valvonnan ja pelastustoiminnan eri osa-alueisiin 
• isoja puutteita ei havaittu 
• positiivinen tapaaminen  
• keskusteltiin avoimesti Asikkalan tilanteesta  

 
 

6. Työtyytyväisyyskysely 2022 
 

• toteutettiin sähköpostikyselynä maaliskuussa 2022 
• 156 vastausta (2019:196 vastausta) 
• vastausprosentti 59 % (2019:72 %) 
• kokonaisarvosana työnantajalle 3,7 (2019:4,0) 
• 43 % vastaajista suhtautuu tulevaan hyvinvointialueuudistukseen negatiivisesti 
• 94 % vastaajista kokee yhteistyön työkavereiden kanssa toimivan hyvin (2019:92%) 



• 62 % vastaajista on käynyt kehityskeskustelun esihenkilön kanssa viimeisen 12 kk aikana 
(2019: 49%)   
 

• Eniten parantuneet tekijät: 
• +0,1 Saan esihenkilöltäni riittävästi palautetta (ka. 3,9) 
• +0,1 Esihenkilölläni on riittävästi aikaa alaisilleen (ka. 4,1) 
• +0,1 Esihenkilöni kohtelee alaisiaan oikeudenmukaisesti (ka. 4,3) 
• +0,1 Yhteistyö työkavereiden kanssa toimii hyvin (ka. 4,6) 
• Eniten heikentyneet tekijät kokonaistasolla: 
• -0,5 Henkilöstöä kuunnellaan riittävästi toiminnan kehittämisessä (ka. 2,9) 
• -0,5 Yhteistyö johdon ja työntekijöiden välillä toimii hyvin (ka. 3,0) 
• -0,5 Organisaatiossamme panostetaan henkilöstön hyvinvointiin (ka. 3,5) 
• -0,5 Johdon toiminta vie organisaatiotamme oikeaan suuntaan (ka. 3,2) 
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