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OSALLISTUJAT   
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  Venla Räty 
  Vesa Salminen 
  Toni Vehmola 
  Petteri Heikkilä 
  Liisa Korpela 
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ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri 
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KÄSITELLYT ASIAT § 32 - 47 
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PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU 
 
Aika ja paikka Lahti        /     2022 
 
 
 
Allekirjoitukset     
_________________________________________________________________________________ 
 
PÖYTÄKIRJA  Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toimistossa 13.09.2022 klo 9.00 - 15.00 
NÄHTÄVÄNÄ Mannerheiminkatu 24 
 
Todistaa Pöytäkirjanpitäjä  Anu-Riikka Kiuru
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32 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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33 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 Toni 
Vehmola ja Petteri Heikkilä.  
 

Päätös: 
  

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Toni Vehmola ja Petteri Heikkilä. 
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34 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 huomioimalla puheenjohtajan 
varaama puheenvuoro § 45. 
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35 VALVONTATOIMINNAN JA TURVALLISUUSVIESTINNÄN TOTEUMA 1.1.-30.6.2022  
 

Pelastuslaitoksen riskienhallintaosasto on toimittanut pelastusjohtajalle tiedoksi 
raportin 1.1.-30.6.2022 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 456 kpl (513). Määrä on 
39,2 % (53,7) vuodelle 2022 asetetusta tavoitteesta.  

 
Epäsäännöllisiä valvontakäyntejä on tehty 539 kpl (561).  
 
Asiakirjavalvontaa on tehty 327 kpl (312). Valvonta on kohdistunut mm. 
paloteknisten laitteiden valvontaan ja yleisötapahtumien pelastussuunnitelmien 
valvontaan.  
 
Kemikaalilain nojalla tehtyjä tarkastuksia ja päätöksiä on tehty 225 kpl (170). 
Asiantuntijapalveluja on tehty 806 kpl (866). 
 
Pientaloja on valvottu itsearviointilomakkeilla sekä rivi- ja kerrostaloja myös 
palotarkastuskäynneillä yhteensä 923 kpl (2 366). Vapaa-ajan asuntoja on valvottu 
itsearviointilomakkeilla 18 kpl (177).  
 
Turvallisuusviestintään kuuluviin tilaisuuksiin on osallistunut alkuvuonna yhteensä 
16 274 henkilöä (1 769) henkilöä eli noin 8 % alueen asukkaista. Tilaisuuksia on 
pidetty kaikkiaan 66 kpl (45).  
 
Mediassa 214 (414) osumaa,12 (11) mediatiedotetta. Henkilöstölle 68 (95) 
tiedotetta. Phpela.fi-sivustolla 35 984 eri käyttäjää. Facebookissa kokonais-
tavoitettavuus oli 417 856 (538 000) henkilöä, joista turvallisuusviestinnällisen 
sisällön osuus 215 128 (318 000). Instagramissa kokonaistavoitettavuus 164 821 
(81 900) henkilöä, joista turvallisuusviestinnällisen sisällön osuus 72 869 (38 600). 
Lyhyiden Instagram stories -videoiden näkyvyys puuttuu luvuista.  
 
Palvelutasopäätöksen mukainen 20 % tavoite jää ennusteen mukaan 
toteutumatta. 
 
Esittelijä:  
 
Johtokunta merkitsee tiedoksi valvontatoiminnan ja turvallisuusviestinnän 
toteutuman 1.1. – 30.6.2022. 
 
Päätös:  
Merkitään tiedoksi.  
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36 TOIMINNALLINEN TOTEUMA PELASTUSTOIMINTA 1.1.-30.6.2022 
 
Pelastuslaitoksen pelastustoiminnan osaston toiminnan tärkeimpinä tunnuslukui-
na on käytetty lähinnä hälytystehtävien määrän muutosta sekä toimintavalmius-
ajan toteumaa. Seuraavassa vertailua eri vuosilta toteuman osalta ajalla 1.1 – 30.6.  
 
Ensimmäisen yksikön (kiireelliset tehtävät) toimintavalmiusaika: 

Kunta Täyttymis % 1-6.2021 Huomioita 
Lahti     81 %    79 %  
Hollola   94 %    94 %  
Heinola   85 %    84 %  
Orimattila     92 %    91 %  
Asikkala   84 %     92 %  
Iitti   100 %    91 %  
Hartola     100 %  100 %  
Kärkölä   84 %    65 %  
Sysmä     97 %  100 %  
Padasjoki  100 %  100 %  
Keskiarvo kaikki  86 %    84 %  

 
Hälytystehtävien määrä on laskenut edellisvuodesta 53 tehtävällä. Suurinta 
tehtävämäärien lasku verrattuna edellisvuoteen, on ollut vahingontorjunta-
tehtävien (-203), paloilmoittimien tarkastustehtävien (-57) sekä rakennuspalojen 
(-17) ja rakennuspalovaarojen (-14) aiheuttamien hälytysten osalta. 
Tehtävämäärän kasvua on havaittavissa ensivastetehtävien (+ 122) määrässä. 
 
Kuntakohtaisesti tehtävämäärissä on laskua eniten Hollolassa (+21,7 %), Sysmässä 
(21,4 %), Padasjoella (+ 15,9 %) ja Lahdessa (5 %). 
   
Uhattuna olleet arvot rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa ovat olleet 
yhteensä 67,7 miljoonaa euroa (26,6), josta pelastetut arvot ovat 63,3 miljoonaa 
euroa, eli 93 % (88) uhattuina olleista arvoista on pelastettu. 
 
Vastaavalla ajalla pelastuslaitos on pelastanut erilaisissa onnettomuuksissa 
välittömässä vaarassa olleita henkilöitä 24 henkilöä (29).  
 
Ennusteen mukaan tehtävien määrä tulee hiukan laskemaan edellisvuoden 
tasosta. 

 
Esittelijä 
 
Johtokunta merkitsee tiedoksi operatiivisen toiminnan toteuman 1.1.–30.6.2022.   
 
Päätös:  
Merkitään tiedoksi.  
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37 TALOUSARVION TOTEUMA 1.1.-30.6.2022  
 
Pelastuslaitoksen toimintasäännön 5.3. kohdan mukaan pelastusjohtajan tulee 
raportoida neljännesvuosittain johtokunnalle pelastuslaitoksen talousarvion 
toteutumasta. 
 
Pelastustoimen käyttötalouden menot (liite 1) ilman ensihoitoa olivat    10.369.652 
euroa € (2021 /9.871.783 €).  
 
Pelastustoimen tulos on kesäkuun lopussa 321.339 euroa tappiollinen. 
Lomapalkat on maksettu kesäkuussa. Ennusteen mukaan tilinpäätösvaiheessa 
ollaan tappiolla n. 153.000 euroa. Ennusteen mukaan ylityksiä on useissa eri 
kustannusryhmissä, joten ennuste on vielä epävarma. 
 
Toteutuneet investoinnit ovat 18.293 euroa. 
 
Ensihoidon käyttötalouden (liite 2) kustannukset ovat 2.880.769 € (2.847.445 €). 
Ensihoidon tulos on 141.385 euroa tappiollinen kesäkuun lopussa. Heinäkuussa 
tehdyn ennusteen mukaan tilinpäätösvaiheessa ollaan edelleen n. 54.000 
tappiolla. Ennusteen mukaan ylityksiä on useissa eri kustannusryhmissä, joten 
ennuste on vielä epävarma. 
 
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. – 30.6.2022. 
 
Päätös: 
 
Merkitään tiedoksi. 

 
  



PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä                                Sivu 9 (17) 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos 30.08.2022   
Johtokunta 
__________________________________________________________________________
  

 

 

38 VIESTINTÄSUUNNITTELIJAN NIMIKEMUUTOS   
 
Pelastuslaitoksen johtokunta on kokouksessaan 13.12.2021 § 56 käsitellyt eräi-
den nimikkeiden muutosta. Esitettyjen muutosten osalta esitys palautettiin uu-
delleen valmisteltavaksi. Asiaa on käsitelty yt-ryhmässä 5.1.2022, jonka jälkeen 
pelastusjohtaja on ollut yhteydessä hyvinvointialueen valmistelun johtoryhmän 
jäseniin sekä hyvinvointialueen va.johtajaan. 
 
Kaikilla päällikkö- nimikkeellä toimivilla työntekijöillä ei pelastuslaitoksella (eikä 
myöskään P-H Hykyssä) ole alaisia. Nimikkeen tulee perustua työn todelliseen 
sisältöön, joka on määritetty työn vaativuutta arvioitaessa.  
 
Siirryttäessä vuoden 2023 alusta Hyvinvointialueelle, tulee Pelastuslaitoksella 
olla yhteneväiset nimikkeet sote- sektorin kanssa, että olemme eri toiminnoissa 
tasavertaisia toimijoita. 
 
Nimikemuutoksilla haetaan myös henkilöstön sitoutumista työhönsä. 
 
Nimikemuutokset eivät muuta henkilöiden toimenkuvia, eivätkä vaikuta 
henkilöiden palkkaukseen. 
 
Viestintäsuunnittelijan nimike esitetään muutettavaksi viestintäpäälliköksi. 
 
Viestintäsuunnittelija vastaa toimenkuvansa mukaisesti viestinnän koordinoinnista 
ja hoitamisesta koko maakunnan alueella. Hän ei ole esimiesasemassa, mutta 
ohjaa viestinnän työtehtävien hoitoa koskien koko laitoksen henkilöstöä ja 
esimiehiä.  
 
Tehtävä vastaa viestintäjohtaja Katja Patrosen mukaan PHHykyn viestintäpäällikön 
roolia ja nimikemuutos on kannatettava. Hyvinvointikuntayhtymässä sekä eri pe-
lastuslaitoksissa olevia viestintäpäällikön tehtävänkuvia. P-H Hykyllä on 
viestintäjohtaja, 2 viestintäpäällikköä ja 4 viestintäasiantuntijaa.  
 
Nimikkeellä on merkitystä myös yhteistyökumppaneiden kanssa toimiessa. 
Viestintätyö pelastuslaitoksella on itsenäistä ja itseohjautuvaa, se ei ole 
tukitoiminto vaan strateginen, välttämätön toiminto organisaation toimintakyvyn 
näkökulmasta. 
 
Hyvinvointialueilla viestinnästä pelastustoimessa vastaavat henkilöt tulevat 
laajasti olemaan viestintäpäälliköitä. Nimike on nyt jo käytössä useilla 
pelastuslaitoksilla (Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala, Pirkanmaa, Keski-Uusimaa, 
Helsinki).  
 
Kokouksen jälkeen pelastusjohtaja on käynyt esityksestä keskustelut 
Hyvinvointialueen valmistelun johtoryhmään kuuluvien henkilöiden sekä va. 
Hyvinvointialuejohtajan kanssa. Nyt esitettävä nimikemuutos nähdään 
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perustelluksi ja tehtävän vastuut vastaavat hyvinvoinkuntayhtymän vastaavia 
tehtäviä.  
 
Esitys on käsitelty osastopäällikköpalaverissa 17.8 ja yt-ryhmässä24.8.2022.      
 
 
Esittelijä 

 
Johtokunta hyväksyy omalta osaltaan nyt esitetyn nimikemuutoksen ja esittää sitä 
maakuntahallituksen hyväksyttäväksi niin, että uusi nimike otetaan käyttöön 
1.10.2022. 
 
Päätös:  
 
Hyväksytään esityksen mukaisesti. 
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39 VALMIUSMESTARIN NIMIKEMUUTOS   
 
Pelastuslaitoksen johtokunta on kokouksessaan 13.12.2021 § 56 käsitellyt eräiden 
nimikkeiden muutosta. Esitettyjen muutosten osalta esitys palautettiin uudelleen 
valmisteltavaksi. Asiaa on käsitelty yt-ryhmässä 5.1.2022, jonka jälkeen 
pelastusjohtaja on ollut yhteydessä hyvinvointialueen valmistelun johtoryhmän 
jäseniin sekä hyvinvointialueen va. johtajaan. 
 
Valmiusmestarin nimike esitetään muutettavaksi valmiuspäälliköksi. 

 
Valtakunnan pelastuslaitoksista valtaosassa ei ole käytössä valmiusmestari -
nimikettä, kuin joissain harvoissa, valtaosassa on virkanimikkeenä 
valmiuspäällikkö. Valtakunnan tason tasapuolisuuden kannalta olisi merkittävää, 
että Päijät-Hämeen pelastuslaitoksessa olisi valmiuspäällikkö. 
 
PHpelan valmiusmestari toimii tällä hetkellä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen 
edustajana pelastustoimen varautumisen verkostossa, tällä hetkellä sen 
sihteeristössä.  
 
Valmiusmestari vastaa pääosin pelastuslain 10 luvun (§64 – §70) sekä pelastuslain 
11 luvun (§71 - §77) toteutuksista Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella.   
Valmiusmestarin ydintehtävät ovat:  

− varautuminen ja väestönsuojelu 
− evakuointi 
− kuntien tukeminen varautumisessa 
− väestönsuojat  
− varaukset 

 
Oleellinen tehtävä on kuntien varautumisen tukeminen, jossa tehtävässä 
yhteistyötahoina ovat kunnanjohtajat ja kuntien ylemmät viranhaltijat. 
Päällikkönimike toisi siihen nimellistä arvovaltaa sen ansaitsemalla tavalla. Lisäksi 
valmiusmestarille on vastuutettu Päijät-Hämeen turvallisuusfoorumin, eli 
PHturvan, järjestely sekä valmistelutyöt oman toimensa ohella.  

Valmiusmestari on organisaatiossa sijoitettu samalle tasolle aluepalopäälliköiden 
kanssa ja valmiusmestarin virka-asematunnus on sama kuin päälliköllä. 

Tavoitteena on tehtävän sijoittuminen uuden HA-alueen organisaatiossa oikealle 
tasolle. Nimikkeen muutoksella yhtenäistetään pelastusalan toimenkuvien ja 
nimikkeiden vastaavuutta. 
 
Kokouksen jälkeen pelastusjohtaja on käynyt esityksestä keskustelut 
hyvinvointialueen valmistelun johtoryhmään kuuluvien henkilöiden sekä va. 
hyvinvointialuejohtajan kanssa. Nyt esitettävä nimikemuutos nähdään 
perustelluksi ja tehtävän vastuut vastaavat hyvinvoinkuntayhtymän vastaavia 
tehtäviä.  
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Esitys on käsitelty osastopäällikköpalaverissa 17.8 ja yt-ryhmässä 24.8.2022.      
 
Esittelijä 

 
Johtokunta hyväksyy omalta osaltaan nyt esitettävän nimikemuutoksen ja esittää 
sitä maakuntahallituksen hyväksyttäväksi niin, että uusi nimike otetaan käyttöön 
1.10.2022. 
 
Päätös:  
 
Hyväksytään esityksen mukaisesti. 
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40 KOULUTUSSUUNNITTELIJAN NIMIKEMUUTOS   
 
Pelastuslaitoksen johtokunta on kokouksessaan 13.12.2021 § 56 käsitellyt 
eräiden nimikkeiden muutosta. Esitettyjen muutosten osalta esitys palautettiin 
uudelleen valmisteltavaksi. Asiaa on käsitelty yt-ryhmässä 5.1.2022, jonka 
jälkeen pelastusjohtaja on ollut yhteydessä hyvinvointialueen valmistelun 
johtoryhmän jäseniin sekä hyvinvointialueen va.johtajaan. 
 
Koulutussuunnittelijan nimike esitetään muutettavaksi koulutuspäälliköksi. 

 
Koulutussuunnittelija vastaa toimenkuvansa mukaisesti turvallisuusviestinnän 
koordinoimisesta ja hoitamisesta koko maakunnan alueella. Koulutussuunnittelija 
johtaa koulutusryhmän toimintaa. 
 
Koulutussuunnittelija ei toimi esimiesasemassa, mutta siinä delegoidaan 
työtehtäviä koko laitoksen henkilöstölle ja esimiehille. Tehtävä on muuttunut 
toimen perustamisen ajasta yhä enemmän yksittäisten koulutusten suunnittelusta 
ja toteuttamisesta laajemman kokonaisuuden hallinnaksi ja itsenäiseksi 
hoitamiseksi. Tehtävän vastuuta ja itsenäistä päätäntävaltaa on lisätty ja toimi on 
nostettu riskienhallinnan organisaatiossa suoraan osastopäällikön alaisuuteen. 
 
Tehtävänkuva vastaa pelastuslaitoksissa sekä muissa organisaatioissa olevia 
koulutuspäällikön tehtävänkuvia. Toimii pelastuslaitoksen edustajana 
valtakunnallisessa pelastustoimen verkostossa.  
 
Tavoitteena on tehtävän sijoittuminen uudessa HVA organisaatiossa oikealle 
tasolle 
 
Kokouksen jälkeen pelastusjohtaja on käynyt esityksestä keskustelut 
hyvinvointialueen valmistelun johtoryhmään kuuluvien henkilöiden sekä va. 
hyvinvointialuejohtajan kanssa. Nyt esitettävä nimikemuutos nähdään 
perustelluksi.  
 
Esitys on käsitelty osastopäällikköpalaverissa 17.8 ja yt-ryhmässä 24.8.2022.      
 
 
Esittelijä 

 
Johtokunta hyväksyy omalta osaltaan nyt esitettävän nimikemuutoksen ja esittää 
sitä maakuntahallituksen hyväksyttäväksi niin, että uusi nimike otetaan käyttöön 
1.10.2022. 
 
Päätös:  
 
Hyväksytään esityksen mukaisesti. 
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41 HYVINVOINTIALUEELLE SIIRTYVÄN HENKILÖSTÖN SIIRTOSOPIMUS  
 
Pelastuslaitoksen henkilöstö siirretään hyvinvointialueen henkilöstöksi 1.1.2023. 
Siirrosta on tehty sopimus, joka tulee käsitellä kaikkien siirtyvien organisaatioiden 
hallintoelimissä sekä yt-neuvottelussa. Sopimus käsitellään aluehallituksessa 
23.8.2022. 
 
Liitteenä sopimusluonnos. Lopullinen sopimusteksti esitellään kokouksessa.  
 
Sopimusta koskeva yt-neuvottelu käydään pelastuslaitoksella 6.9.2022 klo 9.00 
pidettävässä neuvottelutilaisuudessa. 
 
 
Esittelijä: 
 
Johtokunta merkitsee tiedoksi siirtosopimuksen aikataulumuutoksen ja päättää 
käsitellä siirtosopimuksen sen jälkeen, kun aluevaltuusto on sen hyväksynyt. 
 
Päätös:  
 
Johtokunta merkitsee tiedoksi siirtosopimuksen aikataulumuutoksen ja päättää 
käsitellä siirtosopimuksen seuraavassa kokouksessaan sen jälkeen, kun 
aluevaltuusto on sen hyväksynyt. 
 
 

42 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO 11.05.2022 – 16.08.2022  
Pelastusjohtajan päätösluettelo on liitteenä (liite 3) ajalta 11.05.2022 – 
16.08.2022.   
 
Esittelijä: 
Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee pelastusjohtajan päätökset tiedoksi.  
 
Päätös:  
Merkitään tiedoksi. 
 
 

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

Päätös:  
Merkitään tiedoksi. 
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44 AJANKOHTAISASIAT 

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

45 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 

Johtokunnan puheenjohtaja toi omassa puheenvuorossaan johtokunnalle tiedoksi 
seuraavat asiat: 
 
Työsuojelun kokous pidettiin 30.5.2022, siellä todettiin, että voidaan terävöittää 
riskienarviointia ja ASA-ohjeistusta. Todettiin, että kaikki lakisääteiset vaatimukset 
toteutuvat. 
 
Maakuntajohtaja Niina Pautola-Molin kanssa pidetty kokous 8.6.2022 liittyen 
samoihin työsuojeluasioihin. 
 
HVA:n ylimmän pelastusviranomaisen työtehtävän haettavaksi julistamiseen 
liittyvä kirje on lähetetty HVA:n hallitukselle yksittäisen kansalaisen toimesta. 
 
 

46 SEURAAVAT KOKOUKSET 
 

Esittelijä: 
    
SEURAAVAT KOKOUKSET: 5.10.2022 klo 14:00 – Teams, aiheena siirtosopimus ja 
henkilöstöetuisuuksien säilyttäminen Hyvinvointialueelle siirryttäessä.  
 
 

47 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:55  
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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 § 32 -40, 42-47 
 
 
 

 
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
30.08.2022 § 37

TOTEUTUMA/ TALOUSARVIO 6/2022 (6/2021) Liite 1

PELASTUSTOIMI, ILMAN ENSIHOITOA

Kesä 2021 Kesä 2022 ero 2021/2022 ero % ta 2022 tot. % Ennuste 12/2022
Myyntituotot
Liiketoiminnan myyntituotot 58 635 59 928 1 293 2,2 137 000 43,7 119 856
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 10 143 419 10 243 852 100 433 1,0 20 487 698 50,0 20 487 698
Muut suoritteiden myyntituotot 42 365 22 195 -20 170 -47,6 105 000 21,1 44 390
Maksutuotot 0 0 0 0
Tuet ja avustukset 60 389 67 158 6 769 11,2 107 500 62,5 112 746
Vuokratuotot 0 0 0 0
Muut toimintatuotot 27 956 7 411 -20 545 123 500 14 822
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 10 332 764 10 400 544 67 780 0,7 20 960 698 49,6 20 779 512
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut -6 188 370 -6 288 386 100 016 -1,6 -12 355 149 50,9 -11 993 408
Palkat ja palkkiot -5 049 403 -5 134 394 84 991 -1,7 -10 103 220 50,8 -9 755 349
Henkilösivukulut
Eläkekulut -896 512 -909 486 12 974 -1,4 -1 744 979 52,1 -1 773 498
Muut henkilösivukulut -242 455 -244 506 2 051 -0,8 -506 950 48,2 -464 561
Palvelujen ostot -1 119 449 -1 171 954 52 505 -4,7 -2 386 599 49,1 -2 343 908
Muiden palvelujen ostot -1 119 449 -1 171 954 52 505 -4,7 -2 386 599 49,1 -2 343 908
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -380 909 -546 119 165 210 -43,4 -1 000 200 54,6 -1 092 238
Ostot tilikauden aikana -380 909 -546 119 165 210 -43,4 -1 000 200 54,6 -1 092 238
Avustukset -8 337 -3 000 -5 337 64,0 -1 500 -3 000
Muut toimintakulut -2 174 718 -2 360 193 185 475 -8,5 -4 447 250 53,1 -4 720 386
Vuokrat -2 169 205 -2 352 832 183 627 -8,5 -4 435 200 53,0 -4 705 664
Muut toimintakulut -5 513 -7 361 1 848 -33,5 -12 050 61,1 -14 722
Toimintakate 460 981 30 892 430 089 93,3 770 000 4,0 626 572
Rahoitustuotot ja kulut 13 949 17 233 -3 284 -23,5 20 000 86,2 10 000
Poistot -393 224 -369 464 -23 760 -790 000 46,8 -790 000
Tilikauden tulos 81 706 -321 339 403 045 493,3 0 -153 428

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 9 871 783 10 369 652 -497 869 -5,04 20 190 698 51,4 20 152 940
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TOTEUTUMA/ TALOUSARVIO 6/2022 (6/2021) Liite 2

ENSIHOITO-TOIMINTO

Kesä 2021 Kesä 2022 ero 2021/2022 ero % ta 2022 tot. % Ennuste 12/2022
Myyntituotot
Liiketoiminnan myyntituotot 0 0 0 0 0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 2 609 504 2 711 544 102 040 3,9 5 423 088 50,0 5 423 088
Muut suoritteiden myyntituotot 0 0 0 0 0
Maksutuotot 0 0 0 0 0
Tuet ja avustukset 0 12 892 12 892  11 000 117,2 11 000
Vuokratuotot 0 0 0 0 0
Muut toimintatuotot 25 646 14 948 -10 698 50 000 50 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 2 635 150 2 739 384 104 234 4,0 5 484 088 50,0 5 484 088
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut -2 159 484 -2 230 469 70 985 -3,3 -4 060 800 54,9 -4 237 891
Palkat ja palkkiot -1 771 009 -1 823 590 52 581 -3,0 -3 302 800 55,2 -3 464 821
Henkilösivukulut
Eläkekulut -305 395 -319 794 14 399 -4,7 -569 100 56,2 -607 609
Muut henkilösivukulut -83 080 -87 085 4 005 -4,8 -188 900 46,1 -165 462
Palvelujen ostot -157 243 -114 397 -42 846 27,2 -201 200 56,9 -228 794
Muiden palvelujen ostot -157 243 -114 397 -42 846 27,2 -201 200 56,9 -228 794
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -140 703 -164 040 23 337 -16,6 -251 800 65,1 -328 080
Ostot tilikauden aikana -140 703 -164 040 23 337 -16,6 -251 800 65,1 -328 080
Avustukset 0 0 0 0 0
Muut toimintakulut -390 015 -371 863 -18 152 4,7 -855 000 43,5 -743 726
Vuokrat -390 012 -371 863 -18 149 4,7 -855 000 43,5 -743 726
Muut toimintakulut -3 0 -3 0,0 0 0
Toimintakate -212 295 -141 385 -70 910 33,4 0 -54 403

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 2 847 445 2 880 769 -33 324 -1,17 5 484 088 52,5 5 538 491
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§ 42 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO 
 

11.05.2022 – 16.08.2022 

11.05.2022 § 23 Ajoneuvohankinnat, pakettiauto PH40 
Lahden kaupunkiseudun hankintapalvelut on pyytänyt tarjoukset pelastuslaitoksen 
pakettiauton hankintaa varten (16/22, 24.3.2022) Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät 
Profile Vehicles Oy, Tamlans Oy ja J5L-Production Oy. Päätin tilata pakettiauton Profile 
Vehicles Oy:ltä. Hankintapäätösperusteena pisteytystaulukon painotetut vertailuperusteet 
huomioiden kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous sekä työryhmän näkemys.  

 
13.05.2022 § 24 Paloinsinööri C viran täyttäminen, Marko Kaihola 

 
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella riskienhallintaosastolla on ollut avoinna paloinsinööri C 
virka. Määräaikaan mennessä virkaan tuli yhteensä neljä (4) hakemusta, joiden perusteella 
haastatteluihin kutsuttiin neljä (4) hakijaa. 
 
Kuultuani paloinsinööri A:ta ja riskienhallintapäällikköä päätin valita virkaan 1.6.2022 alkaen 
Marko Kaiholan. Viran ensisijainen toimipaikka on Heinolan pelastusasema. Palkkaus ja 
työaika määritellään virkamääräyksessä.  

 
25.05.2022 § 25 Palotarkastajan määräaikaisen virkasuhteen hoito, Juuso Koho  

 
Päätin palkata Juuso Kohon hoitamaan palotarkastajan määräaikaista virkaa ajalla 30.5.-
31.8.2022.  

 
25.05.2022 § 26 Palotarkastajan määräaikaisen virkasuhteen hoito, Jesse Huuhka 

 
Päätin palkata Jesse Huuhkan hoitamaan palotarkastajan määräaikaista virkaa ajalla 30.5.-
31.8.2022.  

 
01.06.2022 § 27 Palkkiovapaa 20 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Tommi Juntunen 

Päätin myöntää Tommi Juntuselle kaksi (2) työvuoroa palkallista virkavapautta (palkkiovapaa) 
asemapalvelusohjeen mukaisesti myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.  

 

01.06.2022 § 28 Palkkiovapaa 10 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Jesse Ryyli 

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

 

01.06.2022 § 29 Palkkiovapaa 30 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Petteri Lehtinen 

Päätin myöntää Petteri Lehtiselle palkallista virkavapautta (palkkiovapaa) asemapalvelus-
ohjeen mukaisesti kolme (3) työvuoroa erikseen sovittavana ajankohtana.  



 

14.06.2022 § 30 Oman auton käyttöoikeus, Juha Halme 
 
Päätin myöntää työsuojeluvaltuutettu Juha Halmeelle oman auton käyttöoikeuden. 
Käyttöoikeus on 600 km ja se on voimassa 17.5.-31.12.2022.  

14.06.2022 § 31 Palkallinen virkavapaus, Matti Inkinen 

Päätin myöntää Matti Inkiselle palkallista virkavapautta 13.7.2022, KVTES V luku 11 § 2 mom. 
mukaisesti 60-vuotissyntymäpäivän sattuessa kyseiselle työpäivälle.  
 

22.06.2022 § 32 Letkunpesukoneen hankinta 

Pelastuslaitos on pyytänyt tarjouksen Suomen Kalustoratkaisut Oy:ltä Orimattilan 
pelastusasemalle soveltuvasta letkunpesukoneesta.  

Saadun tarjouksen perusteella päätin tilata letkunpesukoneen Suomen Kalustoratkaisut Oy:ltä 
seuraavasti: 

Esteri Group, Hosemaster letkunpesukone, 25 - 76 mm letkuille. Teknisesti soveltuvin laite. 

Perusteena puitesopimus (Lahden kaupunki, talouspalvelut, hankintapalvelut) 12.10.2021, 
raskaiden- ja erikoisajoneuvojen huoltoleasinghankinta 2022-2023. 

20.06.2022 § 33 Oman auton käyttöoikeus, Ari Heikkinen 
 
Päätin myöntää palotarkastaja Ari Heikkiselle oman auton käyttöoikeuden. Käyttöoikeus on 
500 km ja se on voimassa 1.6.-31.12.2022.  

05.07.2022 § 34 Koulutuksen tukeminen, Markus Lamberg  
 
Päätin myöntää Markus Lambergille palkallista virkavapautta asemapalvelusohjeen kohdan 
4.3 opintojen tukeminen mukaisesti viisi (5) työvuoroa erikseen sovittuna ajankohtana 
alipäällystökurssin suorittamista varten.  

 
05.07.2022 § 35 Koulutuksen tukeminen, Jussi-Pekka Koskinen  

 
Päätin myöntää Jussi-Pekka Koskiselle palkallista virkavapautta asemapalvelusohjeen kohdan 
4.3 opintojen tukeminen mukaisesti viisi (5) työvuoroa erikseen sovittuna ajankohtana 
alipäällystökurssin suorittamista varten.  
 
 

18.07.2022 § 36 Palkkiovapaa 10 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Tomi Silvonen 

Päätin myöntää Tomi Silvoselle palkallista virkavapautta (palkkiovapaa) yhden (1) työvuoron 
erikseen sovittavana ajankohtana.  

 
  



25.07.2022 § 37 Pelastustoimen ATK-päivät, Tuomas Rantala ja Marko Nieminen 
 
Päätin oikeuttaa Tuomas Rantalan ja Marko Niemisen osallistumaan Tampereella järjestet-
täville Pelastustoimen ATK-päiville 30.-31.8.2022. Pelastuslaitos maksaa osallistumismaksun, 
matkakulut ja yöpymisen. Päivärahat maksetaan KVTES:n mukaisesti. 
 

09.08.2022 § 38 Palkallinen virkavapaus, Esa Heinonen. 
 
Päätin myöntää Esa Juhani Heinoselle palkallista virkavapautta viisi (5) työpäivää (3.-
7.10.2022). Heinonen on Suomen edustajana Hawaijlla järjestettävissä triathlonin MM-
kilpailuissa. KVTES luku V § 11. 3 mom. Yt-ryhmä 30.09.2015 § 4. 



      Johtokunta  
      30.08.2022 § 43
      Liite 4 

§ 43 TIEDOKSISAANTIASIAT 

SISÄMINISTERIÖ: 

Päätös 21.06.2022 
 
Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen uudistaminen-hanke 
 
Sisäministeriö asettaa hankkeen pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen 
uudistamiseksi. Hankkeen toimikausi on 1.8.2022 – 31.12.2023. 
 
Hanketta varten asetetaan työryhmä. Hankkeen seurantaryhmänä toimii pelastustoimen 
johtajakokous. 
 
Työryhmän tehtävänä on selvittää muun muassa: 

• vaadittava tietopohja pelastustoiminnan palveluiden määrittelemiseksi 
• miten pelastustoimen palveluverkko voidaan suunnitella suorituskykymallin mukaisesti 
• miten märitellään tehokkaan pelastustoiminnan aloittaminen ja muut toimintavalmiuteen 

liittyvät käsitteet, kun huomioidaan muun muassa uudet toimintamenetelmät ja 
pelastusvälineet 

• mitkä ovat pelastustoimintaan osallistuvien pelastustyöntekijöiden työskentelyn edellytykset ja 
voidaanko työskentelyn edellytyksien määrittelyä tehdä esim. tehtäväluokittain 

 
HUS – alueelta työryhmään esitetty varsinaiseksi jäseneksi riskienhallintapäällikkö Kati Tillander Keski-
Uudenmaan pelastuslaitokselta ja varajäseneksi pelastuspäällikkö Tero Vahamaa Kymenlaakson pe-
lastuslaitokselta. 
 

SUOMEN UIMAOPETUS- JA HENGENPELASTUSLITTO 

Tiedote 04.07.2022 
 
SUH:n hukkumistiedote – Helteinen kesäkuu vaati Suomen vesillä 18 ihmisen hengen 
 
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) median välityksellä kerättyjen ennakkotietojen 
mukaan kesäkuussa hukkui 18 ihmistä. Kuusi hukkumista tapahtui uidessa, viisi vesiliikenteen 
yhteydessä ja seitsemässä tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Juhannuksen aikana (torstai-
sunnuntai) hukkui viisi ihmistä. Suomessa on tammi-kesäkuun aikana hukkunut 36 ihmistä, joka on 32 
vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana (68). 
 
Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan kesäkuu oli suurimmassa osassa maata tavanomaista 
lämpimämpi. Lämpimän kesäsään ikävänä kääntöpuolena ovat runsaat hukkumistapaturmat.  
 
Keskimäärin puolet Suomen hukkumistapaturmista ajoittuu kesäkuukausiin. 



– Hukkuneiden määrä valitettavasti kasvaa, kun sää on suotuisa ja ihmisiä on paljon liikkeellä vesillä ja 
veden äärellä. Surullisinta on se, että hukkumiset ovat suurilta osin ennaltaehkäistävissä. 
Onnettomuus yllättää aina, joten paras keino varautumiseen on huomioida turvallisuusasiat jo ennen 
vesille lähtemistä, sanoo SUH:n viestintäasiantuntija Niko Nieminen. 
 
Kesäkuun tilastoissa nousee esille uidessa (6) ja vesiliikenteen yhteydessä (5) tapahtuvien 
hukkumisten määrä. Paljon läheltä piti-tilanteita on myös tapahtunut. Jotta loppukesä sujuisi 
mahdollisimman turvallisesti, on syytä huomioida muutama asia. 
 
– Muista terve järki ja selkeä arviointikyky – oikea asenne luo turvaa. Puetaan pelastusliivit aina vesillä 
liikkuessa, päihtyneenä pysytään rannalla, arvioidaan oma uimataito ja toimintakyky realistisesti, 
uidaan aina kaverin kanssa ja rannan suuntaisesti sekä pysytään käden mitan päässä lapsista veden 
äärellä, sanoo Nieminen. 
 
Suomessa hukkuu tapaturmaisesti vuosittain 100–150 ihmistä, joista tilastojen mukaan noin puolet 
alkoholin vaikutuksen alaisena. Suurin osa tapaturmaisista hukkumisista tapahtuu uinnin, pulikoinnin 
ja vedessä vilvoittelun yhteydessä, rannalta tai laiturilta tahattomasti veteen putoamisien yhteydessä 
ja vesikulkuneuvolla eli pääasiassa soutuveneellä liikkumisen yhteydessä. Hukkumiset tapahtuvat 
usein tutuissa sisävesistöissä, lähellä rantaa. 
 
Kesäkuun hukkumiskuolemista tapahtui seitsemän Itä-Suomen alueella, neljä Länsi- ja Sisä-Suomen 
alueella, kolme Pohjois-Suomen alueella, kolme Lounais-Suomen alueella ja yksi Etelä-Suomen 
alueella. Kesäkuussa hukkui tänä vuonna 12 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana 
ajankohtana (30). 
 
Koko alkuvuoden hukkumisista (36) kahdeksan on tapahtunut uidessa, kahdeksan vesiliikenteen 
yhteydessä, seitsemän jäihin vajoamisen seurauksena ja kolmessatoista tapauksessa tapahtumien 
kulku ei ole selvillä. Tämän vuoden hukkuneista yhdeksäntoista on miehiä, neljä naisia ja 
kolmessatoista tapauksessa sukupuoli ei ole tiedossa. 
- 
Lomakausi on vasta alkamassa, ja lämpimät säät näyttävät jatkuvan. Nautitaan kauniista kesäpäivistä – 
veneillään, uidaan ja huomioidaan ennen kaikkea turvallisuus. SUH suosittelee kaikkien kasvattamaan 
tietoisuuttaan vesiturvallisuudesta. Viisaasti Vesillä -kampanjan Hukkumattomuudenlupaus on oiva 
tapa perehtyä aiheeseen ja samalla haastaa läheisensä mukaan vesiturvallisuustalkoisiin. 
 
10 VINKKIÄ VESITURVALLISEEN KESÄN VIETTOON 

• Käytä pelastusliivejä aina vesillä liikkuessasi. 

• Muista, että alkoholi ei kuulu vesille. 

• Valvo lapsia erityisen tarkkaan veden äärellä, käden mitan päässä. 

• Varmista ennen veteen hyppäämistä, ettei pinnan alla piile vaaraa. 

• Arvioi oma uimataitosi realistisesti ja ui sen mukaisesti. 

• Ui rannan suuntaisesti, jotta jalkasi ylettyvät tarvittaessa pohjaan. 

• Ota aina kaveri mukaan uimaan ja saunomaan. 

• Opettele lapsen kanssa säännöt, kuinka veden äärellä tai vedessä toimitaan. 

• Tarkista veneesi merikelpoisuus ja että siitä löytyy oikea varustus. 

• Muista terve järki ja selkeä arviointikyky – oikea asenne luo turvaa. 

https://www.viisaastivesilla.fi/etusivu/hukkumattomuudenlupaus


SUOMEN PALOPÄÄLLYSTÖLIITTO 
Tiedote 30.06.2022 

 
Valtaosa suomalaisista pitää onnettomuuspaikkakuvien jakamista sosiaalisessa me-
diassa paheksuttavana 

                           
 

Touko-kesäkuussa toteutettu Liikenneturvan tutkimus osoittaa, että kolme neljästä suomalaisesta 
pitää paheksuttavana onnettomuuspaikkakuvien jakamista sosiaalisessa mediassa. Yli puolet myös 
kannattaa ajatusta, että onnettomuuspaikkojen kuvaaminen kiellettäisiin lailla. 
 
Valtaosa suomalaisista pitää onnettomuuspaikasta otettujen kuvien jakamista sosiaalisessa me-
diassa paheksuttavana. Erittäin paheksuttavana kyseistä toimintaa pitää lähes puolet Liikennetur-
van kyselyyn vastanneista. On selvää, etteivät onnettomuuspaikoilla työskentelevät pelastusalan 
ammattilaiset ole ainoita ilmiöstä huolestuneita. 
 
Itse kuvaamisen kieltämistä lailla kannattaa yli puolet suomalaisista. Pelastusalan ammattilaisista 
kuvaamista olisi valmiita rajoittamaan yli 90 prosenttia. 
 
– Kuvaaminen ei kuulu onnettomuuspaikalle. Valtaosa kokee, että kuvaaminen ja kuvien jakami-
nen ei ole hyväksyttävää, tutkimuksen tulokset antavat aihetta ajatteluun. Jokainen voi miettiä 
asiaa omalta kohdaltaan. Haluaisinko tulla kuvatuksi onnettomuuden uhrina? Vastaus on varmasti 
en, pohtii Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tomi Rossi.  
 
Esimerkiksi naapurimaassamme Ruotsissa onnettomuuspaikan kuvaamisesta on ollut mahdollista 
saada rangaistus vuodesta 2018 saakka. Saksassa onnettomuuspaikan kuvaaminen on puolestaan 
ollut rangaistavaa jo vuodesta 2016 lähtien. 
 
Kesällä 2022 käynnissä oleva pelastusalan toimijoiden yhteinen Kuvaa elämää – älä 
onnettomuuspaikkaa -kampanja pyrkiikin lisäämään tietoa onnettomuuspaikkojen kuvaamisen 
ongelmallisuudesta, jotta yhä useampi onnettomuuspaikkakuva jäisi myös Suomen teillä 
ottamatta. 
 
– Onnettomuuspaikan kuvaaminen on paitsi epäkunnioittavaa onnettomuuden uhreja kohtaan, 
myös hengenvaarallista sekä kuvaajalle itselleen että muille tielläliikkujille. Lisäksi kuvaaminen 
vaikeuttaa pelastustyöntekijöiden elintärkeää työtä. Onnettomuustilanteissa puhelinta tulisi 
käyttää ainoastaan avun hälyttämiseen paikalle, projektipäällikkö Niki Räsänen Suomen 
Palopäällystöliitosta muistuttaa. 
 
Onnettomuuspaikalla toimiminen hallussa suurimmalla osalla suomalaisista 
 



Suurin osa suomalaisista kokee osaavansa toimia onnettomuuspaikalla: kaksi kolmesta kyselyyn 
vastanneesta on samaa mieltä väittämästä ”Tiedän, miten toimia liikenneonnettomuuspaikalla”, ja 
vain joka kymmenes kokee, ettei onnettomuuspaikalla toimiminen ole hallussa. 
Tieliikennelain mukaan jokaisella on velvollisuus auttaa onnettomuustilanteessa kykyjensä 
mukaan. 
 
– Meistä jokaisen on tärkeää muistaa, että onnettomuustilanteessa auttaakseen ei tarvitse olla 
ammattilainen, vaan auttaa voi omien taitojensa ja toimintakykynsä puitteissa, Räsänen sanoo. 
Miten sitten toimia onnettomuuspaikalla oikein? Jos satut onnettomuuspaikalle ensimmäisenä, 
pysähdy turvalliseen paikkaan, auta ja soita 112. Jos taas apu on jo paikalla, keskity 
onnettomuuspaikan turvalliseen ohittamiseen ja paikalla olevan viranomaisen ohjeiden 
noudattamiseen. 
Ja muista: jos et tiedä miten toimia, saat ohjeita soittamalla hätänumeroon 112.Liikenneturva 
selvitti suomalaisten suhtautumista liikenteen eri ilmiöihin touko-kesäkuun vaihteessa 2022. 
Kantar TNS Oy:n toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1005 henkilöä, joista autoilevia oli 81 
prosenttia. 

PELASTUSLAITOS 
 
Sopimus 07.07.2022 
 
PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS HÄLYTYSRAHASTA 
 
Määräaikainen sopimus, jossa on sovittu hälytysrahan maksamisesta KVTESS III luvun 22 §:n 
hälytysrahan maksamisesta KVTESS:iä suurempana. Määräaika on 1.8.2022 – 30.11.2022. Sopimuksen 
piiriin kuuluvat kaikki Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella työskentelevät päätoimiset henkilöt. 
 
Sopimusta sovelletaan myös sopimuspalokuntiin. 
 
Hälytysrahan suuruus määritelty eri suuruiseksi viikon eri aikoina, suuruus vaihtelee 1 x hälytysraha – 
6 x hälytysraha. Muutoksella pyritään varmistamaan se, että pelastuslaitos pystyy varmistamaan 
päiväaikaisen lähtövalmiuden toteutumisen pelastuslaitoksen toiminta-alueella.  
 
 
Tiedote 17.06.2022  
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos osallistuu Kuvaa elämää – älä onnettomuuspaikkaa -
kampanjaan 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos osallistuu Suomen Palopäällystöliiton Kuvaa elämää – älä 
onnettomuuspaikkaa -kampanjaan, joka pyrkii vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen 
tieliikenneonnettomuuspaikoilla. Hankkeeseen liittyy sosiaalisen median kampanja. 
Hälytysajoneuvoihin kiinnitetään lisäksi Kuvaa elämää – älä onnettomuuspaikkaa -tarroja 
muistuttamaan kansalaisia asiasta. 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos ja sopimuspalokunnat julkaisevat sosiaalisen median kanavissaan 
juhannusviikolla sekä juhannuksen jälkeen kampanjavideoita, jotka muistuttavat auttamisen 



tärkeydestä, turvallisesta onnettomuuspaikan ohittamisesta, kuvaamisen unohtamisesta 
onnettomuustilanteissa sekä auttajien työturvallisuudesta. 
 
Lisäksi pelastuslaitoksen ja ensihoidon hälytysajoneuvoihin kiinnitetään kampanjan tarroja. Tarrojen 
avulla pyritään muistuttamaan ihmisiä onnettomuuspaikoilla siitä, ettei kuvaaminen ole suotavaa. 
Ajatuksena on, että ihmisten tietoisuuden lisääntyessä pelastushenkilöstö saisi työrauhan itse 
tehtävään – ilman, että tarvitsee keskittyä kuvaajien hätistelyyn. 
 
Liikenneonnettomuuspaikkojen kuvaaminen on vahingollista, koska: 
 
1. Lisäonnettomuuksien ja turhien vaaratilanteiden riski kasvaa, kun keskittyminen on pelastustöiden 
turvallisen ohittamisen sijaan kuvaamisessa. Tämä on vaaraksi sekä kuvaajan omalle että muiden 
tielläliikkujien turvallisuudelle mutta myös pelastustyöntekijöiden työturvallisuudelle. 
 
2. Kuvaamisen estäminen vie resursseja pelastustoiminnasta: kuvaajien pois ohjaamiseen ja erilaisten 
kuvausesteiden pystyttämiseen kuluvat minuutit voivat olla onnettomuustilanteessa elintärkeitä. 
 
3. Onnettomuuden uhrien yksityisyydensuoja vaarantuu, jos onnettomuuspaikalta leviää kenen 
tahansa ottamia kuvia. 
 
4. Kamerastasi ei ole apua – sinusta voi olla: jos satut onnettomuuspaikalle ensimmäisenä, 
velvollisuutesi on auttaa omien taitojesi ja toimintakykysi puitteissa. Muista, että 
onnettomuustilanteessa auttaakseen ei tarvitse olla ammattilainen. 
 
Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Suomen 
Sopimuspalokuntien Liitto, Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL sekä Suomen Ensihoitoalan Liitto. 
Hankkeen rahoittaa Palosuojelurahasto. 
 
 
Tiedote 04.07.2022 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos suorittaa pientalojen palotarkastuksia kesän aikana. 
Varmista tulijan henkilöllisyys ennen kuin päästät vierasta kotiisi. 
 
Jokaiselta pelastusviranomaiselta löytyy kuvallinen virkakortti, josta selviää henkilön edustama 
organisaatio sekä virka-asema organisaation sisällä. Mikäli henkilöltä ei löydy virkakorttia, häntä ei 
ole pakko päästää sisälle tarkastusta tekemään. 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palotarkastuksia suorittavat henkilöt tunnistaa 
virkavaatetuksesta. Vaatteissa lukee lisäksi henkilön nimi ja virka-asema. Pelastuslaitoksen 
työntekijät liikkuvat lähes aina paloautolla tai pelastuslaitoksen logoilla varustetulla punaisella 
autolla, jonka katolla on vilkku 



. Aluepalopäällikkö Jani Aaltonen esittelee pelastusviranomaisen 
asemavaatetusta. 
 
Valvontakäynnit asiakkaiden luona sovitaan yleensä etukäteen. Poikkeuksena on nopeaa 
reagoimista vaativat tilanteet tai valvonta, jossa suurena massana valvotaan lyhyellä aikataululla 
useita toimijoita. Mikäli soittava tai paikalle tuleva henkilö epäilyttää, ota yhteyttä 
pelastuslaitoksen päivystävään palotarkastajaan asian selvittämiseksi p. 0440-773 222. 
 
Tiedote 02.08.2022 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos järjestää väestönsuojelun koulutuksia elo-syyskuussa 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos järjestää elo-syyskuun 2022 aikana väestönsuojelukoulutuksen 
Hollolassa, Heinolassa, Lahdessa ja Orimattilassa. Koulutusten tarkoituksena on antaa tietoa 
väestönsuojelusta sekä ohjausta väestönsuojan kunnossapidosta ja käyttökuntoon saattamisesta. 
Koulutukset on tarkoitettu väestönsuojelusta kiinnostuneille ja taloyhtiöiden väestönsuojeluun 
nimetyille turvallisuus-henkilöille. Kouluttajana toimii paloinsinööri Raila Viljamaa Päijät-Hämeen 
pelastuslaitokselta. Koulutukset ovat maksuttomia. Ilmoittautuminen alla olevien verkkosivulinkkien 
kautta. 
 
Hollolan pelastusasema 23.8.2022 klo 17.30-20.30 
Osoite Paassillantie 5, 15880 HOLLOLA 
Koulutukseen mahtuu 32 osallistujaa ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 
Heinolan pelastusasema 25.8.2022 klo 17.30-20.30 
Osoite Yhdyskatu 1, 18150 HEINOLA 
Koulutukseen mahtuu 32 osallistujaa ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 
Lahti, Paavolan pelastusasema 30.8.2022 klo 17.30-20.30 
Osoite Mannerheiminkatu 24, 15100 LAHTI 2krs. 
Koulutukseen mahtuu 45 osallistujaa ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 
Orimattilan pelastusasema 7.9.2022 klo 17.30-20.30 
Osoite Ravitie 1, 16300 ORIMATTILA 
Koulutukseen mahtuu 24 osallistujaa ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 
PÄIJÄT-HÄMEEN ALUEVALTUUSTO 
 
Pöytäkirjaote 13.06.2022 
 

https://www.phpela.fi/koulutus/vaestonsuojelun-koulutus-hollola/
https://www.phpela.fi/koulutus/vaestonsuojelun-koulutus-heinola/
https://www.phpela.fi/koulutus/vaestonsuojelun-koulutus-lahti/
https://www.phpela.fi/koulutus/vaestonsuojelun-koulutus-orimattila/


§ 44 ”Selvitykset hyvinvointialueelle omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista” 
 
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta annetun lain 
(voimaanpanolaki 616/2021) 26 §:ssä on säädetty kunnille ja pelastustoimelle velvollisuus antaa 
hyvinvointialueelle siirtyvistä toimitiloista, irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista.  
 
Aluevaltuusto päätti ottaa vastaan 31.05.2022 mennessä saapuneet täydennykset ja merkitsee ne 
tiedoksi. Samalla aluevaltuusto päätti siirtää asian jatkovalmisteluun siten, että kaikki 30.06.2021 
mennessä saapuneet täydennykset annettuihin selvityksiin käsitellään samalla kerralla. 
 



PÄIJÄT-HÄMEEN ALUEHALLITUS 
 
Pöytäkirjaote 20.06.2022 
 
§ 96 ”Päijät-Hämeen hyvinvointialueen pelastus-/paloasemien, sopimuspalokuntien 
ja öljyntorjuntavarastojen toimitilojen ja maapohjanhankintaa koskevat neuvottelut” 
 
Hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen päätöksen mukaan nimetty neuvotteluryhmä on 
käynyt pelastus-/paloasemien, sopimuspalokuntien ja öljyntorjuntakalustoja koskevia kiinteistöjä ja 
maapohjia koskevat ensimmäiset hankintaneuvottelut 28.2 – 31.3.2022 välisenä aikana. 
 
Hankintaneuvotteluja on jatkettu ja neuvotteluissa kiinteistöjen hankintahinnaksi on muodostumassa 
27 – 28 miljoonaa euroa. Neuvotteluja on käyty vakinaisista pelastusasemista sekä ns. ykköslähdön 
sopimuspalokuntien kiinteistöistä. Lahden kaupungin kiinteistöjen osalta ollaan päätymässä 
vuokrasopimusten siirtoon, samoin Vuolenkosken paloaseman osalta. Vuolenkosken paloasema on 
tontilla olevan liikuntahallin kiinteä osa, eikä ole erotettavissa itsenäiseksi rakennukseksi. 
 
Aluehallitus päätti, että neuvotteluryhmä valmistelee aluehallituksen käsiteltäväksi kohdekohtaiset 
ostotarjoukset syyskuun puoliväliin mennessä. Samalla aluehallitus päätti, että hankintaneuvottelut 
Lahden kaupungin pelastus-/paloasemien ja öljyntorjuntavarastojen osalta päätetään.  



     Johtokunta 
      30.08.2022 § 44 
      Liite 5 
§ 44 AJANKOHTAISASIAT 

 
 

1. Asikkalan uuden pelastusaseman rakentaminen 
 

• etenee hieman aikataulusta myöhässä 
 

2. Asikkalan varallaolo 
 

• 24.8 keskustelu asiamiehen kanssa 
• tehty sovitteluesitys kaksi kertaa 
• jos sovintoa ei saada, pääkäsittely 3. - 4.11  

 
3. Asikkalan aseman vakinaistaminen 

 
• ESAVI lausunto ei puolla vakinaisen aseman perustamista 
• toimintavalmius parantunut 
• saatu lisää henkilöstöä 
 

4. Sopimuspalokunnat 
 

• aluesopimusneuvottelut etenevät 
• hälytysraha kokeilu 1.8. – 30.11.2022 
• sopimuspalokuntalaistarinat (4) julkaistu  
• sopimuspalokuntaviikko 

 
5. Koronatilanne 

 
• rajoitteet purettu  

 
6. Hyvinvointialue valmistelut 

 
• hallintosääntöä tarkennetaan  
• aluehallituksen, maakuntahallituksen ja HVA valmistelun johtoryhmän yhteinen seminaari 

Heinola 25. - 26.8. 
• henkilöstöohjelma hyväksyntään 
• pelastusasemien hankinta/osto neuvottelut jatkuu nyt elokuusta eteenpäin, 

kauppakirjaluonnokset menneet heinäkuussa kuntiin, HVA:n aluehallituksen käsittelyyn 
syyskuussa 

• HVA:n ateria, siivous ja välinehuoltopalaveri 19.8. kartoituksessa Phpelan paloasemien 
siivouspalvelut 

• HVA:n hankintojen valmistelupalaveri 24.8. Phpelan sopimukset ja hankinnat ilmoitettu 
työryhmälle ennen kesälomia 

• Sansia Oy:n hankintayhteistyön jatkumispalaveri 7.9. tarkoitus jatkaa Sansia Oy:n kanssa 
hankintayhteistyötä 



7. Työsuojelutarkastukset  
 

• AVI:n suorittamat tarkastukset kesän aikana  
• AVI:n raportissa painotetaan vaarojen ja riskien arviointia, joka työnantajan tulee tehdä. 
• Käytössämme oleva PERA ohjelma ei ole toimiva riskien arviointiin, siirtyminen HAIRPRO – 

järjestelmään (ensihoidossa käytössä)  
• Siirryttäessä Haipro-ohjelman käyttöön, saadaan myös Psykososiaalisen kuormituksen 

arviointityökaluja 
• Nastolassa ja Heinolassa tuli asemavastaavilta esiin operatiivisen päällystön kokema 

psykososiaalinen kuormitus. Palomestarit/asemavastaavat kokevat palotarkastusmäärien 
tavoitteet suuriksi suhteessa käytettävissä oleviin toimistopäiviin ja työt kasautuvat.  

• Sivuasemien palomestareiden riskialttiiksi tehtäväksi koetaan hälytystehtäviin ajaminen 
yksin, jossa samalla seurataan kahta tietokoneen näyttöä ja sinne jatkuvasti nousevaa tietoa.  

• Tämä tulee huomioida ja arvioida asemavastaavien kuormitusta ja työn kuvaa. 
 

• Työaika oli myös erityiskohteena tarkastuksella. Toteutuneista tunneista ei löytynyt mitään 
huomautettavaa 

• Työterveyshuollon työpaikkaselvitykset eivät olleet kaikilta osin ajantasalla, koska koronan 
takia niitä on siirretty. 

• 2022 vuoden aikana on jo aiemmin sovittu toteutettavan kaikkien toimipaikkojen osalta 
selvitykset. Nyt on jo toteutettu Heinolan ja Orimattilan osalta sekä Paavolasta ensihoito sekä 
tekninen osasto. Pelastusosaston osalta tehdään 17.8. Paavolassa. Lisäksi Niemen asemalla 
10.8. Nastolan ja Hollolan osalta tehdään syksyllä. 

• Heinolan työpaikkaselvitystä AVI vaatii tehtäväksi ja lähetettäväksi 15.8. mennessä. Selvitys 
tehtiin jo 30.5.-22, mutta AVI:n vaatimukset ovat laajemmat, kuin Wellamon 
työpaikkaselvityksessä tehtiin.  

 
8. Sairaspoissaolot / ylityöt toteuma ja vertailua 

 
• ylitöiden määrä kasvanut huomattavasti 2021 - 22 
• sairaspoissalot (pitkät) lisääntyneet 2020 - 22 
• tilannetta seurataan  
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