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37 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, 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. 
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38 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 xxx.  
 

Päätös: 

  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Risto Turunen ja Juha Hämäläinen. 
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39 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 
Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 111 §:n mukaan asiat käsitellään 
esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 
 
Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu 
kokouskutsussa. 
 
Puheenjohtaja: 
 
Johtokunta hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös:  
Hyväksyttiin. 
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40   PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 

 

Pelastuslaitoksen voimassa oleva yhteistoimintasopimus kuntien kanssa on 
päivitetty viimeksi vuonna 2006. Tämän jälkeen kuntakentässä on tapahtunut 
yhdistymisiä ja samaan aikaan myös lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia, 
joiden takia yhteistoimintasopimus on päivitettävä vähintään muuttuneiden 
tietojen osalta. 
 
Sopimus on kuntien ja Päijät-Hämeen maakuntaliiton välinen sopimus, jonka to-
teuttamisesta vastaa Päijät-Hämeen pelastuslaitos-kuntayhtymäliikelaitos. 
 
Pelastuslaitoksen johtokunta on päättänyt kokouksessaan 16.10.2019 § 39 pyy-
tää kunnilta lausuntoa pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muuttami-
sesta. Kaikki kunnat ovat toimittaneet lausuntonsa pelastuslaitokselle. 
Lausuntojen mukaan kunnat hyväksyvät esitetyt muutokset pois lukien 
maksuosuuksien laskentaperusteiden muuttaminen. (Johtokunta 26.02.2020 § 6)   
 
Kuntajohtajien kokous on velvoittanut pelastuslaitosta tekemään selvityksen 
maksuosuuksien muuttamisen vaikutuksista siten, että ns. Sysmän ja Hollolan 
helpotukset poistetaan ja siirrytään asteittain asukaslukupohjaiseen maksu-
osuusjakoon. Iitin liittyminen Päijät-Hämeen maakuntaan huomioidaan.  
 
Pelastusjohtajan sekä hallintopäällikön yhdessä laatima selvitys on käsitelty 
kuntajohtajien kokouksessa 13.5.2020. Kuntajohtajat ilmaisivat tuolloin 
kantanaan, että tehty pelastuslaitoksen selvitys ja sen johtopäätökset ovat 
hyväksyttävissä maksuosuusjärjestelmän lähtökohdaksi. Selvitys liitteenä (liite 1).  
 
Päijät-Hämeen maakuntahallitus on pyytänyt asiasta kuntien lausunnot 
30.08.2020 mennessä. Lausuntopyynnössä esitettiin kolme eri vaihtoehtoista 
mallia uusiksi maksuosuuden laskuperusteiksi. Mallissa 1 ”helpotukset” 
poistetaan ryhmien sisältä, mallissa 2 siirrytään asukaslukupohjaiseen 
maksuosuuteen siirtymäajan kuluessa ja mallissa 3 siirrytään siirtymäajan 
kuluessa asukaslukupohjaiseen maksuosuusmalliin, jossa Lahden maksuosuus on 
90 % asukaslukukohtaisesta maksuosuudesta. 
 
Useampi kunta on lausunnossaan esittänyt hyväksyvänsä useamman eri 
vaihtoehdon.  
 
Lausuntojen mukaan kunnista mallia 1 kannattaa ensisijaisesti kaksi kuntaa, 
mallia 2 viisi ja mallia 3 seitsemän kuntaa.   Nykyisen mallin kannalla on yksi 
kunta.  Yhteenveto lausunnoista liitteenä (liite 2).  
 
Yhteistoimintasopimuksen § 8 ”yhteistoimintasopimuksen muuttaminen” mu-
kaan sopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta sopijakun-
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nista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien 
sopijakuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. 
 
 
Valtioneuvoston päätöksen 25.6.2020 mukaisesti Iitin kunta siirtyy Päijät-
Hämeen pelastustoimen alueeseen 1.1.2021. Saman päätöksen mukaisesti 
alueeseen kuuluvilla kunnilla tulee olla sopimus pelastustoimen järjestämisestä.  
 
Uusi sopimus tulee saattaa voimaan viimeistään uuden aluejaon tullessa 
voimaan. Määräaika sopimuksen muuttamiselle on 31.10.2020.   

 
Yhteistoimintasopimus luonnos liitteenä (liite 3). 

    
Esittelijä: Johtokunta hyväksyy omalta osaltaan kokouksessa esitetyn luonnoksen 
pelastustoimen yhteistoimintasopimuksesta ja esittää sitä edelleen 
maakuntavaltuustolle sekä edelleen kunnille hyväksyttäväksi. 
 
Esittelijä muutti päätösesityksensä muotoon: Johtokunta hyväksyy omalta osaltaan 
kokouksessa esitetyn luonnoksen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksesta ja 
esittää sitä kuntiin 2.10. mennessä hyväksyttäväksi ja sen jälkeen 
maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi.    
 
Päätös:  
Hyväksyttiin muutettu päätösesitys. 



PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä                                Sivu  8 (17) 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos 09.09.2020   
Johtokunta 
__________________________________________________________________________
  

 

 

41   PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN 

 

Pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti pelastustointa hoidetaan 
kuntayhtymäliikelaitoksena Päijät-Hämeen liiton hyväksymän Päijät-Hämeen 
pelastuslaitoksen johtosäännön ja muiden Päijät-Hämeen liiton sääntöjen 
mukaisesti.  
 
Pelastuslaitoksen johtosääntöön on tehty viimeksi muutoksia maakun-
tavaltuuston kokouksessa 16.3.2012 (§ 7), jolloin tarkennettiin johtosäännön § 3 
”johtokunnan tehtävät”, muulta osin johtosääntöä ei ole muutettu.  
 
Koska kuntakentässä on edellisen käsittelyn jälkeen tapahtunut huomattavia 
muutoksia, tulee johtosääntö käsitellä maakuntavaltuustossa ja hyväksyttää 
siihen esitettävät muutokset. 
 
Johtosääntöön esitetään seuraavia muutoksia: 
- § 2 pelastuslaitoksen johto 

o johtokunnan kokoonpanon muutosesitykset 
 kuntakohtaisten edustajien määrien muutokset 
 Lahdelle neljä (4) jäsentä, nykyisellään kolme (3) 
 Iitti ja Kärkölä yhteinen 

o poistetaan kappale, joka käsittelee talousarvion käsittelyä  
-   
 
Johtosääntö luonnos liitteenä (liite 4). 

    
 
 

Esittelijä: Johtokunta hyväksyy omalta osaltaan kokouksessa esitetyn luonnoksen 
pelastuslaitoksen johtosäännöksi ja esittää sitä edelleen maakuntavaltuustolle 
hyväksyttäväksi.    
Esittelijä muutti päätösesityksensä muotoon: Johtokunta hyväksyy omalta osaltaan 
kokouksessa esitetyn luonnoksen pelastuslaitoksen johtosäännöksi ja esittää sitä 
kuntiin 2.10. mennessä hyväksyttäväksi ja sen jälkeen maakuntavaltuustolle 
hyväksyttäväksi. 
 
Päätös:  
Hyväksyttiin muutettu päätösesitys. 
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42  LAUSUNTO PELASTUSTOIMEN JÄRJESTÄMISLAISTA   

 
Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt eri tahoilta lausuntoa ”hallituksen 
esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämi-
sen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi”.  
 
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti Suomessa toteu-
tetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus ja perustetaan 
Sote-maakunnat. Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on turvata pelastus-
toimen palvelujen saatavuus, kattavuus ja laatu myös tulevaisuudessa. Uudis-
tuksen tavoitteena on kehittää ja tukea pelastustoimen valtakunnallista tehok-
kuutta ja yhdenmukaisuutta. Tavoitteena on myös varmistaa, että Sote-maakun-
tien pelastuslaitoksilla on mahdollisuus tuottaa ensihoitopalveluja koko maassa 
pelastustoiminnan ja ensihoidon palvelutuotannon toiminnallisen ja kustannus-
tehokuuden varmistamiseksi. Uudistuksella vahvistetaan toimialan valtakunnal-
lisia voimavaroja, kehitetään toimialan johtamista ja ohjausta sekä tiivistetään 
alan toimijoiden yhteistyötä.       
 
Pelastuslaitoksen ylin virkamiesjohto on valmistellut omalta osaltaan lausuntoa 
ottaen samalla huomioon valtakunnallisen pelastustoimen kumppanuusverkos-
ton sekä Päijät-Hämeen liiton valmistelussa esiin nostetut asiat. 
 
Pelastuslaitos on lausunnossaan keskittynyt pelastustoimen järjestämislakiin 
sekä rahoituslakiin. 
 
Lausunnot on pyydetty toimittamaan 25.9.2020 klo 16:00 mennessä. Lausunnot 
voi antaa sähköisen lausuntopalvelun kautta tai avoimena lausuntona. 
 
Pelastuslaitoksen lausuntoluonnos liitteenä (liite 5).    
 
 
Esittelijä 

 
Johtokunta merkitsee tiedoksi annetun lausunnon.   
 
Päätös:  
 
Merkittiin tiedoksi. 
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43   VALVONTATOIMINNAN JA TURVALLISUUSVIESTINNÄN TOTEUMA 1.1.-30.6.2020  

 

Pelastuslaitoksen riskienhallintaosasto on toimittanut pelastusjohtajalle tiedoksi 
raportin 1.1.-30.6.2020 toteutetuista valvontatoimista sekä turvallisuusviestin-
nän tapahtumista. Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot vaikuttivat ja 
vaikuttavat jatkossakin erityisesti yritysten ja laitosten määräaikaiseen 
valvontaan sekä turvallisuusviestinnän tapahtumiin ja koulutuksiin. 
Koronavirustilanteen vuoksi pientalojen palotarkastuskäynnit jätetään koko 
vuodelta suorittamatta. Palvelutasopäätösten mukaisiin tavoitteisiin ei 
valvonnassa eikä turvallisuusviestinnässä päästä vuonna 2020. 
 

 Yritysten ja laitosten määräaikaisia tarkastuksia on tehty   361 kpl (465). 

Määrä on 33 % (45) vuodelle 2020 asetetusta tavoitteesta. Valvontakäyn-

nit olivat osin kokonaan keskeytettynä 17.3. lähtien, ja valvontaa 

käynnistettiin uudelleen loppukeväästä asiakirjojen avulla. 

 Epäsäännöllistä valvontaa on tehty 509 kpl (519). Epäsäännöllisessä 

valvonnassa keskityttiin aiempien valvontapöytäkirjojen jälkivalvontaan. 

 Asiakirjavalvontaa on tehty 331 kpl (375). Valvonta on kohdistunut 

pääosin paloteknisten laitteiden valvontaan. Yleisötapahtumien 

pelastussuunnitelmien valvonta on ollut kokoontumisrajoitusten vuoksi 

normaalia vähäisempää. 

 Kemikaalilain nojalla tehtyjä tarkastuksia ja päätöksiä on tehty   228 kpl 

(139). Kemikaali-ilmoitusten käsittelyyn kohdennettiin lisää henkilöstöä. 

 Asiantuntijapalveluja on tehty 790 kpl (719) 

 Pientaloja on valvottu itsearviointilomakkeilla sekä rivi-ja kerrostaloja 

myös palotarkastuskäynneillä yhteensä 2 323 kpl 

 Vapaa-ajan asuntoja on valvottu itsearviointilomakkeilla 99 kpl.  Vapaa-

ajan asuntojen itsearviointilomakkeiden palautus käynnistyi vasta 

kesäkuussa, joten suurin osa lomakkeista valvotaan vasta loppuvuoden 

aikana. 

Turvallisuusviestintään kuuluviin tilaisuuksiin on osallistunut alkuvuonna 
yhteensä 7 959   henkilöä (20 457) henkilöä eli noin   4 % alueen asukkaista. Tilai-
suuksia on pidetty kaikkiaan    91 kpl (217). Koronaviruksen aiheuttamien toimin-
nallisten muutosten vuoksi kevään tilaisuudet peruttiin sekä päätöksen mukai-
sesti turvallisuusviestinnän tilaisuuksia ei suoritettu. Keväällä jäi suorittamatta 
noin 120 tilaisuutta edellisvuoteen verrattuna.  
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Turvallisuusviestinnässä keskityttiin sosiaalisen median kautta tehtävään viestin-
tään. Pelastuslaitoksen turvallisuusviestintä tavoitti sosiaalisessa mediassa par-
haimmillaan lähes 70 000 henkilöä kuukaudessa. 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella oli tammi-kesäkuussa 2020 sosiaalisen median 
osumia 848 kappaletta ja perinteisiä mediaosumia 445 kappaletta. Sosiaalisen 
median kokonaisnäkyvyys nousi vastaavaan edeltävään jaksoon verrattuna 45 
prosenttia ja medianäkyvyys 23 prosenttia. 

 
Myös Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen sosiaalisen median kanavien seuraaja-
määrät ovat kasvaneet. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella on käytössään kolme, 
aktiivista sosiaalisen median kanavaa: Twitter, Instagram ja Facebook. 
Kuntalaisten kotien turvallisuuteen keskittyviä Turvallisesti kotona – vinkkejä 
julkaistiin sekä Instagramin että Facebookin kautta. Uutena toimintana aloitettiin 
lyhyiden videoiden tuottaminen. Päijät-Hämeen pelastuslaitos osallistui myös 
valtakunnalliseen viestintään.  
 
Esittelijä: Johtokunta merkitsee tiedoksi valvontatoiminnan ja 
turvallisuusviestinnän toteutuman 1.1. – 30.6.2020.   
 
Päätös:  
 
Merkittiin tiedoksi. 
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44   TOIMINNALLINEN TOTEUMA PELASTUSTOIMINTA 1.1.-30.6.2020 

 
Pelastuslaitoksen pelastustoiminnan osaston toiminnan tärkeimpinä 
tunnuslukuina on käytetty lähinnä hälytystehtävien määrän muutosta sekä 
toimintavalmiusajan toteumaa. Seuraavassa vertailua eri vuosilta toteuman 
osalta ajalla 1.1 – 31.6.  
 
Ensimmäisen yksikön (kiireelliset tehtävät) toimintavalmiusaika: 

 

Kunta Täyttymis % 1-3.2019 Huomioita 

Lahti      85 %    81 %  

Hollola    93 %    88 %  

Heinola    92 %    88 %  

Orimattila      93 %    99 %  

Asikkala    89 %     91 %  

Hartola    100 %    91 %  

Kärkölä    82 %    78 %  

Sysmä    100 %  100 %  

Padasjoki  100 %  100 %  

Keskiarvo kaikki 92,7 % 90,7 %  

 
Hälytystehtävien määrä on laskenut edellisvuodesta 172 tehtävällä (2170 – 
1998). Suurinta tehtävämäärien lasku on ollut ensivastetehtävien (- 195), 
automaattisten paloilm. - ja palovaroittimen tarkastus tehtävissä (- 39), 
rakennuspaloissa (-12) ja avunantotehtävissä (-31). Merkittävää tehtävämäärien 
kasvua on havaittavissa myös ihmisen pelastamisen (+18) ja vaarallistenaineiden 
tehtävissä (+9). Muuten vaihtelut ovat suhteellisen pieniä.   
 
Uhattuna olleet arvot rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa ovat olleet 
yhteensä 34,5 miljoonaa euroa (39,5), josta pelastetut arvot ovat lähes 27,2 
miljoonaa euroa, eli 80 % (95) uhattuina olleista arvoista on pelastettu. 
 
Vastaavalla ajalla pelastuslaitos on pelastanut erilaisissa onnettomuuksissa 
välittömässä vaarassa olleita henkilöitä 19 henkilöä (29).  
 
Ennusteen mukaan tehtävien määrä tänä vuonna tulee laskemaan edellisvuoden 
tasosta. Osittain asiaan vaikuttanee korona epidemia. 

 
Esittelijä 

 
Johtokunta merkitsee tiedoksi operatiivisen toiminnan toteuman 1.1.–30.6.2020.   
 
Päätös:  
 
Merkittiin tiedoksi. 
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45  TALOUSARVION TOTEUMA 1.1.-30.6.2020 

 
Pelastuslaitoksen toimintasäännön 5.3. kohdan mukaan pelastusjohtajan tulee 
raportoida neljännesvuosittain johtokunnalle pelastuslaitoksen talousarvion 
toteutumasta. 
 
Pelastustoimen käyttötalouden menot (liite 6) ilman ensihoitoa olivat 9.162.401 
euroa € (2019 /9.309.168 €).  
 
Pelastustoimen tulos on kesäkuun lopussa 409.222 euroa voitollinen. Lomapalkat 
on maksettu kesäkuussa. Poistot on kirjattu ajalta 1.1. – 30.6. (401.349 euroa, 
budjetoidut poistot koko vuodelle 790.000 €).  Koronan aiheuttamia kustan-
nuksia maalis-kesäkuulta on kertynyt n. 40.000 euroa eli vaikutus talouteen ei ole 
merkittävä. 
 
Investoinnit ajalta 1.1. – 30.6. ovat olleet 571.382 euroa. 
 
Ensihoidon käyttötalouden (liite 7) kustannukset ovat 2.544.452 € (2.583.061 €). 
Ensihoidon tulos on 45.470 euroa tappiollinen kesäkuun lopussa. Ensihoidon 
tulos pysynee talousarviossa, kun palkkakustannusten kertymä pienenee 
kesälomasijaisten työsuhteiden päättymisten myötä elo-syyskuussa. Korona ei 
ole vaikuttanut merkittävästi ensihoidon kustannuksiin. 
 
Ensihoidossa ei ole tehty investointeja. 
 
Liitteet:  pelastustoimen talousarvion toteutuma 1.1. – 30.6.2020 (liite 6) 

ensihoidon talousarvion toteutuma 1.1. – 30.6.2020 (liite 7) 
 
Esittelijä: 
 
Merkitään tiedoksi talousarvion toteutumat 1.1. – 30.6.2020. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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46 PELASTUSLAITOKSEN TIETOTURVAPOLITIIKKA 

Pelastusjohtajan viranhaltijapäätöksellä 36 / 29.5.2019 on asetettu tietoturva-
työryhmä, jonka tavoitteena on tarkentaa tietoturva-asioiden nykytilaa sekä 
laatia uusia tietoturvaohjeita ja –käytäntöjä Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle 
uusien tietoturvavaatimusten mukaisesti. 
 
Työryhmä on laatinut johtokunnan hyväksyttäväksi laitosta koskevan tietotur-
vapolitiikan asiakirjan (liite 8). 
 
Esittelijä: 
 
Hyväksytään tietoturvapolitiikka-asiakirja käyttöönotettavaksi. 
 
Päätös:  
 
Hyväksyttiin. 

47 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO 17.04.2020 – 28.08.2020  

Pelastusjohtajan päätösluettelo on liitteenä (liite 9) ajalta 17.04.2020 – 
28.08.2020.   
 
Esittelijä: 
Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee pelastusjohtajan päätökset tiedoksi.  
 
Päätös:    
 
Merkittiin tiedoksi. 

 

48 TIEDOKSISAANTIASIAT 

Tiedoksisaantiasioista yhteenveto liitteenä (liite 10). 
 
Esittelijä: 
Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi tiedoksisaantiasiat. 

Päätös:  
 
Merkittiin tiedoksi. 
 

49 AJANKOHTAISASIAT 

                     Ajankohtaisasioista yhteenveto liitteenä (liite 11). 
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Esittelijä: 
 
Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavat 
ajankohtaiskatsaukset. 
 
Päätös:  
Merkittiin tiedoksi. 
 

50 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 

51 SEURAAVAT KOKOUKSET 

      
Esittelijä: 
    
SEURAAVA KOKOUS: 4.11 .2020 klo 13:00 -   
 

52  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.12. 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa 
 
Pykälät § 37-52 

 

 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 
 

 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
Johtokunta 
Mannerheiminkatu 24 
15110 LAHTI 
 
Pykälät 
§  
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 

 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava 
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Valitusviranomainen ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin 
myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 
 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Raatihuoneenkatu 1 
13100 Hämeenlinna 
 

Kunnallisvalitus 
 

Pykälät 
 
 

Valitusaika 

30 päivää 

Hallintovalitus 
 

Pykälät 
 

Valitusaika  
    päivää 

Muu valitusviranomainen, osoite ja 
postiosoite 
 
 
 

Pykälät Valitusaika  
    päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valituskirjelmä 

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

 valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 

 päätös, johon haetaan muutosta 

 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

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

Valitusasiakirjojen toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, 
että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 
 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite 
 
 
 

Pykälät 
 
 
 

Valitusasiakirjat on toimitettava ¹: nimi, osoite ja postiosoite 
 
 
 

Pykälät 
 
 
 

 
Lisätietoja 

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

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



     Johtokunta 
     09.09.2020 § 40 
     Liite 1 
 

 

 

 

MAKSUOSUUSSELVITYS 2020    
 

 

 

 

 
 

PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS 2020 
15.04.2020 JH/MS 
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PELASTUSTOIMEN ALUEELLINEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 2002 - 
 
Tässä selvityksessä käsitellään Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimusten mukais-
ten maksuosuuksien perusteet, maksuosuuksiin liittyvät kuntakohtaiset helpotukset, helpotusten 
perusteet, sopimuksen muutokset 2002 – 2019 sekä tehdään esitys erilaisista maksuosuus-
malleista kuntajohtajien kokouksen päätöksen mukaisesti.  
 
Maksuosuuksien kohtuullistamisen perusteista on tehty erillinen selvitys vuonna 2010/2013.  
 
Selvityksen mukaan ryhmän 1 (pienet kunnat) osalta ”Laskennallisesti tarkasteltuna syytä sille, 
että jokin vertailukunnista saa helpotusta maksuosuuteen, ei ole löydettävissä muualta kuin 
ensimmäisestä yhteistoimintasopimuksesta ja siinä huomioiduissa kuntien keskimääräisistä 
kustannuksissa vuosina 1999 – 2001.” 
 
Selvityksen mukaan ryhmän 2 (keskikokoiset kunnat) osalta ” Hollolan kunnan saama ”helpotus” 
on käsityksemme mukaan perustunut siihen, että Hollolan kunta on ostanut pelastustoimen 
palvelut kokonaisuudessaan Lahden kaupungilta todellisia kustannuksia edullisempaan hintaan. 
Lahden kaupunki on saanut Hollolan palotoimesta vahvennusta Lahden alueen länsiosaan, näin 
kyseinen menettely on hyödyntänyt molempia kuntia.” 
 
Koska kuntien määrä on muuttunut ja näin kuntakoot- ja rakenteet poikkeavat yhteistoi-
mintasopimuksen mukaisesta rakenteesta, on tarkoituksenmukaista tehdä tarkastelu uudelleen ja 
sevittää, löytyykö edelleen perusteita ns. helpotusten poistolle. Samassa yhteydessä tarkastellaan 
myös se, onko erilaiselle ryhmäkohtaiselle kertoimelle olemassa edelleen perusteet. 
 

1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 2002- 2005 

1.1 Maksuosuuksien määräytyminen 
 
Ensimmäisenä toimintavuotena (2004) sopijakunnille laskettiin vuosien 1999 – 2001 tilin-
päätösten toteutuneiden kustannusten prosentuaaliset maksuosuudet, joita korjattiin so-
pijakunnissa vuosien 2001 ja 2002 lopussa olleiden asukas- ja rakennusten kerrosala-määrien 
erotusten suhteellisella muutosprosentilla. Seuraavina vuosina edellisvuoden maksuosuutta 
tarkistettiin samalla periaatteella, käyttäen korjaustekijöinä tilastokeskuksen edellisvuosien 
lopussa listaamia asukas- ja rakennusten kerrosalatietoja.   
 
Kunnilta perittäviin maksuosuuksiin sisältyivät uuden kaluston hankinnasta aiheutuneet poistot, 
jotka on laskettu avustuksilla vähennetyistä hankintamenoista. 
 

2 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 2006 -  
 
Pelastustoimen yhteistoimintasopimus uudistettiin vuoden 2006 aikana, jolloin siihen tehtiin 
päivitykset sekä muutoksia taloudenhoitoa koskevaan kohtaan (6 §). Muutokset koskivat 
maksuosuuksien määrittämistä sekä tilojen rakentamista/vuokraamista. Maksuosuuksien 
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määrittely perustuu kuntakohtaiseen palvelutasoon.  
 
”Maakuntavaltuustossa tehdyn aloitteen mukaan maksuosuuksia määriteltiin uudelleen 2005-
2006. Kuntajohtajapalaverissa toukokuussa 2005 sovittiin, että perustetaan maksuosuustoimikun-
ta selvittämään maksuosuuksien muuttamista. Maksuosuustoimikunnassa olivat mukana Martti 
Heinonen Orimattila, Mika Mäkinen Lahden kaupunki, Frans Mustalampi Hollola, Heikki Jaakkola 
Padasjoki, Matti Rantanen Asikkala sekä Merja Saasmo (Rehn) pelastuslaitos. 
 
Toimikunnan työn lopputuloksena oli maakuntajohtaja Esa Halmeen valmistelema esitys maksu-
osuuksista. Maksuosuudet perustuvat palvelutasoon ja asukasmääriin. Kahdella kunnalla eli Sys-
mällä ja Hollolalla on tässä järjestelmässä vielä ”erityishelpotukset” johtuen pelastustoimen aiem-
masta edullisuudesta em. kunnissa (yhteistoimintasopimus, § 6). Frans Mustalampi ja Mika Mäki-
nen ilmoittivat tuolloin, että Lahti ja Hollola tulevat hyväksymään em. järjestelmän sillä ehdolla, 
että maksuosuuksiin ei lähivuosina tulla puuttumaan. Uusi yhteistoimintasopimus hyväksyttiin 
maakuntahallituksessa 13.10.2006 ja maakuntavaltuustossa 4.12.2006. 
 
Maakuntajohtajan alkuperäisenä ajatuksena oli, että helpotuksista luovuttaisiin siirtymäaikataulun 
puitteissa, samoin se, että järjestelmä olisi askel kohti asukaskohtaista maksuosuutta. 
Maakuntavaltuusto kuitenkin päätti kokouksessaan 4.12.2006 että maksuosuusjako tulee käyttöön 
sellaisenaan.”  
 

2.1 Maksuosuuksien määräytyminen 
 
Uudistetun yhteistoimintasopimuksen mukaan sopijakunnat jakavat kustannukset palvelutasoon 
perustuvan kuntajaon mukaisesti.  
 
Palvelutason mukaan ensimmäisen ryhmän muodostavat (Artjärvi) Asikkala, Hartola, 
(Hämeenkoski), Kärkölä, Padasjoki ja Sysmä.  
 
Toisen ryhmän muodostavat Heinola, Hollola, (Nastola) ja Orimattila. 
 
Kolmannessa ryhmässä on Lahti.  
 
Asukaskohtainen maksuosuus kussakin ryhmässä on sama, lukuun ottamatta Hollolan ja Sysmän 
kuntia, joiden maksuosuutta on kohtuullistettu suurten muutosten takia.  
 
Ryhmässä 1 kuntakerroin on 0,80. 
Ryhmässä 2 kuntakerroin on 1,0. 
Ryhmässä 3 kuntakerroin on 0,75. 
 
Maksuosuuksia tarkistetaan vuosittain talousarvion mukaisella prosenttimuutoksella sekä 
asukasluvuissa tapahtuvilla muutoksilla. (yhteistoimintasopimus § 6)  
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3 YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 2020 
Vuonna 2006 hyväksytyn yhteistoimintasopimuksen jälkeen on Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen 
toiminta-alueella tapahtunut huomattavia muutoksia kuntakentässä, jotka on otettava huomioon 
maksuosuuksia määriteltäessä. Koska kuntajohtajien (päättäjien…) toive on, ettei vuokrien 
määrittelyä haluta muuttaa, ei niiden vaikutusta kuntien nettomenoihin käsitellä tässä 
selvityksessä. Selvityksessä ei huomioida Iitin liittymistä Päijät-Hämeen maakuntaan 2021. 
 

3.1 Maksuosuuksien kohtuullistamisen perusteet 2020 
 
Maksuosuuksien kohtuullistamisen oikeutusta mietittäessä vertailukohdiksi on otettu vastaavaan 
palvelutason, kuntakertoimen ja suunnilleen saman asukasmäärän omaavat kunnat; pienissä 
kunnissa (ryhmä 1) olemme vertailleet Hartolaa, Padasjokea, Sysmää, Kärkölää sekä Asikkalaa. 
(3.1.1) 
 
Keskikokoisissa kunnissa (ryhmä 2) vastaava vertailu on tehty Hollolan, Heinolan ja Orimattilan 
osalta. (3.1.2) 
 
Lahtea on vertailtu ryhmiin 1 ja 2. Lisäksi on tehty myös kaikkien ryhmien välillä vertailua, jotta 
saadaan selville, onko olemassa perusteita eri kertoimelle ryhmäkohtaisesti. (3.1.3)  
 
Vertailussa on käytetty vuoden 2020 talousarvion mukaisia maksuosuuksia.   

3.1.1 Ryhmä 1 pienet kunnat 
 
Palvelutasopäätöksen 2013 - mukaisesti kaikissa vertailukunnissa on sopimuspalokunta < 5 min 
lähtövalmiudessa.  Tehtävämäärissä vaihteluväli on Hartolan 120 tehtävästä Padasjoen 212 tehtä-
vään. Tehtävämäärissä on tapahtunut jonkin verran muutoksia, kun niitä verrataan vuoden 2011 
tehtävämääriin. Erityisesti Padasjoella hälytystehtävien määrä on kasvanut huomattavasti.  
 
Tehtävämäärien kasvuun on vaikuttanut merkittävästi ensivastetehtävien määrän lisääntyminen.  
Hälytystehtäviä oli asukaslukuun suhteutettuna eniten Padasjoella 0,072 tehtävää/asukas ja vähi-
ten Asikkalassa 0,026 tehtävää/asukas, keskiarvo tässä ryhmässä oli 0,042 tehtävää asukasta koh-
den. (Taulukko 1.) 
 
Kunta Hälytykset kpl 2019 Hälytystä/asukas 
Asikkala    209 0,026 
Hartola    120 0,043 
Kärkölä    121 0,027 
Padasjoki    212 0,072 
Sysmä    157 0,042 
 Keskiarvo  0,042 

 
Taulukko 1. Hälytystehtävät kunnittain 2019 ryhmä 1. 
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Koska ensivastetehtävät ovat ensihoidosta tehdyn sopimuksen mukaisia laskutettavia tehtäviä, on 
tarkoituksenmukaista tarkastella tehtävämääriä myös ilman ensivastetehtäviä. (Taulukko 2). 
 
Ilman ensivastetehtäviä vaihteluväli on Kärkölän 68 tehtävästä Asikkalan 154 tehtävään.  Hälytys- 
tehtäviä asukaslukuun suhteutettuna on edelleen eniten Padasjoella 0,035 tehtävää/asukas ja 
vähiten Kärkölässä 0,015 tehtävää/asukas, keskiarvo tässä ryhmässä oli 0,025 tehtävää asukasta 
kohden. (Taulukko 2.) 
 
Maksuosuuteen suhteutettuna hälytyskohtainen hinta vaihteli Sysmän 1806,77 eurosta Kärkölän 
4207,66 euroon.  
 
Kunta Hälytykset ilman en-

sivastetta kpl  2019 
Hälytystä/asukas Euroa/hälytys 

Asikkala    154 0,0189 3397,83 
Hartola      79 0,0284 2251,38 
Kärkölä      68 0,0153 4207,66 
Padasjoki    105 0,0354 1816,64 
Sysmä    107 0,0285 1806,77 
Keskiarvo  0,0253 2696,06  

 
Taulukko 2. Hälytystehtävien määrä kunnittain ilman ensivastetehtäviä 2019. 
  
Sopimuspalokuntien kustannukset kunnittain tässä ryhmässä vaihtelevat Hartolan 173 531 eurosta 
Asikkalan 254 086 euroon. Kustannuserojen merkittävimmät tekijät ovat palokunnan varallaolon 
laajuus, tehtävämäärät sekä sopimuspalokunnan kiinteistövuokra. Sopimuspalokuntien sopimuk-
set ovat laajuudeltaan samanlaiset pois lukien varallaoloa. Sopimuskorvaukset määritellään yhte-
näisin perustein.   
 
Päällystövalmius (palomestari, palopäällikkö tai palotarkastaja) on järjestetty niin, että Asikkala – 
Padasjoella on nimetty yhteinen palomestari, Hartola – Sysmä yhteinen palopäällikkö ja Kärkölän 
vastuuhenkilönä toimii Hollolan palotarkastaja. Lisäksi riskienhallinnan tehtävien osalta on nimetty 
erikseen vastuuhenkilöt erityistehtävien osalta.  
  
Kuntakohtaisesti erilaisia valvontatehtäviä on suoritettu Hartolan 404 valvontatehtävästä 
Asikkalan 1047 tehtävään. Erilaisten valvontatoimenpiteiden määrä on kaikissa kunnissa kasvanut. 
 
Turvallisuusviestinnän keinoin tavoitettiin Padasjoen 662 ihmistä ja Asikkalassa 2 638 ihmistä. 
Muiden kuntien osalta henkilömäärät ovat edellä mainitun vaihteluvälin sisällä. Osallistujien 
määrä kunnan väkiluvusta vaihtelee Kärkölän 20 %:sta Sysmän 45 %.  
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3.1.2 Ryhmä 2 keskikokoiset kunnat ja Lahti  
 
Palvelutasopäätöksen 2013 - mukaisesti pelastustoimintaa varten Heinolassa, Hollolassa, ja Ori-
mattilassa on ympäri vuorokauden välittömässä valmiudessa vahvuus 1+3 (esimies + kolme palo-
miestä). Heinolassa on tämän lisäksi ympäri vuorokauden välittömässä valmiudessa päällystöviran-
haltija (P40). 
 
Heinolassa on vakinaisen henkilöstön lisäksi Heinolan puolivakinainen henkilöstö, jonka lähtöaika 
tehtäviin on alle 5 min ja Vierumäen Vpk, jonka lähtöaika on alle 10 min.   
 
Hollolassa on vakinaisen henkilöstön lisäksi viisi sopimuspalokuntaa, joista Kosken Vpk:n lähtöval-
mius on alle 5 min ja muiden neljän alle 10 min. 
 
Orimattilassa on vakinaisen henkilöstön lisäksi Pennalan Vpk, jonka lähtöaika on alle 5 min. 
 
Lahdessa Paavolan pelastusasemalla on vakinainen henkilöstö välittömässä lähtövalmiudessa vah-
vuudella 1+1+6 (palomestari P30 + paloesimies + kuusi palomiestä), Niemen ja Nastolan asemalla 
vahvuudella 0+1+3 (paloesimies + kolme palomiestä). Lahdessa on vakinaisen henkilöstön lisäksi 
viisi (5) sopimuspalokuntaa, joiden lähtövalmius on alle 10 min. 
  
Tehtävämäärissä vaihteluväli ryhmässä 2 on Orimattilan 325 tehtävästä Heinolan 560 tehtävään. 
Tehtävämäärissä on tapahtunut jonkin verran muutoksia, kun niitä verrataan vuoden 2011 tehtä-
vämääriin.  
 
Hälytystehtäviä on asukaslukuun suhteutettuna eniten Heinolassa 0,030 tehtävää/asukas ja vähi--
ten Hollolassa. 0,017 tehtävää/asukas, keskiarvo tässä ryhmässä oli 0,022 tehtävää asukasta koh-
den. Keskikokoisten kuntien tehtävämäärät asukaslukuun suhteutettuna ovat alhaisemmat kuin 
pienten kuntien. (Taulukko 3.) 
 
Lahti hoitaa koko Päijät-Hämeen alueen tehtävistä yli 52 %. Lahdessa on asukaslukuun suhteutet-
tuna 0,019 tehtävää/asukas, joka on selvästi alle pelastuslaitoksen toiminta-alueen keskiarvon.  
 
 
 
Kunta Hälytykset kpl 2019 Hälytystä/asukas 
   
Heinola    560 0,030 
Hollola    407 0,017 
Orimattila    325 0,020 
                  Keskiarvo  0,022 
   
Lahti 2 306 0,019 
   
Keskiarvo  0,022 
   
Taulukko 3. Hälytystehtävät kunnittain 2019 ryhmä 2 ja Lahti 
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Ilman ensivastetehtäviä vaihteluväli on Orimattilan 218 tehtävästä Heinolan 432 tehtävään.   
Hälytystehtäviä asukaslukuun suhteutettuna on edelleen eniten Heinolassa 0,023 tehtävää/asu-
kas ja vähiten Orimattilassa 0,013 tehtävää/asukas, keskiarvo tässä ryhmässä oli 0,017 tehtävää 
asukasta kohden. (Taulukko 2.)  
 
Lahdessa tehtäviä oli 0,009 tehtävää/asukas. 
 
Maksuosuuteen suhteutettuna hälytyskohtainen hinta vaihteli Heinolan 3 508,49 eurosta Orimat-
tilan 5 923,90 euroon. 
 
Lahdessa hälytystehtävän kustannus oli 3 827,42 euroa.  
 
Kunta Hälytykset ilman             

 ensivastetta  kpl 2019 
Hälytystä/asukas Euroa/hälytys 

Heinola    432 0,023 3508,49 
Hollola    325 0,014 4663,59 
Orimattila    218 0,013 5923,90 
                    Keskiarvo  0,017 4698,66  
    
Lahti 1 880 0,009 3827,42  
    
                    Keskiarvo  0,015 4480,85 
    

Taulukko 4. Hälytystehtävät kunnittain ilman ensivastetehtäviä 2019 ryhmä 2 ja Lahti 
 
Sopimuspalokuntien kustannukset kunnittain tässä ryhmässä eivät ole yhtä merkittäviä kuin ryh-
mässä 1, sillä palokunnat ovat pääsääntöisesti alle 10 min lähtövalmiudessa. Heinolassa kustan-
nukset ovat 177 156 euroa, Hollolassa 195 036 euroa ja Orimattilassa 82 406 euroa. 
 
Sopimuspalokuntien kustannusvaikutus Lahdessa on noin 240 000 euroa. 
 
Pelastustoiminnan ylin valmius on järjestetty päällikkövarallaololla P20, jossa ovat mukana 
pelastuspäällikkö, aluepalopäälliköt sekä valmiusmestari. P30 Paavolassa ja P40 Heinolassa ovat 
vuorossa olevia palomestareita ja vastaavat alueensa pelastustoiminnan johtamisesta. 
Päällikkövarallaolo P20 on valmiudessa suurempia tilanteita ja mahdollisia päällekkäisyyksiä 
varten. Päällystön valmius kohdentuu kaikkiin kuntiin tasapuolisesti. 
    
Lisäksi riskienhallinnan tehtävien osalta on nimetty erikseen vastuuhenkilöt erityistehtävien osalta.  
  
Kuntakohtaisesti erilaisia valvontatehtäviä on suoritettu Orimattilassa 1 108, Hollolassa 1 432, 
Heinolassa 1 483 ja Lahdessa 4 640 tehtävää. Erilaisten valvontatoimenpiteiden määrä on kaikissa 
kunnissa kasvanut  
 
Turvallisuusviestinnän keinoin tavoitettiin Orimattilassa 2 257, Heinolassa 2 339, Hollolassa 2 619 
ja Lahdessa 24 286 kuntalaista. Osallistujien määrä kunnan väkiluvusta vaihtelee Hollolan 11 %:sta 
Lahden 20 %.  Yleisesti voidaan todeta, että kuntakoon kasvaessa vaikeutuu turvallisuus-
viestinnälle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen pois lukien Lahti, jossa asetettu tavoite saavu-
tettiin.  
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4 KUNTAKOHTAISEN HELPOTUKSEN POISTAMINEN 
 
Vuonna 2006 sovitun kuntakohtaisen maksuosuuslaskelman mukaan kahdella kunnalla eli Sys-
mällä ja Hollolalla on tässä järjestelmässä vielä ”erityishelpotukset” johtuen pelastustoimen 
aiemmasta edullisuudesta em. kunnissa (yhteistoimintasopimus, § 6). Kertoimet ovat muuten 
ryhmäkohtaisesti samat ja Lahti muodostaa oman ryhmänsä, jonka kerroin on alhaisempi kuin 
muiden ryhmien (0,75). Alhaisempi kerroin perustuu tiiviiseen yhdyskuntarakenteeseen, joka 
vaikuttaa pelastustoimen kustannuksiin asukasta kohden laskettuna positiivisesti.  
 

4.1 Aiemmat selvitykset 
 
Vuonna 2011 toteutettiin selvitys, jossa tarkasteltiin maksuosuusvertailua ryhmän kaksi kuntien 
kesken toiminnan kautta; mukaan otettiin palotarkastusvelvoite sekä hälytystehtävien määrä sekä 
hälytysten määrä muihin kuntiin. Tuolloin päädyttiin johtopäätelmään, jonka mukaisesti Hollola 
antaa apua muille kunnille 2,26 kertaisesti verrattuna muilta saamaansa apuun.  Hollolan kunnan 
muille antama apu ei kuitenkaan aiheuta huomattavaa kustannusten kasvua, koska henkilöstö on 
joka tapauksessa valmiudessa ekä hälytysten määrä juurikaan lisää kustannuksia. 
 

4.2 Selvitys 2020 toteuttaminen 
 
Tässä selvityksessä on käyty läpi kuntakohtaiset tehtävämäärät, valvontasuunnitelman mukaiset 
valvonta/tarkastusmäärät sekä turvallisuusviestinnän osuus ja vertailtu näitä tekijöitä ryhmien si-
sällä ja myös eri ryhmien välillä. Valvontasuoritteiden ja turvallisuusviestinnän osalta vertailtaessa 
lukuja asukaskohtaisiin kustannuksiin, on lähtökohtana käytetty riskienhallinnan toteumaa maksu-
osuuksista (3,04 %). Toiminnan tarkastelussa on käytetty lähtökohtaisesti vuoden 2020 
talousarvion mukaisia maksuosuuslukuja. 
 
Hälytystehtävien määrää on vertailtu tehtävämääriin/asukas ja euroa/tehtävä, valvontamääriä 
euroa/asukas ja turvallisuusviestintää euroa/asukas.  Hälytystehtävien kustannusta tehtävää kohti 
on vertailtu suoraan pelastustoimintaan kohdistuvista (70,74 % ta tot.) maksuosuuksista. 
 
Tässä selvityksessä ei ole huomioitu eri kuntien saamaa apua toiselta kunnalta siitä syystä, että hä-
lytysohjeiden mukaisesti hälytetään lähimmät tarkoituksenmukaiset yksiköt. Koska vakinaisten 
asemien miehityksen on oltava joka tapauksessa riskianalyysin perusteella nykyisellä tasolla, ei 
tältä osin ole tarkoituksenmukaista lähteä pohtimaan eri kuntien saamaa apua erikseen 
huomioiden myös sen, että kuntarakenteessa on tapahtunut yhdistymisiä. Koska vakinainen 
asema on joka tapauksessa miehitetty vähintään 1+3 (esimies ja kolme palomiestä) vahvuudella, ei 
siitä aiheudu suuria lisäkustannuksia, että yksikkö hälytetään naapurikunnan alueelle.   
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4.3 Ryhmä 1 pienet kunnat yhteenveto 
 
Lyhyt yhteenveto hälytystehtävien määrästä: 
 

• tehtävämäärät vaihtelivat Hartolan 120 tehtävästä Padasjoen 212 tehtävään 
• asukaslukuun suhteutettuna eniten tehtäviä on Padasjoella 0,072 tehtävää/asukas ja vähi-

ten Asikkalassa 0,026 tehtävää/asukas, keskiarvo tässä ryhmässä oli 0,042 tehtävää/asukas  
• Padasjoen suureen tehtävämäärään vaikuttaa huomattavasti ensivastetehtävien määrän 

kasvu 
• ilman ensivastetehtäviä tehtävämäärät vaihtelivat Hartolan 120 tehtävästä Padasjoen 212 

tehtävään 
• asukaslukuun suhteutettuna eniten tehtäviä on Padasjoella 0,072 tehtävää/asukas ja vähi-

ten Asikkalassa 0,026 tehtävää/asukas, keskiarvo tässä ryhmässä oli 0,042 tehtävää/asukas 
• Ilman ensivastetehtäviä vaihteluväli on Kärkölän 68 tehtävästä Asikkalan 154 tehtävään. 
• Hälytystehtäviä asukaslukuun suhteutettuna on edelleen eniten Padasjoella 0,035 tehtävää/asukas 

ja vähiten Kärkölässä 0,015 tehtävää/asukas, keskiarvo tässä ryhmässä oli 0,025 tehtävää asukasta 
kohden. (Taulukko 2.) 

• Maksuosuuteen suhteutettuna hälytyskohtainen hinta vaihteli Sysmän 2 631,25 eurosta Kärkölän 
6 137,98 euroon.  

• kunnat antavat apua toisilleen vasteiden mukaisesti 
 

 
Lyhyt yhteenveto valvontamääristä: 
 

• valvontamäärät vaihtelivat Kärkölän 440 tehtävästä Asikkalan 1 047 tehtävään 
• kuntakohtaisia maksuosuuksia verrattaessa toteutuneisiin valvontatehtäviin edullisin 

valvontasuorite tehdään Sysmässä (7,42 euroa/asukas) ja kallein Kärkölässä (19,56 euroa) 
  

 
Lyhyt yhteenveto turvallisuusviestinnästä: 
 

• turvallisuusviestinnän toteuma vaihteli Padasjoen 694 henkilöstä Asikkalan 2 638 henkilöön 
• kuntakohtaisia maksuosuuksia verrattaessa toteutuneeseen turvallisuusviestintään 

toteutetaan turvallisuusviestintä edullisimmin Sysmässä (0,66 euroa/asukas), muissa 
kunnissa sama hinta (0,83 euroa/asukas 
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4.4 Ryhmä 2 keskikokoiset kunnat  
 
Lyhyt yhteenveto hälytystehtävien määrästä: 
 

• tehtävämäärät vaihtelivat Orimattilan 325 tehtävästä Heinolan 560 tehtävään 
• asukaslukuun suhteutettuna eniten tehtäviä on Heinolan 0,030 tehtävää/asukas ja vähiten 

0,017 tehtävää/asukas, keskiarvo tässä ryhmässä oli 0,022 tehtävää/asukas  
• kunnat antavat apua toisilleen vasteiden mukaisesti 
• Ilman ensivastetehtäviä vaihteluväli on Orimattilan 218 tehtävästä Heinolan 432 

tehtävään.   
• Hälytystehtäviä asukaslukuun suhteutettuna on edelleen eniten Heinolassa 0,023 

tehtävää/asukas ja vähiten Orimattilassa 0,013 tehtävää/asukas, keskiarvo tässä ryhmässä 
oli 0,017 tehtävää asukasta kohden.  

• Maksuosuuteen suhteutettuna hälytyskohtainen hinta vaihteli Heinolan 5 125,22 eurosta 
Orimattilan 8 651,95 euroon 

 
Lyhyt yhteenveto valvontamääristä: 
 

• valvontamäärät vaihtelivat Orimattilan 1 108 tehtävästä Heinolan 1 483 tehtävään 
• kuntakohtaisia maksuosuuksia verrattaessa toteutuneisiin valvontatehtäviin edullisin 

valvontasuorite tehdään Heinolassa (30,74 euroa/asukas) ja kallein Orimattilassa (35,06 
euroa) 

  
 

 
Lyhyt yhteenveto turvallisuusviestinnästä: 
 

• turvallisuusviestinnän toteuma vaihteli Orimattilan 2 257 henkilöstä Hollolan 2 619 
henkilöön 

• kuntakohtaisia maksuosuuksia verrattaessa toteutuneeseen turvallisuusviestintään 
toteutetaan turvallisuusviestintä edullisimmin Hollolassa (0,83 euroa/asukas), muissa 
kunnissa sama hinta (1,03 euroa/asukas 
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4.5 Lahti  
 
Lyhyt yhteenveto hälytystehtävien määrästä: 
 

• Lahdessa oli hälytystehtäviä 2 306 kappaletta, joka on yli 52 % koko pelastuslaitoksen häly-
tystehtävistä 

• asukaslukuun suhteutettuna tehtävämäärä Lahdessa on 0,019 hälytystä/asukas 
• Ilman ensivastetehtäviä hälytystehtävien määrä oli 1 880 hälytystehtävää  
• ilman ensivastetehtäviä asukaslukuun suhteutettuna tehtävämäärä Lahdessa on 0,009 

hälytystä/asukas 
 
Lyhyt yhteenveto valvontamääristä: 
 

• valvontatehtäviä Lahdessa suoritettiin 4 640 tehtävää  
• maksuosuuksia verrattaessa toteutuneisiin valvontatehtäviin valvontasuoritteen hinta on 

46,64 euroa/asukas 
  

Lyhyt yhteenveto turvallisuusviestinnästä: 
 

• turvallisuusviestinnän toteuma Lahdessa oli 24 286 henkilöä 
• kuntakohtaisia maksuosuuksia verrattaessa toteutuneeseen turvallisuusviestintään hinta 

on 0,78 euroa/asukas 
 

5 MAKSUOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN 
 
Olemme pohtineet maksuosuujärjestelmän uudistamista viiden eri mallin avulla. Näiden mallien 
lisäksi voidaan tehdä ”sekaversioita” ja ottaa mukaan muuttujia, mutta näiden nyt vertailussa ole-
vien mallien kautta on löydettävissä perusteet mahdollisille helpotuksille tai ryhmäjaoille. 
 
Lähtökohtana kaikissa esitetyissä malleissa ovat vuoden 2020 talousarvion mukaiset maksuosuu-
det. 
 

5.1 malli 1 ”nykyinen malli” 
 
Nykyinen (olemassa oleva) malli perustuu kuntien jakoon kolmeen eri ryhmään pelastustoiminnan 
valmiustason mukaisesti. Ryhmien sisällä on olemassa helpotukset Sysmälle ja Hollolalle. Maksu-
osuudet asukasta kohden vaihtelevat Sysmän 75,02 eurosta Orimattilan ja Heinolan 117,22 eu-
roon/asukas. 
 

5.2 malli 2 ”helpotukset pois” 
 
Mallissa 2 ”helpotukset” poistetaan Sysmältä ja Hollolalta, ryhmäjako säilytetään. Maksuosuudet 
asukasta kohden vaihtelevat Lahden 85,09 eurosta keskikoisten kuntien 113,46 euroon/asukas. 
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5.3 malli 3 ”asukaslukuun perustuva” 
 
Mallissa 3 maksuosuus perustuu pelkästään kunnan asukaslukuun. Maksuosuudet asukasta koh-
den ovat 94,02 euroa/asukas. 
 

5.4 malli 4 ”toiminnallinen” 
 
Mallissa 4 vertaillaan kunnan alueen hälytystehtävien määrää, valvontatehtävien määrää, sekä 
turvallisuusviestinnän määrä suhteutettuna koko pelastuslaitoksen alueen tehtävämääriin.  Näin 
saaduilla prosentuaalisilla osuuksilla on laskettu kuhunkin kuntaan kohdistuva laskennallinen 
euromäärä.  
 
Maksuosuudet asukasta kohden vaihtelevat Lahden 83,55 eurosta Padasjoen 243,79 euroon/asu-
kas. 
 
Tässä mallissa ongelman muodostaa se, että keskikoisissa kunnissa on oltava vakinainen pelastus-
asema, joka nostaa kustannuksia verrattuna pieniin kuntiin, joiden valmius hoidetaan sopimuspa-
lokuntien toimesta. Näin pienet kunnat maksavat tässä mallissa huomattavan osuuden keskiko-
koisten kuntien kustannuksista.  

5.5 malli 5 ”pääosin asukaslukuun perustuva” 
 
Mallissa 5 maksuosuus perustuu lähtökohtaisesti kunnan asukaslukuun, mutta siinä huomioidaan 
Lahden taajama-asutuksen mukanaan tuoma kustannusten alhaisempi määrä asukaslukuun suh-
teutettuna. Palvelun tuottaminen suhteutettuna asukaslukuun on Lahdessa edullisempaa kuin 
muissa maakunnan kunnissa. Malliin perustuvassa laskennassa olemme käyttäneet Lahden 
asukaslukuun suhteutettua kerrointa 0,90. Mallissa maksuosuudet asukasta kohden ovat Lahdella 
89,99 euroa ja muilla 99,99 euroa/asukas. 
 

6 POHDINTAA 
 
On huomioitava se seikka, että valmius pelastustoiminnan tehtäviin sekä riskienhallinnan tehtävä-
määrät kussakin kunnassa perustuvat lainsäädännön asettamiin velvoitteisiin ja palvelutasosta on 
päätetty pelastustoimen palvelutasopäätöksessä. 
 
Nykyinen maksuosuusmalli ottaa huomioon eri kunnissa olevan palvelutason ja kohtelee suunnil-
leen samankokoisia kuntia tasavertaisesti lukuun ottamatta pelastuslaitoksen toiminnan alussa 
sovittuja helpotuksia Sysmälle ja Hollolalle. 
 
Lahden muita alhaisemmalle kertoimelle löytyy perusteet, kun tarkastellaan toteutuneita tehtävä-
määriä, jotka ovat suhteessa asukaslukuun alhaisemmat kuin muissa ryhmissä. Lahden hälytysteh-
tävien määrä on 52,2 % alueen tehtävistä ja maksuosuus 55,8 %. 
 
Mikäli nykyisestä maksuosuusmallista poistetaan ”helpotukset” Sysmältä ja Hollolalta, kohdistuisi 
Sysmään noin 59 000 euron ja Hollolaan noin 464 000 euron maksuosuuden kasvu. Muiden pien-
ten kuntien sekä Lahden maksuosuudet laskisivat, Lahden n. 337.000 euroa. 
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Pelkästään asukaslukuun perustuvassa mallissa Lahden maksuosuus kasvaisi yli 729 000 euroa ja 
Sysmän 71 000 euroa. Suurin maksuosuuden lasku kohdistuisi Orimattilaan (373 000 euroa) ja Hei-
nolaan (438 000 euroa).        
 
Kun pelkästään asukaslukuun perustuvassa mallissa huomioidaan Lahdelle 90 % asukaskohtaisesta 
kustannuksesta, Lahden maksuosuus kasvaisi 248 000 euroa, Hollolan 147 000 euroa ja Sysmän 
94 000 euroa. Suurinta kustannusten lasku olisi Heinolassa 325 000 euroa. Kokonaisuutena pienet 
kunnat maksaisivat jonkun verran lisää ja keskikokoiset nykyistä vähemmän. 
 
Pelkästään toiminnalliseen toteumaan (hälytystehtävien määrä + riskienhallinnan tehtävät) perus-
tuva malli on ongelmallinen pienten kuntien osalta. Valmiudesta vastaavat sopimuspalokunnat, 
joiden valmiuden ylläpidosta aiheutuva kustannus on huomattavasti alhaisempi kuin esim. keski-
kokoisten kuntien valmiuden ylläpito, jolloin pienten kuntien kustannukset kasvaisivat nykyisestä 
huomattavasti. Lisäksi ensivastetehtävien (ei pelastuslain mukaista toimintaa) määrä vaikuttaa 
tehtävämääriin. Tässä mallissa maksuosuudet nousisivat pienillä kunnilla ja Heinolan kaupungilla. 
 
Vaikka toimintoperusteiset laskelmat ovat suuntaa antavia, ne osoittavat sen, että muuttamalla 
laskentaperusteita saadaan aikaan kulloinkin haluttu lopputulos. Vähentämällä maksuosuuksista 
vaikkapa kiinteistöistä saatavat vuokratulot kunnittain ja jakamalla sen jälkeen kustannukset, 
tulevat maksuosuudet muuttumaan. Absoluuttisesti oikeaa maksuosuuksien määräytymis-
perustetta ei ole löydettävissä. Kun huomioidaan se, että kaikki kunnissa oleva pelastustoimen val-
mius on koko pelastustoimenalueen käytössä, ei liene kovinkaan tarkoituksenmukaista laatia mo-
nimutkaisia laskentakaavoja maksuosuuksista, vaan mennä mahdollisimman yksinkertaisella mal-
lilla.   
 

7 ESITYS 
 
Edellä esitettyjen laskelmien ja pohdintojen perusteella ei näkemyksemme mukaan maksuosuuk-
sien kuntakohtaisille helpotuksille (Sysmä ja Hollola) löydy enää perusteita, vaan helpotusten 
poisto on tarkoituksenmukaista toteuttaa joko niin, että:  
 

1. Helpotukset poistetaan ryhmien sisältä (malli 2). Helpotusten poisto muuttaa ryhmien yh-
teenlaskettujen kustannusten määrää.  
 
Ryhmässä 1 Sysmän maksuosuus kasvaisi 59 100 euroa ja muilla laskisi 8 360 – 24 506 
euroa.  
 
Ryhmässä 2 Hollolan maksuosuus kasvaisi 464 589 euroa, Orimattilan laskisi 60 485 euroa 
ja Heinolan 71 003 euroa vuoden 2020 talousarvion maksuosuusluvuilla laskettuna. 
 
Lahden maksuosuus laskisi 337 000 euroa. 
 

2. Toteutetaan muutos siirtymällä siirtymäajan kuluessa asukaslukupohjaiseen maksuosuus-
malliin. Verrattuna nykyiseen maksuosuusjakoon summat muuttuisivat seuraavasti:     

 
Ryhmässä 1 maksuosuudet kasvaisivat 680 – 71.300 euroa. 
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Ryhmässä 2 Hollolan maksuosuus kasvaisi n. 5.700 euroa, Orimattilassa laskisi n. 373.000 
euro ja Heinolassa n. 438.000 euroa (vuoden 2020 ta:n maksuosuusluvuilla laskettuna). 
 
Lahden maksuosuus kasvaisi n. 730.000 euroa. 
 

3. Toteutetaan muutos siirtymällä siirtymäajan kuluessa asukaslukupohjaiseen maksuosuus-
malliin, jossa Lahden maksuosuus on 90 % asukaslukukohtaisesta osuudesta. 

      Verrattuna nykyiseen maksuosuusjakoon summat muuttuisivat seuraavasti:     
 

Ryhmässä 1 maksuosuudet kasvaisivat 17 000 – 94 000 euroa. 
Ryhmässä 2 Hollolan maksuosuus kasvaisi n. 147 000 euroa, Orimattilassa laskisi n. 280.000 
euro ja Heinolassa n. 325 000 euroa (vuoden 2020 ta:n maksuosuusluvuilla laskettuna). 
 
Lahden maksuosuus kasvaisi n. 250.000 euroa. 

 
   
Liitteet Käsitteitä 
 Muistio 2006 
 
 
 
 

      Liite 1 

KÄSITTEITÄ 

Sopimuspalokunta on vapaaehtoinen palokunta, tehdaspalokunta tai sotilaspalokunta, joka on 
tehnyt alueellisen pelastuslaitoksen kanssa palokuntasopimuksen. Palokuntasopimuksessa 
palokunta sitoutuu tarjoamaan erikseen sovittuja henkilöstö- ja kalustoresursseja käytettäväksi 
pelastustoimen tehtäviin määrättyä korvausta vastaan. Sopimuksessa määritellään yleensä myös 
toimintavalmiusajat. (Wikipedia) Palokuntasopimukset on uusittu vuonna 2019. 

Sopimuspalokunnat ovat joko alle 5 min lähtövalmiudessa (aiemmin valmiuspalokunta), jolloin 
kyseessä on palokunta, joka on vaikutusalueensa ainoa palokunta tai osallistuu pääsääntöisesti 
kaikkiin alueensa hälytystehtäviin. Palokunnan ensilähdön pelastusyksikön keskimääräinen 
lähtöaika on enintään 5 minuuttia ja tavoitevahvuus esimies ja viisi miestä, mutta vähintään 1+3, 
jonka täydentyminen tavoitevahvuuteen on suunniteltu siten, että pelastustoiminta voi jatkua 
tilanteessa tehokkaasti ja turvallisesti. (Hartola, Sysmä, Asikkala, Padasjoki, Artjärvi, Kärkölä) 
 
Mikäli palokunta on alle 10 min lähtövalmiudessa (aiemmin täydennyspalokunta) ensilähdön 
pelastusyksikön keskimääräinen lähtöaika on enintään 10 minuuttia ja tavoitevahvuus esimies ja 
viisi miestä, mutta vähintään 1+3, jonka täydentyminen tavoitevahvuuteen on suunniteltu siten, 
että pelastustoiminta voi jatkua tilanteessa tehokkaasti ja turvallisesti.  
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Palvelutasopäätös: Pelastuslain 468/2003 § 13mukaan ”Alueen pelastustoimi päättää 
pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät 
uhat, käytettävät voimavarat ja määriteltävä onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja 
väestönsuojelun palvelujen taso sekä suunnitelma niiden kehittämiseksi. Päätös on laadittava 
olemaan voimassa määräajan. Palvelutasopäätös on toimitettava lääninhallitukselle. Jos 
palvelutasopäätös on puutteellinen, lääninhallitus voi palauttaa asiakirjan täydennettäväksi. 
Sisäasiainministeriön asetuksella säädetään tarvittaessa palvelutasopäätöksen sisällöstä ja 
rakenteesta. 

Operatiivisen toimintavalmiuden ylläpito on pelastustoimen palvelutasoon vaikuttava 
kokonaisuus, joka koostuu hälytysvahvuudesta, pelastuskalustosta sekä hätäkeskuksen ja 
palokunnan toimintavalmiusajoista (Toimintavalmiusohje 2003).  
 
Hälytysvasteella määritetään eri hälytystehtäviin eri alueilla ja kohteissa hälytettävät yksiköt. 
Hälytysvaste muuttuu kohteesta tehtävän ilmoituksen perusteella. Hälytysvasteet on määritelty 
tilanteen mukaan pieniin, keskisuuriin tai suuriin tilanteisiin.   
 
Palokunnan toimintavalmiusaika alkaa siitä, kun tehtävään hälytettävä pelastusyksikkö saa 
hälytyksen hätäkeskuksesta ja päättyy siihen, kun pelastusyksikkö on onnettomuuspaikalla. 
Pelastustoiminnan suorittaminen tehokkaasti edellyttää, että pelastusyksikkö saavuttaa 
onnettomuuskohteen riskialueittain pääsääntöisesti seuraavasti: 
 
Ensimmäisellä riskialueella kuuden minuutin kuluessa hälytyksestä. Suunnittelun perusteena 
käytetään sitä, että pelastusjoukkue saataisiin kokonaisuudessaan paikalle 20 minuutin kuluessa 
hälytyksestä. (Lahti, Hollolan, Heinolan, Nastolan ja Orimattilan keskustaajamat. Vaatii välittömän 
lähtövalmiuden 24 h/vrk). 
 
Toisella riskialueella 10 minuutin kuluessa hälytyksestä. Suunnittelun perusteena on se, että 
pelastusjoukkue saataisiin kokonaisuudessaan paikalle 30 minuutin kuluessa hälytyksestä. (pienten 
kuntien keskustaajamat = palokunta < 5 min lähtöaika) 
 
Kolmannella riskialueella 20 minuutin kuluessa hälytyksestä. Suunnittelun perusteena on se, että 
pelastusjoukkue saataisiin kokonaisuudessaan paikalle 30 minuutin kuluessa hälytyksestä.  
 
Neljännellä riskialueella toimintavalmiusaika voi olla edellä mainittuja aikoja pidempikin”. 
(Toimintavalmiusohje 2003.) 

Ensivaste kuuluu porrastettuun ensihoitojärjestelmään ja sillä tarkoitetaan hätätilapotilaan luokse 
lähetettävää lähintä mahdollista pelastustoimen yksikköä, joka pystyy aloittamaan välittömät 
toimenpiteet potilaan peruselintoimintojen turvaamiseksi, kykenee tehostettuun ensiapuun ja 
arvioimaan potilaan tilan ja raportoimaan tilanteesta eteenpäin.  

Ensivastetoiminta: Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ensivastetoiminnassa apuun hälytetään aina 
lähin kohteen tavoittava yksikkö. Hätäkeskus hälyttää pelastusyksikön, sammutus- tai 
miehistöauton ensivasteena, mikäli se saavuttaa avuntarvitsijan sairaankuljetusyksikköä 
nopeammin. Ensivasteyksikkö voidaan myös pyytää avustamaan sairaankuljetusyksikköä sellaisiin 
tehtäviin, jossa autettava on välittömässä hengenvaarassa.  
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      Liite 2 
Ote muistiosta (2006)  
  
Pelastuslaitoksen aloittaessa 1.1.2004 maksuosuudet oli määritetty 20.12.2002 allekirjoitetun yh-
teistoimintasopimuksen mukaisesti. Maksuosuuksiin vaikuttivat kuntakohtaiset asukaslukujen ja 
kerrosalojen muutokset vuodesta 2002 sekä kuntien vuoden 1999 pelastustoimen nettomenot 
(liitteenä osa yhteistoimintasopimusta; kts § 7 sekä maksuosuustaulukot).  
 
Maakuntavaltuustossa tehdyn aloitteen mukaan maksuosuuksia määriteltiin uudelleen 2005-2006. 
Kuntajohtajapalaverissa toukokuussa 2005 sovittiin, että perustetaan maksuosuustoimikunta sel-
vittämään maksuosuuksien muuttamista. Maksuosuustoimikunnassa olivat mukana Martti Heino-
nen Orimattila, Mika Mäkinen Lahden kaupunki, Frans Musta-lampi Hollola, Heikki Jaakkola Padas-
joki, Matti Rantanen Asikkala sekä Merja Saasmo (Rehn) pelastuslaitos. 
 
Toimikunnan työn lopputuloksena oli maakuntajohtaja Esa Halmeen valmistelema esitys maksu-
osuuksista. Maksuosuudet perustuvat palvelutasoon ja asukasmääriin. Kahdella kunnalla eli 
Sysmällä ja Hollolalla on tässä järjestelmässä vielä ”erityishelpotukset” johtuen pelastustoimen 
aiemmasta edullisuudesta em. kunnissa (yhteistoimintasopimus, § 6). Frans Mustalampi ja Mika 
Mäkinen ilmoittivat tuolloin, että Lahti ja Hollola tulevat hyväksymään em. järjestelmän sillä ehdol-
la, että maksuosuuksiin ei lähivuosina tulla puuttumaan. Uusi yhteistoimintasopimus hyväksyttiin 
maakuntahallituksessa 13.10.2006 ja maakuntavaltuustossa 4.12.2006. 
 
Esa Halmeen alkuperäisenä ajatuksena oli, että helpotuksista luovuttaisiin siirtymäaikataulun puit-
teissa, samoin se, että järjestelmä olisi askel kohti asukaskohtaista maksuosuutta. 
Maakuntavaltuusto kuitenkin päätti kokouksessaan 4.12.2006 että maksuosuusjako tulee käyttöön 
sellaisenaan. 
 

 



Päijät-Hämeen pelastuslaitos YHTEENVETO  
Pelastusjohtaja

Johtokunta
09.09.2020 § 40
Liite 2

PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS/MAKSUSOSUUS 2020

Asikkala Hartola Heinola Hollola Iitti Kärkölä Lahti Orimattila Padasjoki Sysmä Huom.
Vaihtoehto 1
 - helpotukset poistetaan ryhmien sisältä ok ok

Vaihtoehto 2
 - siirrytään siirtymäajalla asukaslukupohjaiseen ok ok ok ok ok

Vaihtoehto 3
 - siirtymäajan kuluessa asukaslukupohjaiseen ok ok ok ok ok ok ok
 -.Lahti 90 %

Nykyinen malli ok
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Johtokunta 
09.09.2020 § 
40 Liite 3 

PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 2020 - 

SOPIJAOSAPUOLET 

1. Heinolan, Lahden ja Orimattilan kaupungit sekä Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Iitin,

Kärkölän, Padasjoen ja Sysmän kunnat (jäljempänä kunnat).

2. Päijät-Hämeen maakuntaliitto –kuntayhtymä (jäljempänä Päijät-Hämeen liitto).

SOPIMUKSEN TARKOITUS 

Tällä sopimuksella kunnat ja Päijät-Hämeen liitto sopivat pelastustoimen alueiden 

muodostamisesta annetun valtioneuvoston lain (1214/ 2001) 2 ja 4 §:ssä tarkoitetun 

alueellisen pelastustoimen järjestämisestä valtioneuvoston vahvistamalla alueella.  

valtioneuvoston päätöksen ”pelastustoimen alueista annetun valtioneuvoston päätök-

sen muuttamisesta” (25.6.2020) mukaisella alueella. 

Pelastustointa hoidetaan liikelaitoksena Päijät-Hämeen liiton hyväksymän Päijät-Hä-

meen pelastuslaitoksen (jäljempänä pelastuslaitos) johtosäännön (liite 1) ja muiden 

Päijät-Hämeen liiton säännösten mukaisesti. 

1 § HALLINTO 

Pelastuslaitos on kuntayhtymäliikelaitos, joka kuuluu hallinnollisesti Päijät-Hämeen lii-

ton organisaatioon. Pelastuslaitos vastaa pelastustoimilain 4 §:n mukaisten tehtävien 

hoitamisesta Päijät-Hämeen maakunnan alueella.  

Pelastustoimi toteutetaan alueellisesti lainsäädännön, sisäasiainministeriön päätösten 

ja ohjeiden, kuntien erityisolosuhteiden sekä maakuntavaltuuston hyväksymän palve-

lutason mukaisesti pelastuslaitoksen johtokunnan hyväksymässä toimintasuunnitel-

massa vuosittain tarkemmin hyväksytyllä tavalla.  
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Pelastuslaitos vastaa erikseen säädetyllä ja johto- tai toimintasäännössä määrätyllä 

tavalla sopijakuntien väestönsuojeluun kuuluvien tehtävien koordinoinnista, öljyvahin-

kojen torjunnasta ja vaarallisten aineiden valvonnasta, osallistumisesta järvipelastus- 

tai muuhun pelastuspalveluun, yhteistoiminnasta kuntien kanssa kalusto- ja muun 

avun saamiseksi pelastustoimeen sekä toimialaan soveltuvan virka-avun antamisesta 

muille viranomaisille. Lisäksi pelastuslaitos huolehtii ensihoidosta ja ensivastetoimin-

nasta terveysviranomaisten tilaamassa laajuudessa.  

 

2 § PALVELUTASO 

 

Kuntien pelastustoimen palvelutaso toteutetaan maakuntavaltuuston hyväksymän 

palvelutasopäätöksen mukaisesti.  

 

Maakuntavaltuusto hyväksyy Päijät-Hämeen pelastustoimialueen pelastustoimen vä-

himmäistason pelastuslaitoksen tarkistaman riskienarvioinnin ja palvelutasomäärityk-

sen perusteella. Palvelutasomääritys ja riskienarviointi tarkistetaan vähintään kerran 

valtuustokaudessa. 

 

3 § KALUSTO JA VARUSTEET 

 

Uuden kaluston hankinnasta aiheutuvat kustannukset jaetaan sopijakuntien kesken 6 

§:ssä mainituin perustein. Pelastuslaitoksen hankkima kalusto on Päijät-Hämeen pelas-

tuslaitoksen omaisuutta. 

 

4 § KIINTEISTÖT 

 

Jäsenkuntien pelastustoimen toimitilat ja käytössä olevat muut rakennukset ja kiinteis-

töt säilyvät kuntien omistuksessa. Pelastuslaitoksen käyttöön myöhemmin rakennetta-

vat tilat rakentaa alueellaan kukin sijaintikunta tai, jos asianomaiset kunnat erikseen 

niin sopivat, useampi kunta yhdessä, ja ne jäävät asianomaisen kunnan tai kuntien 

omistukseen. 
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Pelastuslaitos vuokraa toimintansa järjestämisen kannalta tarpeelliset tilat. Vuokran-

antajat huolehtivat siitä, että vuokrattavat tilat täyttävät jatkuvasti käytettävyyden 

kohtuulliset vaatimukset ja työympäristöä koskevat määräykset. 

 

Kunnilta vuokrattujen tilojen vuokrien perusteena ovat erikseen laadittujen yhtenäis-

ten perusteiden mukaiset pääoma-, ylläpito- ja käyttökustannukset vuokranantajan ja 

vuokralaisen sopiman tehtäväjaon mukaisesti. Joustavan käytännön turvaamiseksi pe-

lastuslaitos voi teettää vuokranantajan suostumuksella toimitiloissa ja muissa raken-

nuksissa kustannuksellaan pienimuotoisia muutos-, ja täydennystöitä kuitenkin siten, 

että jäsenkuntien tasapuolista kohtelua ei vaaranneta. 

 

5 § SOPIMUKSET  

 

Pelastuslaitos tekee sopimukset palokuntatoimintaa ylläpitävien yhdistysten ja järvipe-

lastus- tai muiden yhteisöjen kanssa.  

 

6 § TALOUDENHOITO   

  

Pelastuslaitoksen taloutta hoidetaan tämän sopimuksen, Päijät-Hämeen liiton perus-

sopimuksen, pelastuslaitoksen johtosäännön ja muiden Päijät-Hämeen liiton sääntöjen 

mukaisesti. Pelastuslaitoksen johtokunnan valmistelemasta talousarvioesityksestä 

kunnille varataan tilaisuus esitysten tekemiseen ja lausuntojen antamiseen pelastuslai-

toksen toiminnan kehittämiseksi.  

 

Sopijakunnat jakavat kustannukset asukaslukuun perustuen, kuitenkin niin, että Lah-

den maksuosuus on 90 % asukaslukukohtaisesta osuudesta.  

 

Maksuosuuksia tarkistetaan vuosittain talousarvion mukaisella prosenttimuutoksella 
sekä asukasluvuissa tapahtuvilla muutoksilla. Maksuosuusjako otetaan käyttöön kol-
men vuoden siirtymäajalla siten, että 2021 30 % maksuosuuksien kokonaissummasta 
jaetaan uudella jakotavalla, 70 % aiemmalla, 2022 60 % kokonaissummasta jaetaan 
uudella jakotavalla, 40 % aiemmalla ja vuodesta 2023 alkaen kokonaan uudella jakota-
valla. 
 

Kunnilta perittäviin maksuosuuksiin sisältyvät kalustosta aiheutuneet poistot, jotka on 

laskettu avustuksilla vähennetyistä hankintamenoista. 
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Kuntien maksuosuudet talousarvion mukaisiin kustannuksiin maksetaan kuukausittain 

kunkin kuun 10. päivään mennessä.  

Maksun viivästyessä, maksamatta olevalle maksuosuudelle lasketaan korkolain 4 § 3 

momentin mukainen viivästyskorko. 

 

Tarkemmat määräykset talousarvion sitovuudesta ja käyttösuunnitelmien hyväksy-

misestä, hankintavaltuuksista ja muista talouden hoitoon liittyvistä asioista annetaan 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtosäännössä. 

 

7 § ENSIHOITO 

 

Pelastuslaitos hoitaa ensihoitotoimintaa Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän 

kanssa tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaisessa laajuudessa. 

 

Ensihoidon hallinto ja talous järjestetään tehtyjen sopimusten mukaisesti siten, että 

siihen kohdistuneet menot ja tulot on eriytetty muusta toiminnasta. Ensihoidon me-

noihin luettavat kustannukset on määritelty pelastuslaitoksen ja hyvinvointikuntayh-

tymän yhteistoimintasopimuksella  

 

8 § YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 

 

Yhteistoimintasopimuksen korvaamisesta tai tämän yhteistoimintasopimuksen muu-

toksista päätetään siten, kuin kuntalain 79§:ssä perussopimuksen muuttamisesta sano-

taan. Sopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta sopijakunnista sitä 

kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien sopijakuntien yhteenlas-

ketusta asukasluvusta. 

 

 

9 § UUDEN SOPIJAKUNNAN LIITTYMINEN JA SOPIJAKUNNAN EROAMINEN 

 

Kunta, joka valtioneuvoston päätöksellä määrätään kuulumaan Päijät-Hämeen pelas-

tustoimialueeseen, tulee tämän yhteistoimintasopimuksen kuntasopijaosapuoleksi 
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mainitusta ajankohdasta lukien. Tästä johtuvasta sopimusmuutoksesta päätetään 8 

§:n mukaisesti. 

 

Kunta, joka valtioneuvoston päätöksellä siirretään toiseen pelastustoimialueeseen, 

lakkaa olemasta tämän yhteistoimintasopimuksen kuntasopijaosapuoli päätöksessä 

mainitusta ajankohdasta lukien. 

 

Kunnalle, joka eroaa sopimuksesta, suoritetaan maakuntavaltuuston päätöksellä sen 

maksuosuutta (6§) vastaava korvaus käyttöomaisuudesta tai osa siitä. Mahdollinen ra-

hallinen korvaus suoritetaan tasasuuruisina erinä kolmen vuoden aikana eron voimaan 

tulosta alkaen. 

 

10 § YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN 

 

Sopimuksen purkautuessa noudatetaan tarvittaessa 9 §:ssä määrättyjä sopijakunnan 

eroamisesta koskevia periaatteita. 

 

11 § VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS 

 

Tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamisessa mahdollisesti aiheutuvien va-

hinkojen kustannuksista sopijapuolet ovat vastuussa sopimuksen 6 §:ssä määrättyjen 

perusteiden mukaisesti. 

 

12 § ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 

 

Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat sopijaosapuolten erimielisyydet ratkais-

taan välimiesmenettelystä annetun lain 967/1992 mukaisessa välimiesmenettelyssä.  

Välimiehenä toimii Suomen Kuntaliiton nimeämä välimies. 

 

13 § VOIMAANTULOMÄÄRÄYKSET 

 

Tämä sopimus tulee voimaan, kun kaksi kolmannesta sopijakuntien valtuustoista, joi-

den asukasluku on vähintään puolet kaikkien sopijakuntien yhteenlasketusta asukaslu-

vusta, ovat sen hyväksyneet ja allekirjoittaneet.  
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Tämä sopimus kumoaa aikaisemman 01.12.2006 kuntien edustajien allekirjoitta-

man yhteistoimintasopimuksen. 

 

 

 

 



 
Johtokunta 

     09.09.2020 § 41 
     Liite 4 

 
PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS – KUNTAYHTYMÄLIIKELAITOKSEN 

JOHTOSÄÄNTÖ 
2021 - 

 

Maakuntavaltuusto  xx.xx.2020.     
 

1 § 
Tehtävä ja nimi 

 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos-kuntayhtymäliikelaitos (myöhemmin pelastuslaitos) 

on Päijät-Hämeen liiton alaisuudessa oleva kirjanpidollisesti eriytetty liikelaitos, 

jonka tehtävä on alueellisen pelastustoimen hoitaminen Päijät-Hämeen 

maakunnan alueella. 

 

Liikelaitoksen toiminta järjestetään siten, että se kuntien Päijät-Hämeen pelastus-

toimen yhteistoimintasopimuksen maksuosuuksilla ja tuotoillaan kattaa kaikki ku-

lunsa. 

 

2 § 
Pelastuslaitoksen johto 

 

Pelastuslaitoksen toimintaa ohjaa maakuntahallituksen valitsema johtokunta, jossa 

on 10 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet, sekä liikelaitoksen henkilöstön 

keskuudestaan esittämä edustaja, jolla on kokouksissa läsnäolo ja puheoikeus. 

Johtokunnan jäsenet valitaan kuntien esittämistä henkilöistä seuraavasti:  

Lahti   4 jäsentä (aiemmin 3)  

Heinola  1 jäsen 

Hollola  1 jäsen 

Orimattila  1 jäsen 

Asikkala –Padasjoki 1 yhteinen jäsen 

LUONNOS 25.8.2020 JHy/MSa 
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Hartola-Sysmä 1 yhteinen jäsen 

Iitti - Kärkölä  1 yhteinen jäsen 

Johtokunnan puheenjohtaja valitaan Lahden kaupungin esityksestä. Johtokunta 

valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan. Johtokunnan toimintakausi on 

valtuustokausi. 

 

Liikelaitosta johtaa pelastusjohtaja, jonka johtokunta valitsee. Pelastusjohtaja esit-

telee asiat johtokunnassa. Pelastusjohtajaa henkilökohtaisesti koskevat asiat esit-

telee puheenjohtaja. Johtokunnan kokousmenettelystä määrätään Päijät-Hämeen 

liiton hallintosäännössä. Pöytäkirjan pitäjänä toimii johtokunnan määräämä henki-

lö. 

 

3 § 
Johtokunnan tehtävät 

 
Johtokunnan tehtävä on erityisesti valvoa ja vastata siitä, että maakuntavaltuuston 

asettamat palvelutasot sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat. Joh-

tokunta ohjaa ja valvoo pelastuslaitoksen toimintaa ja talouden suunnittelua, toteu-

tusta ja kehittämistä sekä seuraa toiminnan tuloksia. 

 

Sen lisäksi mitä johtokunnan päätettäväksi on muuten määrätty johtokunta 

 

1. päättää henkilökohtaisen palkanosan maksamisesta pelastusjohtajan sekä 

osastopäälliköiden osalta 

2. päättää osastopäälliköiden palkkaukseen tehtävistä tarkistuksista  

3. päättää pankkivarojen sijoittamisesta 

4. päättää vastuuhenkilöiden henkilövakuutuksista (maakuntavaltuusto 

16.3.2012 § 7. lisäykset 1-4) 

5. Vahvistaa pelastuslaitoksen toimintasuunnitelman ja talousarvion maakun-

tavaltuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten vaatimusten  mukai-

sesti sekä hyväksyy liikelaitoksen tilinpäätöksen. 

6. Hyväksyy pelastuslaitoksen toimintasäännön. 

7. Päättää ylijäämän käytöstä ja alijäämän kattamisesta. 

8. Päättää pelastuslaitoksen saatavien tileistä poistamisesta. 

9. Päättää pelastuslaitoksen lainanotosta 

10. Vahvistaa ne  pelastuslaitokselle tulevat maksut ja korvaukset, joiden osalta 

ei toisin ole säädetty tai määrätty. 
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11. Päättää kiinteän ja irtaimen omaisuuden ostamisesta ja myymisestä sekä 

urakka ja hankintasopimuksesta. 

12. Määrää pelastustoimilain mukaiset pelastuslaitoksen pelastusviranomaiset. 

13. Valvoo hätäkeskuksen toimintaa siihen asti, kunnes hätäkeskustoiminta 

siirtyy valtiollisen hätäkeskuslaitoksen alaisuuteen. 

14. Huolehtii toimialaansa ja –alueeseensa kuuluvissa asioissa yhteistoiminnan 

järjestämisestä toimialueensa muiden viranomaisten kanssa. 

15. Hyväksyy toimialaansa kuuluvat ja toimialuettaan koskevat sopimukset, 

niiltä osin kuin hyväksymistä ei ole siirretty pelastusjohtajalle. 

16. Myöntää avustuksia toimialueellaan toimiville vapaaehtoisille palokunnille ja 

muille pelastusalalla toimiville yhteisöille ja järjestöille. 

17. Päättää toimialaansa kuuluvien vahingonkorvausten myöntämisestä. 

18. Tekee ehdotuksen palvelutason muutoksesta ja valmistelee siihen liittyen 

sopijakuntien maksuosuudet. 

19. Antaa yleisiä ohjeita pelastuslaitoksen henkilöstön rakenteesta ja 

palvelusuhteista. 

20. Valitsee pelastuslaitoksen osastoja johtavat viranhaltijat. 

21. Määrää pelastusjohtajan sijaisen. 

 

Johtokunta voi siirtää päätösvaltaansa pelastusjohtajalle. Pelastusjohtaja voi 

siirtää johto- tai toimintasäännössä hänelle annettua päätösvaltaa alaisilleen 

viranhaltijoille. 

4 § 
Toimintasääntö 

 
Liikelaitoksella on johtokunnan hyväksymä toimintasääntö, jossa on määräyksiä 

liikelaitoksen toiminnasta. 
 

5 § 
  Pelastusjohtaja 

 
Päijät-Hämeen pelastuslaitosta johtaa pelastusjohtaja. Pelastusjohtajan sijaisena 

toimii johtokunnan erikseen nimeämä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen viranhaltija. 

 

Pelastusjohtaja kutsuu koolle vähintään kerran vuodessa sopimuspalokuntien 

edustajat (yksi/palokunta) käsittelemään yhteistoimintaan liittyviä asioita. 
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Pelastusjohtajan tehtävistä määrätään tarkemmin Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen 

toimintasäännössä. 
6 § 

Henkilökunta 
 

Muun henkilöstön, kuin osastojen johtavat viranhaltijat, valitsee pelastusjohtaja. 

Valinnan suorittava viranomainen päättää valitsemansa henkilökunnan kelpoisuus-

vaatimuksista ja nimikkeistä, ellei niitä ole säädetty laissa, sekä irtisanoo ja myön-

tää sille eron. 

7 § 
Pelastuslaitoksen nimen kirjoittaminen 

 
Johtokunnan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjan 

pitäjä. Muutoin pelastuslaitoksen nimen kirjoittaa pelastusjohtaja. 
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STM        Lausuntopyyntö 
15.06.2020   VN/8871/2019 
 
Johtokunta 

        09.09.2020 § 42    
        Liite 5 
 
Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle 
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen 
uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi 
 

Kysymyksiä uudistuksen tavoitteista 

2. Voidaanko esityksellä kehittää pelastustoimen palvelujen saatavuutta, yhdenmukaisuutta 
ja vaikuttavuutta valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti? 

Pelastuslakiin ehdotettavat muutokset eivät sisälly nyt lausuttavana olevaan esitykseen, joka tekee 
kokonaiskuvan muodostamisen pelastustoimea koskevista muutoksista erittäin vaikeaksi. 

Esitystä perustellaan erityisesti järjestäjäkentän pirstaleisuudella sekä tarpeella vahvistaa valtion 
ohjausta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä, että pelastustoimen järjestämisessä. 
Esityksessä valtion ohjausta ja valvontaa pelastustoimessa esitetään lisättäväksi nykyisestään, joka 
aiheuttaa lisäresurssitarvetta, eikä välttämättä poista havaittuja ongelmia. 

Vuoden 2004 pelastustoimen alueellistamisen jälkeen alueellisesti ja paikallisesti pelastustoimen 
palvelut ovat jo yhdenmukaistuneet ja vaikuttavuus parantunut merkittävästi. Ilman lisärahoitusta 
esitetty muutos heikentää pelastustoimen palveluja, koska ohjausmekanismi olisi jatkossa nykyistä 
raskaampi. Jo tällä hetkellä pelastuslaitokset toimivat pääsääntöisesti maakunnallisina toimijoina, 
verkostoituneina valtakunnallisesti ja toteuttavat laajaa yhteistyötä aluerajojen yli.  

Monet pelastustoimen uudistukset ovat kaatuneet valtion haluttomuuteen investoida esim. kansal-
lisen tason tieto-ohjauksen järjestelmiin. Nyt esitetyn uuden hallinnontason perustaminen ja hallin-
nollisten organisaatioiden lisääminen eivät paranna palvelua tai yhteistyötä. 

Pelastustoimen kehittämien ilman esitettyä uudistusta on täysin mahdollista nykyisellä pelastustoi-
men järjestämismallilla vapaaehtoisuuden kautta. 

Palvelujen saatavuus alueella ja paikallisesti on toteutettu pääsääntöisesti olemassa olevan lainsää-
dännön mukaisesti perustuen hyväksyttyyn palvelutasoon. 

Sisäministeriön ohjausvallan kiristyminen pelastustoimessa ja toisaalta valtion rahoitus antavat mah-
dollisuuden kansallisten uudistusten tehokkaampaan toteutukseen. Samalla kuitenkin pelastustoi-
men ohjauskustannukset tulevat huomattavasti kasvamaan nykyisestä.        

Osa alueista tulee esityksen mukaan menettämään suhteellisen paljon rahoitusta, joka pahimmillaan 
tarkoittaa palvelujen karsimista niin, ettei kuntalaisille pystytä tuottamaan nykyisen tasoisia palvelu- 
ja. 
Pelastustoimi on esityksen (lain perusteluosa) mukaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon rinnasteinen 
itsenäinen toimiala. Pelastustoimelle tulee turvata tämän aseman edellyttämä itsenäinen asema, 



 
 Lausuntopalvelu.fi 2/6 

 

jonka puitteissa palvelujen kehittäminen on mahdollista. Pelastustoimen erillinen asema maakun-
nassa tulee huomioida myös sote-maakunta-lainsäädännössä. 

Varmistaako esitys pelastustoimen pelastustoiminnan ja sosiaali- ja terveystoimen ensihoi-
topalvelujen synergiahyödyt? Jos ei, miten ehdotusta tulisi kehittää? 

Esitys ei muuta tilannetta nykyisestä, jo nykyisellään tuotetaan ensihoitopalvelua yhteistoiminta-
sopimuksella, miksei voi toimia samalla tavalla tulevaisuudessakin? 

Ehdotusta tulisi muuttaa siten, että ensihoidon tuottaminen maakunnissa pelastuslaitosten toimesta 
olisi säädöksin kansallisesti velvoittavampaa kuin nyt on esitetty. 

Kysymyksiä pelastustoimen järjestämislaista 

25. Lain 8 §:ssä ehdotetaan säädettävän pelastustoimen järjestämisen valtakunnallisista 
tavoitteista. Säännöksessä luetellaan asiat, jotka valtakunnallisissa strategisissa tavoitteissa 
on määriteltävä. Luettelo ei ole tyhjentävä. Ovatko säännöksessä luetellut kohdat 
tarkoituksenmukaisia? 

o kyllä 

o kyllä pääosin  

o ei pääosin   

o ei 

o ei kantaa 

- tavoitteiden kannalta ok, muuten lian tarkkoja/yksityiskohtaisia, työnjako maakunta vs. SM 

- miten palvelee kuntalaista? 
 

26. Mikä pitäisi lisätä/mikä pitäisi poistaa? 

- kohta 4 (tiedonhallinnan kehittäminen) pois, sisältyy lain 8 § kohtaan 3  
- kohta 7 (investoinnit) pois 
 
27. Lain 13 §:ssä ehdotetaan säädettävän sote-maakunnan seuranta- ja arviointivelvollisuu-
desta. Lisäksi lain 16 §:ssä ehdotetaan säädettävän sote-maakunnan pelastustoimen oma-
valvonnasta. Onko sote-maakunnille ehdotettu seuranta-, arviointi- ja omavalvontakokonai-
suus tarkoituksenmukainen? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

- miten valtakunnallinen tavoitteiden seuranta toteutetaan? 
- omavalvonta on uusi tehtävä, mutta lisäresurssien tarvetta ei ole huomioitu valmistelussa 
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- arviointi ja seuranta on melko raskas prosessi 
- tällä hetkellä mittarit eivät ole vertailukelpoisia, tarvitaan yhtenäiset mittarit SM, AVI, 

Sote-maku  
- valtion ohjausvallan vahvistuminen on merkittävää riski pelastustoimen paikallisen 

substanssiosaamisen huomioimiselle pelastustoimen paikallistasolla  

 

28. Pelastustoimen järjestämislain 5 pykälässä säädetään tehtävien kokoaminen suurempiin 
kokonaisuuksiin, jos se on välttämätöntä palvelujen saatavuuden, yhdenmukaisuuden tai 
laadun turvaamiseksi taikka tehtävien vaativuuden tai niistä johtuvien suurten kustannusten 
perusteella. Ovatko säännöksessä esitetyt koottavat tehtävät perusteltuja? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin,  

o ei 

o ei kantaa 

Pelastusosaston tehtäviä ollaan siirtämässä pelastuslaitosten tehtäviksi vieläpä niiden tehtävien 
osalta, mitkä näyttäytyvät marginaalisina tehtävinä kokonaistehtäväkentässä. 
 
Maakuntaa suurempien tilannekeskusten toimintakyky kyseenalaista päivittäistoiminnoissa 
 
Mikäli tehtävien kokoaminen suurempiin kokonaisuuksiin (Pelastustoimen järjestämislakiluonnos 
5 §) nähdään tarkoituksenmukaisena ratkaisuna, on samalla muistettava pelastustoimen rooli 
kriisiorganisaationa ja pelastustoimen järjestämislain perusteluosan toteamus ”Palvelutasopää-
töksen mukainen pelastustoimen palvelutaso olisi ylläpidettävä myös poikkeus-oloissa.” (s. 626) – 
kokoaminen ei saa johtaa/aiheuttaa maakunnallista resurssillista eikä kalustollista toimintaky-
vyttömyyttä laajamittaisessa normaaliolojen häiriötilanteessa tai poikkeusoloissa. ”Pelastustoi-
men viranomaisten tulee poikkeus-oloissakin huolehtia tehtäviensä mahdollisimman hyvästä 
hoitamisesta” (s. 627) ja tämä onnistuu ainoastaan riittävän normaaliaikaisen valmiuden myötä. 
Keskitettyjen palveluiden kyky palvella tarkoitustaan laajamittaisessa normaaliolojen häiriötilan-
teessa tai poikkeusoloissa on kyseenalainen eikä tällaisia toimintoja perusteta onnistuneesti 
laajamittaisen tilanteen vaatiessa. 

 

29. Mitä kansainvälisessä pelastustoiminnassa hyödynnettäviä erityisresursseja (kalusto, 
muodostelmat) olisi tarkoituksenmukaista koota jonkun maakunnan/maakuntien hoidetta-
vaksi? 

-Tulvien torjunta, CBRNE, raunio-pelastus 

Pelastusopiston tehtävä, ollaanko tehtävää siirtämässä maakunnille..? 

30. Mitä kansainvälisen avunannon ja vastaanottamisen edellyttämiä toimintoja (hälyttämi-
nen, varustaminen jne.) olisi tarkoituksenmukaista koota johonkin maakuntaan/maakuntiin ja 
jos kyllä, mihin maakuntaan/maakuntiin? 
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31. Pelastustoimen järjestämislain pykäläkohtaiset muutosehdotukset. OHJE: Erittele vas-
taukseen, mihin pykälään muutosehdotus liittyy lisäämällä pykälän numero ennen muutos-
ehdotusta. Tee näin jokaisen pykälän kohdalla, jota kommentoit. 

§ 8 valtakunnalliset tavoitteet  

- yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo; tarvitaanko tässä laissa valtakunnallisena tavoitteena, on jo 
olemassa eri lait. 
- 7 kohta, investoinnit 

§ 10 melko yksityiskohtainen luettelo 

32. Muut vapaamuotoiset huomiot pelastustoimen järjestämislaista. 

Byrokratia lisääntyy huomattavasti, henkilöstöä tarvitaan lisää alueille lisääntyneiden tehtävien 
vuoksi. 

Alueen pelastustoimen mitoittaminen kansallisten riskien mukaisesti ei tarkoituksenmukaista. 

 

Kysymyksiä maakuntien rahoituslaista 

46. Valtio rahoittaa pääosin perustettavien sote-maakuntien toiminnan, eli vastuu sosiaali- ja 
terveyspalveluiden ja pelastustoimen rahoittamisesta osoitetaan valtiolle. Onko ratkaisu 
uudistuksen tavoitteiden näkökulmasta tarkoituksenmukainen? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

- ratkaisu heikentää alueen omaa mahdollisuutta ohjata verotuloja paikallisella tasolla alueen 
kannalta tuottavimmalla tavalla 

49. Ovatko sote-maakuntien valtion rahoituksen pelastustoimen tehtävien rahoituksen 
määräytymistekijät (luku 4) ja niiden painokertoimet perusteltuja? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 
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- pelkkä asukasluku, asukastiheys, riskitekijät jne. ei todellisuudessa määrittele pelastustoimen 
alueen kustannustasoa. 

- lähtökohtana tulee olla pelastustoimen alueiden nykyiset kustannukset, mikäli palvelutaso on 
palvelutasopäätöksen mukainen ja täyttää pelastuslain vaatimukset 

- alueiden erilaisuus, kuntarakenne ja esim. erilaiset toimitilavuokrat ja muut vastaavat lähtötason 
kustannukset aiheuttavat eriarvoisuutta 

- mikäli edetään esitetyllä mallilla, palvelutasosta joudutaan tinkimään ja ei pystytä tuottamaan 
pelastuslain mukaisia pelastustoimen palveluita yhdenvertaisesti 

- Päijät-Hämeessä pelastustoimen laskennallinen rahoitus olisi noin 2,6 milj. euroa nykyistä 
alhaisempi 

- laskelmissa ei ole huomioitu mahdollisen uudistuksen aiheuttamia lisäkustannuksia 
- laskelmissa ei ole huomioitu sopimuspalokuntatoiminnan varmistamisesta aiheutuvia 

kustannuksia (varallaolo, saatavuus, koulutus jne.)     

 

Maakuntien ja kuntien henkilöstöä koskeva lainsäädäntö 

61. Kunnallista henkilöstöä koskevan lainsäädännön soveltamisalaa ehdotetaan 
muutettavaksi koskemaan myös maakuntien henkilöstöä. Maakuntien 
työnantajaedunvalvontaa hoitaisi uudella lailla säädettävä Kunta- ja maakuntatyönantajat 
KT. Onko henkilöstön asemasta ja työnantajaedunvalvonnasta esitetty säädettäväksi 
tarkoituksenmukaisesti? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

63. Vapaamuotoiset huomiot henkilöstön asemasta ja/tai työnantajaedunvalvonnasta sekä 
eläkkeistä. 

Esityksen perustelujen mukaan vaikuttavuudella tarkoitetaan pelastustoimen ulkoista 
tehokkuutta. Pelastustoiminnan osalta valtio voisi asetta esimerkiksi pelastustoiminnan 
toimintavalmiuteen, päivystys- ja varallaolojärjestelyihin, työajan hallintaan sekä riskiperustaisiin 
työvuorovahvuuksiin liittyviä tavoitteita. 

 Pelastuslaitos toteaa, että perustelut ovat ristiriidassa Sote-maakunnan itsehallinnon kanssa.  

Työaikaan ja henkilöstöresurssin käyttöön liittyvät järjestelyt liittyvät työnantajan ja työntekijän 
välisiin palvelussuhteisiin sekä virka- ja työehtosopimuksiin. Valtion ohjauksella ei voida puuttua 
työnantajan toimivaltaan päättää palvelussuhdeasioista tai työ- ja virkasuhteen ehdoista.   

 

  

80. Onko uudistuksen muutoskustannukset tunnistettu ja arvioitu asianmukaisesti? 

o kyllä 
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o kyllä pääosin 

o ei pääosin  

o ei, uudistuksen tarvitsemat lisäresurssit puuttuvat laskelmista jne.  

o ei kantaa 

Pelastustoimen kokonaisrahoitustarve on merkittävästi suurempi kuin hallituksen esityksessä 
kuvattu rahoitustaso. 

Uhkana on, että suunniteltu pelastustoimen valtion ohjaus vie toimialan varoja pelastustoimen 
kentältä keskushallintoon. 



PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS
Johtokunta

TOTEUTUMA/ TALOUSARVIO 6/2020 (6/2019) 09.09.2020 § 45
Liite 6

PELASTUSTOIMI, ILMAN ENSIHOITOA

Kesä 2019 Kesä 2020 ero 2019/2020 ero % ta 2020 tot. %
Myyntituotot
Liiketoiminnan myyntituotot 52 914 44 276 -8 638 -16,3 156 000 28,4
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 9 209 852 9 512 530 302 678 3,3 19 025 051 50,0
Muut suoritteiden myyntituotot 68 002 40 603 -27 399 -40,3 86 000 47,2
Maksutuotot 0 0 0 0
Tuet ja avustukset 56 578 222 968 166 390 294,1 194 900 114,4
Pysyvien vastaavien myyntituotot 0 150 124 150 124 0
Muut toimintatuotot 206 2 500 2 294 120 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 9 387 552 9 973 001 585 449 6,2 19 581 951 50,9
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut -5 967 652 -5 901 795 -65 857 1,1 -12 229 100 48,3
Palkat ja palkkiot -4 862 094 -4 874 262 12 168 -0,3 -9 969 700 48,9
Henkilösivukulut
Eläkekulut -892 492 -845 483 -47 009 5,3 -1 826 500 46,3
Muut henkilösivukulut -213 066 -182 050 -31 016 14,6 -432 900 42,1
Palvelujen ostot -964 329 -961 832 -2 497 0,3 -1 827 450 52,6
Muiden palvelujen ostot -964 329 -961 832 -2 497 0,3 -1 827 450 52,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -491 962 -380 107 -111 855 22,7 -807 953 47,0
Ostot tilikauden aikana -491 962 -380 107 -111 855 22,7 -807 953 47,0
Avustukset -1 500 -1 040 -460 30,7 -50 000
Muut toimintakulut -1 883 725 -1 917 627 33 902 -1,8 -3 877 448 49,5
Vuokrat -1 878 216 -1 911 148 32 932 -1,8 -3 847 000 49,7
Muut toimintakulut -5 509 -6 479 970 -17,6 -30 448 21,3
Toimintakate 78 384 810 600 -732 216 -934,1 790 000 102,6
Rahoitustuotot ja kulut 18 829 -29 18 858 100,2 0
Poistot -408 299 -401 349 -6 950 -790 000 50,8
Tilikauden tulos -311 086 409 222 -720 307 231,5 0

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 9 309 168 9 162 401 146 767 1,58 18 791 951 48,8



PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS
Johtokunta

TOTEUTUMA/ TALOUSARVIO 6/2020 (6/2019) 09.09.2020 § 45
Liite 7

ENSIHOITO-TOIMINTO

Kesä 2020 Kesä 2020 ero 2019/2020 ero % ta 2020 tot. %
Myyntituotot
Liiketoiminnan myyntituotot 0 0 0 0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 2 469 942 2 498 640 28 698 1,2 4 991 289 50,1
Muut suoritteiden myyntituotot 0 0 0 0
Maksutuotot 0 0 0 0
Tuet ja avustukset 10 752 0 -10 752 -100,0 16 000 0,0
Vuokratuotot 0 0 0 0
Muut toimintatuotot 0 342 342 30 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 2 480 694 2 498 982 18 288 0,7 5 037 289 49,6
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut -1 972 181 -1 982 422 10 241 -0,5 -3 955 874 50,1
Palkat ja palkkiot -1 611 365 -1 639 522 28 157 -1,7 -3 209 874 51,1
Henkilösivukulut
Eläkekulut -291 870 -281 965 -9 905 3,4 -602 900 46,8
Muut henkilösivukulut -68 946 -60 935 -8 011 11,6 -143 100 42,6
Palvelujen ostot -147 710 -103 673 -44 037 29,8 -192 200 53,9
Muiden palvelujen ostot -147 710 -103 673 -44 037 29,8 -192 200 53,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -150 250 -111 192 -39 058 26,0 -220 278 50,5
Ostot tilikauden aikana -150 250 -111 192 -39 058 26,0 -220 278 50,5
Avustukset 0 0 0 0
Muut toimintakulut -312 920 -347 165 34 245 -10,9 -668 936 51,9
Vuokrat -312 920 -347 165 34 245 -10,9 -668 936 51,9
Muut toimintakulut 0 0 0 0,0 0
Toimintakate -102 367 -45 470 -56 897 55,6 0

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 2 583 061 2 544 452 38 609 1,49 5 037 289 50,5



 

 

Johtokunta   
 09.09.2020 § 46  
 Liite 8 

PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TIETOTURVAPOLITIIKKA 

 

1 TIETOTURVAPOLITIIKAN TARKOITUS 

Pelastuslaitoksen johto ilmaisee tietoturvapolitiikassa 

• näkemyksensä tietoturvallisuudesta ja sen liittymisestä pelastuslaitoksen strategian toteuttamiseen, 
• tärkeimmät linjaukset ja strategiakautta koskevat painopisteet tietoturvatyölle sekä 
• tahtonsa ja sitoutumisensa tietoturvallisuuden toteuttamiseen pelastuslaitoksella. 

Tietoturvapolitiikan hyväksyy pelastuslaitoksen johtokunta. Sitä täydentävät tarkemmat ohjeistukset käsittelee ja hy-
väksyy tietoturvaryhmä. 

1.1 Tietoturvallisuuden kolme ulottuvuutta 

Tietoturvallisuutta voidaan tarkastella kolmen ulottuvuuden kautta, luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus. Tämä on 
perinteinen tapa määritellä tietoturvan ulottuvuuksia. 

• Luottamuksellisuudella tarkoitetaan, että tieto on saatavissa ainoastaan henkilöille, järjestelmille tai proses-
seille, joilla on oikeus käyttää kyseistä tietoa. Eikä tietoa paljasteta tai muutoin anneta sivullisten tietoon.  

• Eheydellä tarkoitetaan, että tiedot, järjestelmät, palvelut ja laitteisto- tai ohjelmistovikojen, luonnontapahtu-
mien tai oikeudettoman inhimillisen toiminnan seurauksena eivät ole muuttuneet, vahingoittuneet tai tuhou-
tuneet. Esimerkiksi tietojärjestelmän virhe tai haittaohjelma voisi aiheuttaa muutoksia tiedoissa, jolloin tieto 
olisi virheellistä, eikä eheyttä voitaisi enää taata. Tiedon eheyttä voidaan pyrkiä varmistamaan tekemällä sään-
nölliset varmuuskopiot. Tiedon muuttuminen on voitava huomata, sekä jäljittää, jotta varmuuskopioinnista 
olisi hyötyä.  

• Saatavuudella ja käytettävyydellä tarkoitetaan, että tiedot, järjestelmät ja palvelut ovat tarvittaessa niihin 
oikeutettujen saatavilla ja esteettä hyödynnettävissä. Jotta hyvä saatavuus voidaan varmistaa, pitää järjestel-
miä ja fyysisiä laitteita huoltaa säännöllisesti ja tarpeen mukaan. Näin voidaan varmistaa, että tieto on aina 
saatavilla. Tietojen tuhoutuessa toimivista ja ajantasaisista varmuuskopioista voidaan palauttaa tietojen saa-
tavuus.  

Tietoturvaan voidaan näiden perinteisten määrittelyjen lisäksi katsoa kuuluvan vielä kolme muuta ulottuvuutta toden-
taminen, tunnistaminen ja kiistämättömyys. 

• Todentamisella pyritään tunnistamaan luotettavasti henkilön identiteetti. Esimerkiksi tunnuksella ja salasa-
nalla, pyritään todentamaan, että henkilö, joka palvelimelle kirjautuu, on juuri se kuka ilmoittaa olevansa. To-
dentamista siis tarpeellinen, jotta voidaan taata luottamuksellisuus ja eheys. 

• Tunnistamisella tarkoitetaan menettelytapaa, jolla yksilöidään kohde, kuten käyttäjä tai järjestelmä. Tunnis-
tus ei kuitenkaan välttämättä vaadi kohteelta toimenpiteitä. Tunnistamisella tarkoitetaan esimerkiksi työto-
vereiden tunnistamista työyhteisöön kuuluviksi. 



 

 

• Kiistämättömyys pyrkii luomaan todisteita, että todennettu ja tunnistettu henkilö ei voi kiistää suorittamiaan 
toimia järjestelmässä. Kaikki henkilön tekemät toimet ja muutokset tallentuvat järjestelmään. Luottamuksel-
lisuus (engl. confidentiality): Luottamuksellisen tiedon tunnistaminen ja sen luottamuksellisuuden turvaami-
nen. 

1.2 Tietoturvallisuuden toteuttaminen 

Tietoturvallisuudesta huolehtiminen edellyttää tiedon elinkaaren kaikkiin vaiheisiin sekä näiden aikana tiedon käsitte-
lyyn käytettyihin välineisiin, järjestelmiin ja menetelmiin kohdistettuja oikein valittuja ja toteutettuja toimenpiteitä 
sekä tietoa käsittelevien henkilöiden toiminnan ohjaamiseen tarkoitettuja sääntöjä ja ohjeita sekä koulutusta. Yhtei-
sellä nimellä näitä kaikkia kutsutaan turvamekanismeiksi. 

Tietoturvallisuuden toteuttamisessa on kysymys tiedossa oleviin tietoturvallisuusriskeihin nähden sopivien turvame-
kanismien valinnasta ja toimeenpanosta. Turvamekanismien valinnassa joudutaan hakemaan tasapainoa tietoturval-
lisuuden kolmen ulottuvuuden ja turvamekanismien käytöstä aiheutuvien kustannusten tai lisätyn turvallisuuden ai-
heuttaman toiminnan hankaloitumisen välillä. Kustannukset voivat olla luonteeltaan välittömiä taloudellisia investoin-
teja, mutta ne voivat aiheutua myös välillisesti työn hidastumisesta. 

Tietoturvallisuuden tavoitteet asetetaan ja sen toteuttamistavat valitaan niin, että lain takaama tietosuoja ja yksityi-
syyden suoja toteutuvat pelastuslaitoksen toiminnassa parhaalla mahdollisella tavalla. Tietoturvallisuuden tavoitteista 
ja tilannekuvasta raportoidaan säännöllisesti pelastuslaitoksen johtoryhmälle. 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen järjestelmien tietoturvatasot määritellään valtionhallinnon VAHTI -ohjeiden mukai-
sesti ja tietojärjestelmät suojataan Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen tietoturva-arkkitehtuurissa kuvatuilla tavoilla. Li-
säksi huomioidaan EU:n ja Suomen nykyiset ja tulevat lait sekä asetukset. 

1.3 Tietoturvallisuudesta huolehtimisen motiivit 

• lakien ja muiden sitovien normien noudattaminen 
• keskeisten toimintojen turvaaminen myös poikkeustilanteissa 
• yhteistyökyvyn turvaaminen ja sopimusten noudattaminen 
• turvallisen ympäristön luominen pelastuslaitoksen ydintoimintojen tarpeisiin 
• pelastuslaitoksen maineesta ja luottamuksesta huolehtiminen 
• pyritään estämään pelastuslaitoksen järjestelmien käyttäminen haitan tuottamiseen muille tahoille 

 

2 SUUNTAVIIVAT 
2.1 Vaatimustenmukainen ja turvattu toiminta 
Tietoturvallisuus mitoitetaan ja toteutetaan lakien ja pelastuslaitosten solmimien sopimusten vaatimalla tavalla tieto-
turva-arkkitehtuuriperiaatteiden mukaisesti. Pelastuslaitos varautuu myös häiriö- ja poikkeusoloihin sekä ennakoimat-
tomiin muutoksiin siten, että toimintaa voidaan jatkaa mahdollisimman häiriöttömästi kaikissa olosuhteissa. 



 

 

2.2 Pelastuslaitoksen strategian toteuttaminen 

Pelastuslaitoksen strategia määrittää tietoturvallisuuden toteuttamisen painopisteiden valintaa. Tietoturvatoiminta 
tukee pelastuslaitoksen strategisia linjauksia. Tietoturvan kehittämisohjelma laaditaan kullekin strategiakaudelle ja se 
tukee strategian toteuttamisohjelmia. 

2.3 Hallittu tietoturvallisuus ja tietoriskien käsittely 

Tietoturvallisuuden toimeenpano ja siihen liittyvä riskienhallinta organisoidaan ja toteutetaan hallitusti ja järjestelmäl-
lisesti. Riskienhallinnassa ja turvamekanismien valinnassa suuntaudutaan myös tulevaisuuteen uusien tekniikoiden ja 
järjestelmien turvallisen ja oikea-aikaisen käyttöönoton mahdollistamiseksi. 

Tietoturvaryhmä ylläpitää tietoturvaan liittyvää dokumentaatiota, joka kattaa mm. 

• tietoon ja tietojärjestelmiin liittyvän riskienhallinnan organisoinnin 
• normiympäristöstä ja pelastuslaitosta sitovista sopimuksista tietoturvallisuudelle aiheutuvien vaatimusten 

seurannan organisoinnin 
• tietoturvallisuuteen liittyvät roolit ja niihin kohdistetut vastuut ja valtuutukset 

Tietoturvallisuus kuuluu pelastuslaitoksen kokonaisturvallisuuteen. Tietoturvariskien hallinnasta raportoidaan johto-
kunnalle. 

Tietoturvallisuuden tavoitteiden asettelussa ja tason määrittämisessä, mittaamisessa ja turvamekanismien valinnassa 
käytetään hyväksi kansainvälisiä ja kansallisia standardeja ja suosituksia (esim. ISO, KATAKRI, VAHTI) sekä kumppa-
nuusverkoston ja pelastuslaitoksen sisäisiä ohjeita. 

2.4 Tietoturvallisuuden tuki perustehtävien toteuttamiselle 

Tietoturvallisuuden tavoitteena on mahdollistaa pelastuslaitoksen perustehtävien ja yhteistyön tarvitsemien tiedon 
käsittely- ja kommunikointimenetelmien turvallinen ja tehokas käyttö. Turvatoimet skaalautuvat yksittäisen työnteki-
jän tasolta projektien, prosessien ja osastojen kautta koko pelastuslaitosta koskeviksi. Tietoturvatoiminnan tavoite on 
mahdollistaa toiminnan mahdollisimman tehokas mutta samalla turvallinen toiminta. Häiriötilanteita ennaltaehkäis-
tään arvioimalla riskien syntymistilanteita sekä tarjoamalla ohjeita ja koulutusta riskien hallitsemiseen. 

2.5 Tietoturvallisuuden tuki hallinnolle ja muille tukitoiminnoille 

Tietoturvallisuudesta huolehditaan osana hallinnon järjestelmäkehitystä. Pelastuslaitoksen kokonaisarkkitehtuuri ku-
vaa uusien hallinnon järjestelmien toiminnallisen ja teknisen toteutustavan, jonka osana järjestelmille tehdään turval-
lisuusauditointi. Tietoturvatoimilla pyritään edistämään uusien ja tehokkaiden järjestelmien ja toimintatapojen käyt-
töönottoa pelastuslaitoksen kaikissa toiminnoissa. Pelastuslaitoksen kannalta tärkeimpien ydinjärjestelmien toiminta 
pyritään turvaamaan myös poikkeusolosuhteissa. 

 



 

 

3 ORGANISOINTI 
3.1 Johtaminen 

Tietoturvallisuuden johtaminen ja seuranta nivoutuvat osaksi pelastuslaitoksen yleistä johtamista ja siitä vastaa viime 
kädessä pelastusjohtaja. Tietoturvallisuustoimintaa johtaa hallintopäällikkö. Hallintopäällikön apuna toimii erikseen 
pelastusjohtajan nimeämä tietoturvaryhmä. 

3.2 Vastuut 

Hallintopäällikkö vastaa tietoturvallisuuden päälinjauksista, strategisesta ohjauksesta, seurannasta sekä pelastuslai-
toksen keskitetyn tietoturvatoiminnan riittävästä resursoinnista. 

Tietoturvaryhmä vastaa tietoturvaan liittyvien ohjeistusten ja toimintojen kehittämisestä. 

Hallintopäällikkö yhdessä tietoturvatyöryhmän kanssa vastaa tietoturvallisuuden kehittämisestä ja seurannan toteut-
tamisesta sekä tietoturvallisuutta koskevasta ulkoisesta yhteistyöstä sekä suunnittelee tietoturvallisuuden kehittämis-
toimenpiteitä. Hallintopäällikkö valvoo tietoturvaryhmän avulla tietoturvallisuuden toteutumista, puuttuu havaittui-
hin tietoturvapoikkeamiin sekä johtaa poikkeamiin liittyvää tutkintaa. Tietoturvapoikkeamatilanteessa hallintopäälli-
köllä on oikeus määrätä tietojärjestelmä, järjestelmän osa tai yksittäisen käyttäjän käyttöoikeus suljettavaksi. Hallin-
topäällikkö johtaa tietoturvaryhmää, joka tukee ja avustaa osastoja tietoturvan toteutuksessa sekä järjestää säännöl-
listä tietoturvakoulutusta ja tietoturva-auditointeja. 

Kunkin osastopäällikkö vastaa oman osastonsa omistamien järjestelmien turvallisuudesta ja määräystenmukaisuu-
desta sekä niiden kustannuksista. Tietoturvallisuuden toteuttaminen ja valvonta kuuluvat koko pelastuslaitoksen hen-
kilöstölle. Jokainen henkilö on vastuussa tietoturvallisuuden toteutumisesta omassa toiminnassaan ja on myös velvol-
linen ilmoittamaan hallintopäällikölle tietoturvallisuudessa havaitsemistaan puutteista. 

 

4 VIESTINTÄ 

Tietoturvallisuuteen liittyvään viestintään noudatetaan pelastuslaitoksen viestintä- ja kriisiviestintäsuunnitelmia. Nor-
maalioloissa pelastuslaitoksen sisäisestä tietoturvaviestinnästä vastaa hallintopäällikkö.  Osaston sisäisestä tietoturva-
viestinnästä vastaa osastopäällikkö. Kriisitilanteessa tietoturvaviestinnän vastuut jakautuvat kriisiviestintäsuunnitel-
man mukaisesti. 
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§ 47 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO 
 

17.04.2020 –  28.08.2020 

08.05.2020 § 13 Oman auton käyttöoikeus, Ari Heikkinen. 

Päätin myöntää palotarkastaja Ari Heikkiselle oman auton käyttöoikeuden 1000 km ja se on 
voimassa 11.5 – 30.9.2020.   

20.05.2020 § 14 Palkallinen virkavapaus, Juhani Korpela 

Päätin myöntää Juhani Korpelalle palkallista virkavapautta 60-vuotissyntymäpäiväksi. 

04.06.2020 § 15 Työryhmän perustaminen. 

 Päätin perustaa työryhmän valmistelemaan esityksen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan 
osaston P20/P30 – ja P40 – järjestelmien toiminnan tehostamiseksi. Vetäjänä 
pelastuspäällikkö Niemikallio. 

12.06.2020 § 16 Palotarkastajan määräaikaisen virkasuhteen jatkaminen, Mia Hyttinen 

Päätin suostumuksellaan jatkaa Mia Hyttisen määräaikaista virkasuhdetta 31.12.2020 asti. 
Kyseessä palotarkastaja Ari Holopaisen viransijaisuus. 

12.06.2020 § 17 Palotarkastajan määräaikaisen virkasuhteen jatkaminen, Mika Loisa 

Päätin suostumuksellaan jatkaa Mika Loisan määräaikaista virkasuhdetta 20.10.2020 asti. 
Kyseessä palotarkastaja Juha Seppälän viransijaisuus. 

15.06.2020 § 18 Sairasautojen hankinta, 5 kpl. 

Päätin tilata ensihoidon sairasautot (5 kpl) Suomen Kalustoratkaisut Oy:ltä. Puitesopimuksen 
mukainen hankinta.   

24.06.2020 § 19 Palkkiovapaa 10 vuoden yhtäjaksoinen palvelu, Mika Loisa 

Päätin myöntää Mika Loisalle palkallista virkavapautta kolme pv asemapalvelusohjeen 
mukaisesti.  

26.06.2020 § 20 Öljyntorjuntaveneen hankinta. 

 Päätin tilata tarjouksen mukaisesti Tibeko Marine Oy:ltä yhden öljyntorjuntaveneen.  

03.07.2020 § 21 Palkkiovapaa 10 vuoden yhtäjaksoinen palvelu, Teemu Peltomaa 

Päätin myöntää Teemu Peltomaalle palkallista virkavapautta yhden työvuoron erikseen 
sovittuna ajankohtana asemapalvelusohjeen mukaisesti.  

06.07.2020 § 22 Vuosiloman säästäminen, Jari Korkalainen 

Päätin oikeuttaa Jari Korkalaisen säästämään vuosilomaa neljä (4) työvuoroa. Lomat pidetään 
syksyllä 2021. 



15.07.2020 § 23 Palkallinen virkavapaus, Juha Rautava 

Päätin myöntää Juha Rautavalle palkallista virkavapautta 50-vuotissyntymäpäiväksi. 

22.07.2020 § 24 Palkallinen virkavapaus, Juha Salonen 

Päätin myöntää Juha Saloselle palkallista virkavapautta yhden työvuoron vihkimispäivän 
sattuessa kyseiselle työvuorolle. 

29.07.2020 § 25 Vuosiloman säästäminen, Antti Mustonen 

Päätin oikeuttaa Antti Mustosen säästämään vuosilomaa kolme (3) työvuoroa. Lomat pidetään 
vuonna 2021. 

29.07.2020 § 26 Palkkiovapaa 10 vuoden yhtäjaksoinen palvelu, Jenni Eskola 

Päätin myöntää Jenni Eskolalle palkallista virkavapautta kolme pv erikseen sovittavana 
ajankohtana asemapalvelusohjeen mukaisesti 

10.08.2020 § 27 Palkkiovapaa 30 vuoden yhtäjaksoinen palvelu, Harri Vuorivirta 

Päätin myöntää Harri Vuorivirralle palkallista virkavapautta kolme (3) työvuoroa erikseen 
sovittavana ajankohtana asemapalvelusohjeen mukaisesti 

24.08.2020 § 28 Palotarkastajan määräaikaisen virkasuhteen hoito, Mika Loisa 

Päätin suostumuksellaan nimetä Mika Loisan hoitamaan määräaikaista palotarkastajan 
virkasuhdetta 21.10.2020 – 31.12.2020. Kyseessä palotarkastaja Mika Kaiholan viransijaisuus. 

24.08.2020 § 29 Palkkiovapaa 40 vuoden yhtäjaksoinen palvelu, Kari Sipilä 

Päätin myöntää Kari Sipilälle palkallista virkavapautta neljä (4) työvuoroa erikseen sovittavana 
ajankohtana asemapalvelusohjeen mukaisesti. 

27.08.2020 § 30 Palkkiovapaa 20 vuoden yhtäjaksoinen palvelu, Pekka Honkanen 

Päätin myöntää Pekka Honkaselle palkallista virkavapautta kaksi (2) työvuoroa erikseen 
sovittavana ajankohtana asemapalvelusohjeen mukaisesti 

28.08.2020 § 31 Palkkiovapaa 40 vuoden yhtäjaksoinen palvelu, Harri Paukkunen 

Päätin myöntää Harri Paukkuselle palkallista virkavapautta neljä (4) työvuoroa erikseen 
sovittavana ajankohtana asemapalvelusohjeen mukaisesti. 
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§ 48 TIEDOKSISAANTIASIAT 
 
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 
 
Maakuntavaltuusto 15.06.2020 § 8 Tarkastuslautakunta ”arviointikertomus 2019” 
 
Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen mukaan ”palo- ja pelastuslaitos on toiminut omien 
tavoitteiden ja pelastuslain mukaan  johdonmukaisesti”. 
 
Maakuntavaltuusto pöytäkirjanote 15.06.2020 § 9 ”Vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen ja 
vastuuvapauden myöntäminen” 
 
Maakuntavaltuusto päätti hyväksyä pelastuslaitoksen vuoden 2019 kirjanpidollisen tuloksen kirjaamisen 
voitto- ja tappiotilille, sekä merkitsi henkilöstöraportin tietoon vuoden 2019 tilinpäätöksen tausta-ai-
neistona 
 
Maakuntavaltuusto pöytäkirjanote 15.06.2020 § 10 ”Pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2021-2024 
 
Maakuntavaltuusto hyväksyi johtokunnan esittämän pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen vuosille  
2021-2024. 
 
Maakuntavaltuusto pöytäkirjanote 15.06.2020 § 11 ”Pelastuslaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset 
tavoitteet 2021 -2023 
 
Maakuntavaltuusto päätti asettaa Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle johtokunnan esittämät 
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2021. 
  
Samalla maakuntavaltuusto merkitsi tiedoksi pelastuslaitoksen talousarviosuunnitelman 2021-2023. 
 
 
 
 
 
 
   



     Johtokunta 
      09.09.2020 § 49   
      Liite 11 

§ 49 AJANKOHTAISASIAT 

 
1. Orimattilan uuden pelastusaseman rakentaminen 

 
• Maanrakennusurakka alkanut 3.8.2020 
• Paalutus 26.8. – 18.9.2020 
• Maanrakennusurakka valmis 31.12.2020 
• Rakennusurakka kilpailutuksessa 8-9/2020 
• Rakentaminen alkaa 1/2020 
• Rakennus valmis 4/2022 

 
2. Asikkalan uuden pelastusaseman rakentaminen 

 
• Uuden aseman suunnittelu kilpailutettu ja suunnittelutyön sai FCG Suunnittelu ja Tekniikka 

Oy Helsingistä 
• Aloituskokous pidetty 20.8.2020 suunnittelijoiden ja kunnan kanssa 
• Urakkalaskenta-aineisto valmistuu tammikuuhun 2021 mennessä 
• Rakennustöiden aikataulu varmistuu myöhemmin, töiden aloitus alustavasti 5/2021 

 
 

3. Padasjoen kalustohalli 
 

• Kalustohallin rakentaminen on käynnissä 
• Kalustohalli valmis vuoden loppuun mennessä 

 
 

4. Iitin siirto Päijät-Hämeeseen 2021 
 

• palokuntasopimukset hyväksyttävissä, neuvottelut käydään loppuun syyskuun aikana 
• Iitin kunnan tulee hyväksyä yhteistoimintasopimus lokakuun loppuun mennessä 
 

5. Sopimuspalokunnat 
 

• toimintavalmiuden varmistamiseen liittyvää valmistelua (varallaolokysymys) 
• sopimuspalokuntalaisten vakuutusturvan parantaminen selvittelyssä 
 

6. Ensihoito 
 

• ensihoidon talousselvitys kesken 
• toiminta jatkunee nykyisellään ainakin vuoden 2021 ajan, Iitin yövalmiuden heikennyksen 

jatko avoin  
• neuvotteluyhteys parantunut toimialajohtajan muutoksen myötä 

 
 



7. Koronatilanne 
 

• toimintaa normalisoitu siltä osin kuin mahdollista 
• etäkokouksia suositaan 
• etätyötä suositaan 
• varaudutaan nopeisiin toimenpiteisiin mahdollisten altistumisten varalta 
• tarvittaessa oltava valmius sulkea yksi toimipaikka valmiuden turvaamiseksi muilta osin 
• tilannetta seurataan päivittäin 
• henkilöstölle tilattu henkilökohtaiseen käyttöön kangasmaskeja  
• toimitaan pitkälle terveysviranomaisten ohjeiden mukaisesti, kuitenkin huomioiden 

palvelutuotannon jatkuvuus  
• kustannusvaikutus toistaiseksi pieni 
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