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§ 28
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Valmistelija / lisätiedot:
Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 29
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Birgitta Kause ja Marvin Peasley sekä varalle Kimmo
Hirvelä.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Birgitta Kause ja Keijo Jalonen, sekä varalle Kimmo
Hirvelä.
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Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 18,04.05.2021
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 23,15.06.2021
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 30, 16.09.2021
§ 30
Satakunnan pelastuslaitoksen talouden kuukausiraportointi 2021, heinäkuu
PRIDno-2021-1272
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 04.05.2021, § 18
Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Kuntariraportti koko Satakunnan pelastuslaitos
2 Kuntariraportti varsinainen pelastustoimi
3 Kuntariraportti ensihoito
4 14160 Satakunnan pelastuslaitos tuloslaskelma 1-3 2021
5 141600 Varsinainen pelastustoimi tuloslaskelma 1-3 2021
6 141602 SPEL Ensihoitotoiminta tuloslaskelma 1-3 2021
7 Ylityötilasto johtokunnalle 1.1.-31.12.2020
8 Ylityötilasto johtokunnalle 1.1.- 31.3.2021
9 SPEL investointien seuranta 2021
Maaliskuun lopun talouden toteutuman perusteella näyttää siltä, että kuluvasta
vuodesta tulee ylijäämäinen. Tulot ovat kehittyneet suunnitellusti ja menoissa on
pientä laskua viime vuoteen. Toiminta on edelleen koronapandemian rajoittamaa.
Omatoimisten maksutuottojen toteutuma on vähän pienempi kuin viime vuonna
vastaavaan aikaan. Kuntien maksuosuudet kertyvät säännöllisesti ja niiden painoarvo
on suuri verrattuna omatoimisiin maksutuottoihin.
Henkilöstömenot ovat käytännössä samalla tasolla kuin 2020. Palvelujen ostot ovat
lähes samalla tasolla kuin 2020. Aineet, tavarat ja tarvikkeet ovat toteutuneet
pienempänä kuin viime vuonna. Todennäköisesti näihin on vaikuttanut koronan
tuomat rajoitukset mm. harjoitus- ja koulutustoimintaan.
Poistot ovat toteutuneet pienempinä kuin mihin on talousarviossa varauduttu, mutta
kun vuoden 2020 investoinnit saadaan valmiiksi, niin tilanne tulee korjautumaan.
Kaupungin sisäiset- eli vyörytyserät ovat toteutuneet talousarvion mukaisina.
Ylityötilanne on hallinnassa. Korona on aiheuttanut jonkin verran ylitöitä.
Koronasta on kuluvana vuotena aiheutunut lisäkuluja pelastustoimessa 4.283 euroa ja
ensihoidossa 379 euroa eli yhteensä 4.662 euroa. Ensihoidon kustannukset maksaa
Satasairaala.
Kaupungilla on tavoitteena vähentää 250 henkilötyövuotta kolmena vuotena.
Pelastuslaitoksella ei ole tullut lisäkuluja ostopalveluihin tämän takia.
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Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta merkitsee talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.
Päätös
Johtokunta merkitsi talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 15.06.2021, § 23
Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 14160 Satakunnan pelastuslaitos tuloslaskelma 1-4 2021
2 141600 Varsinainen pelastustoimi tuloslaskelma 1- 4 2021
3 141602 SPEL Ensihoitotoiminta tuloslaskelma 1-4 2021
4 Ylityötilasto johtokunnalle 28.12.2020 - 18.4.2021
5 Investointiraportti, johtokunta 15.6.2021
Huhtikuun lopun talouden toteutuman perusteella näyttää siltä, että kuluvasta
vuodesta tulee ylijäämäinen. Tulot ovat kehittyneet suunnitellusti ja menot ovat
aavistuksen alle tasaisen vauhdin. Toiminta on edelleen koronapandemian
rajoittamaa.
Omatoimisten maksutuottojen toteutuma on vähän pienempi, kuin viime vuonna
vastaavaan aikaan. Kuntien maksuosuudet kertyvät säännöllisesti ja niiden painoarvo
on suuri verrattuna omatoimisiin maksutuottoihin.
Henkilöstömenot ovat käytännössä samalla tasolla kuin 2020. Palvelujen ostot ovat
suuremmat kuin vuosi sitten, mutta siihen vaikuttaa sopimuspalokuntakorvausten
maksatuksien muutos kuukausittaiseksi aiemman vuosineljänneksen sijaan. Aineet,
tavarat ja tarvikkeet ovat toteutuneet pienempänä kuin viime vuonna.
Todennäköisesti näihin on vaikuttanut koronan tuomat rajoitukset mm. harjoitus- ja
koulutustoimintaan.
Poistot ovat toteutuneet pienempinä kuin mihin on talousarviossa varauduttu, mutta
kun vuoden 2020 investoinnit saadaan valmiiksi, niin tilanne tulee korjautumaan.
Kaupungin sisäiset- eli vyörytyserät ovat toteutuneet talousarvion mukaisina.
Ylityötilanne on hallinnassa. Korona on aiheuttanut jonkin verran ylitöitä.
Koronasta on kuluvana vuotena aiheutunut lisäkuluja pelastustoimessa 5.751 euroa ja
ensihoidossa 1.041 euroa eli yhteensä 6.791 euroa. Ensihoidon kustannukset maksaa
Satasairaala.
Kaupungilla on tavoitteena vähentää 250 henkilötyövuotta kolmena vuotena.
Pelastuslaitoksella ei ole tullut lisäkuluja ostopalveluihin tämän takia.
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Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta merkitsee talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.
Päätös
Johtokunta merkitsi tiedoksi talous- ja henkilöstöraportin.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 16.09.2021, § 30
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 14160 Satakunnan pelastuslaitos tuloslaskelma 1-7 2021
2 141600 Varsinainen pelastustoimi tuloslaskelma 1-7 2021
3 141602 SPEL Ensihoitotoiminta tuloslaskelma 1-7 2021
Heinäkuun lopun talouden toteutuman perusteella näyttää siltä, että kuluvasta
vuodesta tulee ylijäämäinen. Tulot ovat kehittyneet suunnitellusti ja menot ovat vähän
alle tasaisen vauhdin. Toiminta on edelleen koronapandemian rajoittamaa.
Omatoimisten maksutuottojen toteutuma on pienempi kuin viime vuonna vastaavaan
aikaan. Kuntien maksuosuudet kertyvät säännöllisesti ja niiden painoarvo on suuri
verrattuna omatoimisiin maksutuottoihin.
Henkilöstömenot ovat kasvaneet 3,4 % viime vuodesta. Palvelujen ostot ovat
kasvaneet 6,9 % viime vuoteen verrattuna, mutta siihen vaikuttaa
sopimuspalokuntakorvausten maksatuksien muutos kuukausittaiseksi aiemman
vuosineljänneksen sijaan. Aineet, tavarat ja tarvikkeet ovat toteutuneet pienempänä
kuin viime vuonna. Todennäköisesti näihin on vaikuttanut koronan tuomat rajoitukset
mm. harjoitus- ja koulutustoimintaan.
Poistot ovat toteutuneet pienempinä kuin mihin on talousarviossa varauduttu, mutta
kun vuoden 2020 investoinnit saadaan valmiiksi, niin tilanne tulee korjautumaan.
Kaupungin sisäiset- eli vyörytyserät ovat toteutuneet talousarvion mukaisina.
Ylityötilanne on hallinnassa. Korona on aiheuttanut jonkin verran ylitöitä.
Koronasta on kuluvana vuotena aiheutunut lisäkuluja pelastustoimessa 7.333 euroa ja
ensihoidossa 1.602 euroa eli yhteensä 8.935 euroa. Ensihoidon kustannukset maksaa
Satasairaala. Sisäministeriö on maksanut koronatukea pelastustoimen hankinnoista
895 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
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Johtokunta merkitsee talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.
Kokouskäsittely
Veera Forsbacka saapui kokokseen § 30 käsittelyn aikana.
Päätös
Talouskatsaus merkittiin tiedoksi.
Tiedoksi
Satakunnan kunnat
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Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 31,20.10.2020
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 14,02.03.2021
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 31, 16.09.2021
§ 31
Satakunnan pelastuslaitoksen investointisuunnitelman 2021, täydennys
PRIDno-2020-5546
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 20.10.2020, § 31
Valmistelijat / lisätiedot:
Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö
Liitteet

1 Investointisuunnitelma 2021_Pelastustoiminta
Pelastuslaitoksen seuraavan vuoden investointisuunnitelma on yleensä käsitelty
johtokunnassa, kun seuraavan vuoden talousarvio on vahvistettu. Saadun tiedon
mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa 14.12. tulevan vuoden talousarvion. Yhtäältä
johtokunnalla ei ole suunniteltua kokousta tuon jälkeen, toisaalta ja erityisesti
ajankohta on investointien toteuttamisen kannalta hankala. Pelastuslaitoksen
investointien toteuttaminen on monivaiheinen prosessi, jonka toteuttaminen
kalenterivuoden kuluessa on toistuvasti ollut vähintään haastavaa. On epäily, että
koronaepidemia tulee vaikuttamaan yhteiskunnan ja eri tuotannonaloihin toimintaan
siten, että toimitusajat pitkittyvät ja ovat entistä hankalammin ennakoitavissa. Selkeät
ja pitkäkestoiset hankintaprosessit tulisi käynnistää pikimmiten.
Esitetään, että johtokunta hyväksyy alustavasti liitteessä esitetyt pelastustoiminnan
investoinnit, jotta voidaan käynnistää niitä koskeva kilpailutus ja muut prosessit.
Nämä tehdään maininnalla ja varauksella, jonka mukaan hankinnat ovat sidoksissa
saatavaan rahoitukseen.
Pelastuslaitoksen muut investoinnit eri toimialoille käsitellään myöhemmin.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta hyväksyy alustavasti esitetyt pelastustoiminnan investoinnit, delegoi
suunnitelman mukaiset hankintapäätökset pelastusjohtajalle ja osoittaa hankkeiden
valmistelun nimetyille vastuuhenkilöille.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 02.03.2021, § 14
Valmistelijat / lisätiedot:
Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö
Liitteet

1 Pelastuslaitoksen investointiraportti_2020_tarkistettu
2 Pelastuslaitoksen investointisuunnitelma 2021_tarkistettu
Pelastuslaitos on selvittänyt vuoden 2020 investointien toteutuman,
yhteenvetoraportti on liitteenä. Vuoden 2020 ja 2021 investoinnit ovat sidoksissa
toisiinsa, kun kaupunginvaltuusto siirsi 283.345 euroa vuoden 2020
investointimäärärahoista vuodelle 2021. Koronavirusepidemian vuoksi vuodelle 2021
siirtyivät sammusauton/Eurajoki ja säiliö-/vaahtoauton/Pori Pihlava valmistumiset
sekä eri hankkeiden rahoitustasaukset ja lisärahoitustarpeet.
Pelastuslaitoksen johtokunta on kokouksessaan 20.10.2020 (§ 31) päättänyt osan
vuoden 2021 investoinneista, jotta hankintaprosessi saatiin käyntiin heti
kaupunginvaltuuston hyväksyessä kuluvan vuoden talousarvion. Täydennetty
investointisuunnitelma on liitteenä. Suunnitelmaan on kirjattu johtokunnan aiemmin
päättämät vuoden 2021 hankkeet sekä esitetään lisärahoitusta Meri-Porin
säiliösammutusauton arvioitua kalliimpaan vaahtosammutuslaitteistoon. Edelleen
suunnitelmassa esitetään vuodelta 2020 siirtyvät sammutusauton/Eurajoki, säiliö-
/vaahtoauton/Pori Pihlava sekä johtoauton/Ala-Satakunta tarkentuneet ja kohonneet
kustannukset sekä näiden edellyttämä rahoitus. Uusina investointihankkeina
esitetään pelastusharjoitusalueelle hankitun hankalien paikkojen simulaattorin
täydentämistä katoksella, kahden väestöhälyttimen hankintaa Porin kaupungin
alueelle sekä öljyntorjuntaan rannanpuhdistuslaitteistoa ja B-luokan
öljyntorjuntavenettä Harjavaltaan. Kahden viimeksimainitun hankkeen edellytyksenä
on Öljysuojarahaston avustus suunnitelmassa esitetyllä tavalla.
Onnettomuuksien ehkäisyyn ei aiemmista vuosista poiketen esitetä investointeja,
toimialan hankkeet eivät kustannuksiltaan täytä investoinnin kriteerejä, jolloin
hankkeet toteutetaan käyttötalousvaroista. Investointeihin on käytettävissä vuoden
2021 investointirahat eli 1.400.000 euroa ja vuonna 2020 käytämättä jäänyt 252.269
euroa. Esitetyn suunnitelman jälkeen sitomatta on 39.847 euroa.
Suunnitelmassa esitetään mahdolliset avustukset Palosuojelurahastosta ja
Öljysuojarahastosta, mutta nämä eivät sisälly määrärahalaskentaan ennen myönteisiä
päätöksiä. Mahdolliset avustukset vapauttavat investointimäärärahoja uusiin
kohteisiin, joista johtokunta päättää erikseen.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
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Johtokunta hyväksyy vuoden 2020 investointiraportin sekä täydennetyn vuoden 2021
investointisuunnitelman mukaiset hankkeet, delegoi suunnitelman mukaiset
hankintapäätökset pelastusjohtajalle ja osoittaa hankkeiden valmistelun nimetyille
vastuuhenkilöille.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 16.09.2021, § 31
Valmistelija / lisätiedot:
Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö
Pelastuslaitoksen johtokunta hyväksyi 20.10.2020 pelastuslaitoksen
investointisuunnitelman vuodelle 2021. Investointisuunnitelman hyväksymisen
yhteydessä investointimäärärahoja jäi sitomatta 52 192 euroa. Tämän lisäksi
Palosuojelurahasto on myöntänyt avustusta Meri-Poriin hankittavaan
säiliösammutusautoon 72 000 euroa, jolloin käytettävissä oleva investointimääräraha
on yhteensä 124 192 euroa.
Investointisuunnitelmaa esitetään täydennettäväksi seuraavasti:
* kahden säiliökontin uudistaminen (24 000 euroa),
* kuljetus-/miehistöauton hankinta Rauman paloasemalle (43 000 euroa).
* kahden akkutoimisen pelastusvälinesarjan ja yhden akkutoimisen
yhdistelmätyökalun hankinta (45 000 euroa), sekä
* pelastusajoneuvojen kamerajärjestelmien täydennyshankinta Milesstone-
kameravalvontajärjestelmään (12 000 euroa).
Nyt päätettävien hankkeiden yhteisarvo on 124 000 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta hyväksyy investointisuunnitelman täydennyksen ja delegoi suunnitelman
mukaiset hankintapäätökset pelastusjohtajalle ja osoittaa hankkeiden valmistelun
nimetyille vastuuhenkilöille.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Satakunnan pelastuslaitos, Sarastia Oy, Talousyksikkö
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Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 19,04.05.2021
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 24,15.06.2021
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 32, 16.09.2021
§ 32
Porin kaupungin vuoden 2022 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024
PRIDno-2021-1891
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 04.05.2021, § 19
Valmistelijat / lisätiedot:
Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö
Vuoden 2022 talousarvion laadinta on pelastuslaitoksen osalta käynnistetty 20.4.
pidetyllä valmistelukokouksella pelastuslaitoksen ja Porin kaupungin talousyksikön
välillä. Pelastuslaitoksen osalta talousarvion laadintaprosessi on normaalia pidempi,
koska prosessi sisältää kesän aikana tapahtuvan kuntien kuulemisen.
Koronapandemian ja kuntavaalien siirtymisen johdosta Porin kaupungin
talousarvioprosessi muuttuu kuluvana vuonna aiemmasta. Talous- ja hallintojohtaja
tulee antamaan toukokuussa toimialoille teknisen raamin suunnittelun pohjaksi. Porin
kaupunginhallitus antaa toimialoja sitovan talousarvioraamin todennäköisesti vasta
elokuussa. Talousarvioprosessin rinnalla kulkee henkilöstösuunnitelma ja
koulutussuunnitelma.
Pelastuslaitoksen talousarvion tavoiteaikataulu on alustavasti seuraava:
4.5.2021 johtokunta hyväksyy talousarvion laadintaperiaatteet. Pelastuslaitos laatii
talousarvioluonnoksen näiden mukaan.
1.6.2021 johtokunta hyväksyy kuntiin lähetettävän talousarvioesityksen sekä
täydentää ohjeistusta tarvittaessa.
Syyskuussa 2021 johtokunta käsittelee kuntien lausunnot ja päättää varsinaisesta
talousarvioesityksestä. Toimialojen tulee jättää omat talousarvioesitykset Porin
kaupunginhallitukselle syyskuun loppuun mennessä ja valtuusto päättää
talousarviosta joulukuun kokouksessa.
Johtokunnan talousarvioesityksen perusteella pelastuslaitoksen eri vastuualueiden ja
paloasemien vastuuhenkilöt tekevät esityksen käyttösuunnitelmaksi johtokunnan
30.11.2021 pidettävään kokoukseen.
Pelastuslaitos on kahtena edellisenä vuotena tehnyt ylijäämäisen tilinpäätöksen.
Vuoden 2022 talousarvion laadinnassa huomioidaan 2021 tilinpäätöksestä tehty
analyysi ja talousarvio vuodelle 2022 laaditaan tasapainoiseksi. Käynnissä oleva
Hyvinvointialuevalmistelu, sekä pelastustoimen kehittämishankkeet tuovat ensi
vuoden talousarvioon muutoskustannuksia, joista kaikista ei ole vielä varmuutta.
Esimerkiksi turvallisuusverkon palveluiden laajempi käyttöönotto tuo merkittäviä
lisäkustannuksia pelastuslaitoksen ICT-kustannuksiin, mutta vielä ei ole täyttä
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varmuutta siitä, missä määrin palvelut ovat ensi vuonna käytössä. Pelastuslaitoksen
toiminnasta laadittu palveluiden ja toiminnan ulkoinen selvitys on käsittelyssä ja
mahdolliset toimenpiteet tulevat johtokunnan käsittelyyn syksyllä.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta käy keskustelun talousarvioehdotuksen laadintaperiaatteista ja antaa
ohjeistuksen talousarvion laadintaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin esityksen mukaan.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 15.06.2021, § 24
Valmistelijat / lisätiedot:
Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö
Liitteet

1 TA 2022 kuntien maksuosuustaulukko palvelutasopäätöksen mukaan
Pelastuslain 24 § mukaan kunnat vastaavat pelastustoiminnasta yhteistoiminnassa
valtioneuvoston päättämällä aluejaolla. Alueen palvelutaso määritellään
palvelutasopäätöksessä, jonka tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia.
Palvelutasossa tulee ottaa huomioon myös poikkeusolot. Palvelutasoa valvoo
aluehallintovirasto sisäministeriön ohjauksessa.
Pelastuslain mukaan pelastustoimen palvelutasosta päättää alueen pelastustoimi
kuntia kuultuaan. Pelastuslaitoksen johtokunta päätti alueen pelastustoimen
palvelutasosta vuosille 2021–2025 kokouksessaan 19.1.2021 (§ 6).
Talousarvioehdotus vuodelle 2022 on laadittu voimassa olevan palvelutasopäätöksen
mukaisesti. Palkkojen ja kustannusten nousuun on varauduttu 2,5 %:n korotuksella.
Kuntakohtaiset paloasemien vuokrat on sidottu indekseihin ja korotukset on tehty
asemakohtaisesti indeksien muutoksilla.
Pelastuslaitos on kahtena edellisenä tilikautena tehnyt merkittävän ylijäämän, joka on
siirtynyt pelastuslaitoksen taseeseen. Vuoden 2022 talousarvion laadinnassa
huomioidaan aiempien vuosien toteutuma. Lisäksi talousarvion laadinnassa pyritään
ennakoimaan toimialaan kohdistuvat muutokset, joilla on merkittäviä
talousarviovaikutuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi pelastus-ICT:n järjestelmämuutokset,
jotka arvion mukaan realisoituvat ensi vuodesta alkaen.
Liitteenä olevasta taulukosta selviää kuntakohtaiset maksuosuudet.
Kiinteistömenoihin voi tulla pieniä tarkistuksia paloasemien muutosten vuoksi.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
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Johtokunta päättää, että talousarvio vuodelle 2022 laaditaan voimassa olevan
palvelutasopäätöksen pohjalta ja esittää Satakunnan kunnille asukaslukuperusteisiksi
menoiksi 17 000 000 euroa. Tämän lisäksi kunnilta laskutetaan paloasemien vuokrat ja
kiinteistökorvaukset.
Johtokunta pyytää kunnilta lausuntoa talousarvioehdotuksesta 31.8.2021 mennessä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 16.09.2021, § 32
Valmistelija / lisätiedot:
Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö
Liitteet

1 Talousarvion valmistelu 2022, toimialan tilannekatsaus

Oheismateriaali
1 Jämijärven kunnan lausunto Satakunnan pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle
2022
2 Karvian kunnan lausunto Satakunnan pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2022
Verkkojulkisuus rajoitettu,
3 Eurajoen kunnan lausunto Satakunnan pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle
2022
4 Ulvilan kaupungin lausunto Satakunnan pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle
2022
5 Nakkilan kunnan lausunto Satakunnan pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle
2022
6 Huittisten kaupungin lausunto pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2022
7 Siikaisten kunnan lausunto pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2022
8 Euran kunnan lausunto pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2022
9 Kokemäen kaupungin lausunto pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2022
10 Pomarkun kunnan lausunto pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2022
11 Säkylän kunnan lausunto pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2022
12 Harjavallan kaupungin lausunto pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2022
13 Kankaanpään kaupungin lausunto pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2022
14 Porin kaupungin lausunto pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2022
15 Rauman kaupungin lausunto pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2022
16 Yhteenveto kuntien TA2022 lausunnoista
17 Henkilöstösuunnittelu_2021_SPEL
18 Koulutussuunnitelmalomake, Satakunnan pelastuslaitos
Pelastuslaitos pyysi kuntien lausuntoja vuoden 2022 talousarvioesityksestä 31.8.2021
mennessä. Kuntien antamat lausunnot ja lausuntojen pohjalta tehty tiivistelmä ovat
esityslistan liitteenä. Kuntien antamissa lausunnoissa puolletaan tehtyä
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talousarvioesitystä ja useammassa myös kannustetaan jatkamaan pelastuslaitoksen
toiminnan ja palveluiden kehittämistä ulkoisen selvityksen pohjalta.
Talousarvio on syötetty järjestelmään johtokunnan viime kokouksen päätöksen
mukaisesti nykyisen palvelutason mukaisena. Liitteenä olevat henkilöstö- ja
koulutussuunnitelmat on laadittu talousarvioehdotukseen tukeutuen.
Pelastuslaitoksen toiminta jatkuu palvelutasopäätöksen mukaisena entisillä
toimipaikoilla ja vahvuuksilla. Ensihoitoa tuotetaan pienin muutoksin
sopimusperusteisesti Satasairaalalle. Ensihoito on nollakatteista.
Syötetty talousarvio perustuu kuntalaskutukseen, joka on 21 881 225 €, ja päättyy
vyörytyserien jälkeen nollatulokseen.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta arvioi kuntien lausuntojen sisällön ja päättää esittää Porin
kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi
pelastuslaitokselle talousarvion, jonka kuntalaskutus on 21 881 225 € ja joka päättyy
vyörytyserien jälkeen nollatulokseen.
Kokouskäsittely
Kokouksessa keskusteltiin laajemmin pelastustoimen rahoituksesta siirryttäessä
hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Talouden osalta moni asia on edelleen
avoinna, vaikka laskelmia rahoituksen tasosta on valtakunnallisesti tehty.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Johtokunta esittää
kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi
pelastuslaitoksen talousarvion vuodelle 2022.
Tiedoksi
Porin kaupunginhallitus, Satakunnan kunnat
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§ 33
Selvityspyyntö Satakunnan alueen pelastustoimen palvelutaso
PRIDno-2021-2461
Valmistelija / lisätiedot:
Jyri Leppäkoski
jyri.leppakoski@satapelastus.fi
Liitteet

1 AVI selvitys toimintavalmiudesta 2021
2 Liite 1A_Toimintavalmiusajat 2020_1 riskialue
3 Liite 1B_Toimintavalmiusajat 2020_2 riskialue
4 Liite 2_Kaakon alueen sopimuspalokunnat lähtöajat
5 Liite 3_Karhun alueen sopimuspalokunnat
6 Liite 4_Posan alueen sopimuspalokunnat
7 Liite 5_Toimintavalmiusajat 2020_1 riskialue
8 Liite 6_Toimintavalmiusajat 2020_2 riskialue
9 Liite_Satakunnan pelastuslaitoksen ulkoisen arvioinnin raportti 28 02 2020
Aluehallintovirasto on pyytänyt alueen pelastustoimelta selvitystä pelastustoimen
palvelutasosta (LSAVI/5543/2021). Selvityspyynnössä pyydetään selvittämään, miten
pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaiset pelastustoimen
muodostelmat A- ja B-kiireellisyysluokan tehtävien osalta kootaan Harjavallan,
Huittisten, Kankaanpään ja Ulvilan kuntien osalta. Pelastuspäällikkö Jyri Leppäkoski on
laatinut liitteenä olevan vastauksen selvityspyyntöön. Vastauksessa esitellään
pelastusmuodostelmien kokoaminen ja toteutuneet toimintavalmiusajat
asianomaisten kuntien osalta.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta käsittelee pelastuslaitoksen laatiman vastauksen ja päättää antaa
sen alueen pelastustoimen vastauksena aluehallintoviraston selvityspyyntöön.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
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§ 34
Tiedoksi merkittävät asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö
Pelastusjohtajan ajankohtaiskatsaus.
Pelastusjohtajan, hallintopäällikön ja aluepalopäälliköiden viranhaltijapäätökset 5.6.
-7.9.2021.
Johtokunnan aikaisemmin päätetty 21.9. kokous perutaan ja seuraava kokous
pidetään 26.10.2021 kello 18.00.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Ajankohtaiskatsauksessa pelastusjohtaja kertoi Satakunnan pelastuslaitoksen
osallistumisesta Kalajoen metsäpaloon, josta Satakunnan pelastuslaitos on saanut
kiitosta usealta suunnalta. Pelastusjohtaja esitteli myös käynnissä olevien Asiakas
keskiöön -hankkeen ja palvelukokonaisuushankkeen tilannekatsaukset, sekä
Satakunnan hyvinvointialueen uudistuksen tilannekatsauksen.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§28, §29, §30, §32, §34
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.
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Oikaisuvaatimus
§31, §33
Oikaisuvaatimusohje
Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen
Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.
Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1
momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen
osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä
asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:
n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai
viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija
toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus
kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.
Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän
nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan
toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:
Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI
Käyntiosoite: Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:
(02) 621 1100
Kirjaamo:
(02) 623 4470
Faksi:
(02) 634 9417
Sähköposti: kirjaamo@pori.fi

