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§ 25
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. Myönnettiin läsnäolo-oikeus johdon
assistentti Satu Rustarille.
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§ 26
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Birgitta Kause ja Kimmo Hirvelä sekä varalle Seija
Johansson.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Birgitta Kause ja Kimmo Hirvelä sekä varalle Seija
Johansson.
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Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 10,05.05.2020
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 15,02.06.2020
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 21,08.09.2020
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 27, 20.10.2020
§ 27
Satakunnan pelastuslaitoksen talouden kuukausiraportointi 2020, syyskuu
PRIDno-2020-1862
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 05.05.2020, § 10
Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Ohje talouden kuukausi- ja neljännesvuosiraporttien käsittelyyn Aapelissa
2 Kuntariraportti Satakunnan pelastuslaitos Q1 2020
3 Kuntariraportti Varsinainen pelastustoimi Q1 2020
4 14160 Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma_maaliskuu
5 141600 Varsinainen pelastustoimi, tuloslaskelma maaliskuu
6 Satakunnan pelastuslaitos, talous- ja henkilöstöraportti tammi-maaliskuu 2020
7 Palvelulupaukset Satakunnan Pelastuslaitos
8 Satakunnan pelastuslaitoksen maksetut ylityökorvaukset 1.1.- 31.3.2020.pdf
Ensimmäisen vuosineljänneksen talouden toteutuman perusteella näyttää siltä, että
talousarviossa tullaan pysymään, mikäli mitään yllättävää ei tapahdu.
Koronapandemian vaikutusta ei ole vielä nähtävissä talouden toteutumassa. Koronan
vaikutus pelastuslaitoksen talouteen riippuu täysin siitä, kuinka laajaksi pandemia
kehittyy. Mikäli operatiivista henkilöstöä sairastuu paljon ja toimintaa ei kyetä
sopeuttamaan, niin työvuorojen teettäminen ylitöinä tulee tuottamaan suuria
kustannuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta merkitsee talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 02.06.2020, § 15
Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@pori.fi
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controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Satakunnan pelastuslaitos, talous- ja henkilöstöraportti huhtikuu 2020
2 Varsinainen pelastustoimi, talous ja henkilöstöraportti, huhtikuu 2020
3 14160 Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma_huhtikuu
4 141600 Varsinainen pelastustoimi, tuloslaskelma_huhtikuu
Huhtikuun lopun talouden toteutuman perusteella näyttää siltä, että talousarviossa
tullaan pysymään, mikäli mitään yllättävää ei tapahdu.
Omatoimisten maksutuottojen kehitys on talousarvion mukainen, mikä on epidemian
aikana jopa yllättävän hyvä. Asiaa voi selittää talousarvion vaatimaton odotus näille
tuloille. Talousarvion toteutuma on tulopuolella talousarvion mukainen.
Henkilöstömenot ovat kokonaisuutena linjassa. Palvelujen ostot ja Aineet, tavarat ja
tarvikkeet ovat molemmat toteutuneet vähän alle tasaisen kulutuksen vauhdin. Myös
poistot ovat alle tasaisen vauhdin.
Kokonaisuutena varsinaisen pelastustoiminnan talous näyttäisi pysyvän
talousarviossa.
Ensihoidon talous on hallinnassa ja tasapainossa.
Koronapandemian vaikutusta ei ole vielä nähtävissä talouden toteutumassa. Koronan
vaikutus pelastuslaitoksen talouteen riippuu täysin siitä, kuinka laajaksi pandemia
kehittyy. Mikäli operatiivista henkilöstöä sairastuu paljon ja toimintaa ei kyetä
sopeuttamaan, niin työvuorojen teettäminen ylitöinä tulee tuottamaan suuria
kustannuksia. Jos pandemia rauhoittuu eikä toista aaltoa tule, niin pandemian
vaikutukset jäävät vähäiseksi.
Koronasta on tähän mennessä aiheutunut lisäkuluja noin 17.000 euroa. Osa tästä on
ensihoidon menoja ja Satasairaala maksaa ne.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta merkitsee talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 08.09.2020, § 21
Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Kuntariraportti Satakunnan pelastuslaitos 7 kk
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2 Kuntariraportti Varsinainen pelastustoimi 7 kk
3 Kuntariraportti Ensihoito 7 kk
4 14160 Satakunnan pelastuslaitos tuloslaskelma_tammi-heinäkuu
5 141600 Varsinainen pelastustoimi, tuloslaskelma tammi-heinäkuu
6 14160220 SPEL Ensihoito SatSHP, tuloslaskelma_tammi-heinäkuu
Heinäkuun lopun talouden toteutuman perusteella näyttää siltä, että talousarviossa
tullaan pysymään, mikäli mitään yllättävää ei tapahdu. Paljon riippuu talouskurin
säilymisestä ja ylilyöntien välttämisestä.
Omatoimisten maksutuottojen kehitys on talousarvion mukainen, mikä on epidemian
aikana jopa yllättävän hyvä. Asiaa voi selittää talousarvion vaatimaton odotus näille
tuloille. Talousarvion toteutuma on tulopuolella talousarvion mukainen.
Henkilöstömenoissa on poikkeuksellisen suuri kasvu eli 4,09 prosenttia. Sen syitä
ollaan selvittämässä. Palvelujen ostot ja Aineet, tavarat ja tarvikkeet ovat molemmat
toteutuneet vähän alle tasaisen kulutuksen vauhdin. Myös poistot ovat alle tasaisen
vauhdin.
Varsinaisen pelastustoiminnan ja ensihoidon taloudesta ei voi tässä vaiheessa esittää
arviota. Jos henkilöstömenojen kasvu kohdistuu vain toiseen, niin talouden toteutuma
voi olla ikävän suuri.
Koronapandemian vaikutus ensimmäisen aallon osalta jäi vähäiseksi ja alittaa
vuotuisen vaihtelun tason. Koronan vaikutuksista tulevaisuudessa ei voi esittää mitään
arvioita. Voimakas epidemia aiheuttaa pahimmillaan suuria ylityömääriä ja
kustannuksia.
Koronasta on tähän mennessä aiheutunut lisäkuluja noin 23.000 euroa. Osa tästä on
ensihoidon menoja ja Satasairaala maksaa ne.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta merkitsee talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 20.10.2020, § 27
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 14160 Satakunnan pelastuslaitos tuloslaskelma_tammi-syyskuu
2 141600 Varsinainen pelastustoimi, tuloslaskelma_tammi-syyskkuu
3 Ylityötilasto johtokunnalle 1.1.-31.8.2020
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Syyskuun lopun talouden toteutuman perusteella näyttää siltä, että talousarviossa
tullaan pysymään, mikäli mitään yllättävää ei tapahdu. Paljon riippuu talouskurin
säilymisestä ja ylilyöntien välttämisestä.
Palkkojen kirjauksien kohdennuksissa on ollut ongelmia koko alkuvuoden ajan.
Selvittelyistä ja korjauksista huolimatta kohdennukset eivät ole kunnossa ja raportit
eivät anna oikeaa kuvaa. Tässä vaiheessa ei voida tarkasti erotella ensihoidon ja
pelastustoimen osuuksia. Taloutta voi tarkastella luotettavasti vain koko laitoksen
tasolla. Tämä taas ei mahdollista tarkempaa tulosennustetta.
Omatoimisten maksutuottojen kehitys on talousarvion mukainen ja jopa parempi kuin
viime vuonna tähän aikaan. Tämä on kuluvan vuoden epidemia huomioiden
yllättävää. Ilmeisesti vuosien välillä on suurta vaihtelua ja palotarkastukset ovat
aiemmin painottuneet vuoden viimeisiin kuukausiin.
Talousarvion toteutuma on tulopuolella talousarvion mukainen. Kuntien
maksuosuudet kertyvät säännöllisesti ja niiden painoarvo on suuri verrattuna
omatoimisiin maksutuottoihin.
Henkilöstömenoissa on poikkeuksellisen suuri kasvu eli 3,81 prosenttia. Osa siitä
selittyy normaaleiksi palautuneilla lomarahoilla, mutta ilmeisesti myös henkilöstön
käyttö on ollut runsasta. Sen syitä ollaan selvittämässä. Palvelujen ostot ja Aineet,
tavarat ja tarvikkeet ovat molemmat toteutuneet alle tasaisen kulutuksen vauhdin.
Myös poistot ovat vielä tässä vaiheessa alle tasaisen vauhdin.
Varsinaisen pelastustoiminnan ja ensihoidon taloudesta ei voi tässä vaiheessa esittää
arviota. Jos henkilöstömenojen kasvu kohdistuu vain toiseen, niin talouden toteutuma
voi olla ikävän suuri.
Koronapandemian vaikutus ensimmäisen aallon osalta jäi vähäiseksi ja alittaa
vuotuisen vaihtelun tason. Koronan vaikutuksista tulevaisuudessa ei voi esittää mitään
arvioita. Voimakas epidemia aiheuttaa pahimmillaan suuria ylityömääriä ja
kustannuksia.
Koronasta on tähän mennessä aiheutunut lisäkuluja pelastustoimessa noin 19.000
euroa ja ensihoidossa noin 15.000 euroa eli yhteensä 34.000 euroa. Ensihoidon
kustannukset maksaa Satasairaala.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta merkitsee talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.
Kokouskäsittely
Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 18.04 Birgitta Kausen menetettyä
ääniyhteyden. Kokous jatkui klo 18.20, kun ääniyhteys oli saatu kuntoon.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Tiedoksi
Satakunnan kunnat
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§ 28
Investointimäärärahojen siirto vuodelle 2021
PRIDno-2020-5518
Valmistelija / lisätiedot:
Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö
Pelastuslaitoksen johtokunta on 3.12.2019 pidetyssä kokouksessa vahvistanut
investointisuunnitelman vuodelle 2020. Investointisuunnitelmassa on varaukset muun
muassa Eurajoelle sijoitettavan sammutusauton ja Pihlavaan sijoitettavan säiliöauton
hankintaan. COVID-19 tilanteen pahentuminen Euroopassa johti siihen, että sekä
Volvon että Scanian tehtailla Ruotsissa tuotantolinjoja jouduttiin sulkemaan
koronavirustaudin leviämisen ehkäisemiseksi. Pelastuslaitos sai keväällä
ennakkoilmoituksen siitä, että edellä mainittuja ajoneuvoja ei kyetä toimittamaan
pelastuslaitokselle kuluvan vuoden aikana, koska ajoneuvojen alustat saapuvat
Suomeen vasta loppuvuodesta.
Pelastuslaitos sai 12.10.2020 varmistuksen Saurus Oy:ltä, että alustat saapuvat
Suomeen joulukuussa ja ajoneuvojen päällirakenteiden valmistus siirtyy ensi vuoteen.
Sammutusauton ja säiliöauton alustat maksetaan niiden toimittamisen yhteydessä,
mutta ajoneuvojen päällirakenteiden osalta maksu suoritetaan ajoneuvojen
luovutuksen yhteydessä alkuvuodesta 2021.
Hankkeiden viivästymisen johdosta pelastuslaitos esittää hankeiden loppurahoituksen
siirtoa vuodelle 2021. Sammutusauton hankintakustannus on 330 000 euroa, josta
esitetään siirrettäväksi 162 870 euroa ja säiliöauton hankintakustannus on 210 000
euroa, josta esitetään siirrettäväksi 120 475 euroa vuoden 2021 talousarvioon.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Pelastuslaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että pelastuslaitoksen vuoden 2020 investointimäärärahoista
siirretään 283 345 euroa vuodelle 2021 COVID-19 pandemian aiheuttaman
toimitushäiriön johdosta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Satakunnan pelastuslaitos, Sarastia Oy, talousyksikkö, kaupunginhallitus
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§ 29
Talousarviomuutos, siirto investointiosaan, Kiukaisten metsäpalokontti
PRIDno-2020-5553
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@pori.fi
controller, talousyksikkö
Kiukaisten asemalla on rakennettu käyttötalousrahoilla metsäpalokonttia. Hanke on
selvästi investointihanke, koska kustannukset ylittävät 10.000 euroa ja kontin
käyttöikä on yli kolme vuotta. Hankkeeseen on käytetty kuluvana vuonna 12.921,02
euroa ja viime vuonna 3.675,97 euroa.
Vuoden 2020 talousarviossa on vahvistettu erillisvaltuus, jonka mukaan talousyksikön
päälliköllä on oikeus siirtää määrärahoja käyttötalousosasta investointiosaan tai
päinvastoin kirjanpidollisista syistä. Lisäksi talousyksikön päälliköllä on oikeus siirtää
määrärahoja toimialalta toiselle toimialajohtajien yhteisellä suostumuksella.
Määrärahan käyttötarkoitus ei kuitenkaan saa kummassakaan tapauksessa muuttua.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta päättää esittää Porin kaupungin talous- ja hallintojohtajalle, että
Satakunnan pelastuslaitoksen käyttötalousosasta siirrettäisiin määrärahat ja
kustannukset investointiosaan Kiukaisten metsäpalokontin osalta, summaltaan 13.000
euroa.
Johtokunta huomauttaa, että jatkossa tulee kaikki investointikohteet esitellä ja
hyväksyttää etukäteen johtokunnassa.
Kokouskäsittely
Puhenjohtaja keskeytti kokouksen klo 19.12 Marvin Peaslyn menettyä ääniyhteyden.
Kokous jatkui 19.13 ääniyhteyden palauduttua. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo
19.28 Kimmo Hirvelän menetettyä ääniyhteyden. Kokous jatkui klo 19.30
ääniyhteyden palauduttua.
Kokous kävi asiasta laaja-alaisen ja rakentavan keskustelun pelastuslaitoksen
hankkeiden suunnittelusta, toteutuksesta ja hankintaoikeuksista, sekä käyttötalous- ja
investointihankintoja koskevista ohjeistuksista.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Johtokunta toteaa lisäksi, että
pelastuslaitoksen tulee jatkossa kiinnittää paremmin huomioita hankkeiden
suunnitteluun ja toteutuksen valvontaan.
Tiedoksi
Satakunnan pelastuslaitos
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§ 30
Selvitys aluehallintovirastolle
PRIDno-2020-5552
Valmistelija / lisätiedot:
Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö
Liitteet

1 Satakunnan pelastuslaitoksen vastaus aluehallintoviraston selvityspyyntöön LSAVI
/6032/2020
Verkkojulkisuus rajoitettu
Lounais-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt, osana aiempaa kanneasiaa,
selvitystä Satakunnan pelastuslaitokselta onnettomuusriskien huomioimisesta
nykyisessä palvelutasopäätöksessä. Lisäksi aluehallintovirasto pyytää selvitystä, miten
riskienarviointi on aikomus toteuttaa uuden palvelutasopäätöksen valmistelussa.
Pelastusjohtaja on antanut aluehallintoviraston selvityspyyntöön vastauksen
19.8.2020. Vastauksessa esitetään, miten riskienarviointi on suoritettu voimassa
olevassa palvelutasopäätöksessä, sekä valmistelussa olevassa
palvelutasopäätösehdotuksessa. Aluehallintoviraston kanssa käydyn keskustelun
pohjalta on sovittu, että pelastuslaitoksen johtokunta osaltaan vahvistaisi
pelastusjohtajan antaman selvityksen alueen palvelutasosta päättävävä elimenä.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta päättää, että pelastusjohtajan antama selvitys edustaa myös
pelastuslaitoksen johtokunnan näkemystä asiassa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
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§ 31
Investointisuunnitelma 2021
PRIDno-2020-5546
Valmistelija / 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.
Tiedoksi
Satakunnan pelastuslaitos, Sarastia Oy, Talousyksikkö

Porin kaupunki
Satakunnan pelastuslaitoksen
johtokunta
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§ 32
Palvelutaso 2021-2025
PRIDno-2020-5543
Valmistelija / lisätiedot:
Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö
Pelastuslain (2011/379, 29§) mukaan alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta
kuntia kuultuaan. Satakunnan pelastuslaitoksen nykyinen palvelutasopäätös on ollut
laadittu vuosille 2014 - 2017, mutta sen voimassaoloaikaa on jatkettu käynnissä olleen
alueuudistuksen johdosta. Sisäministeriö on 18.12.2019 antamassaan
ohjeessa todennut, että pelastustoimen palvelutasopäätökset tulisi olla ajantasaiset
vuoden 2020 loppuun mennessä.
Satakunnan pelastuslaitos on käynnistänyt palvelutasopäätöksen valmistelun
laatimalla riskianalyysin. Varsinaisen palvelutasopäätöksen valmistelu on odottanut
pelastuslaitoksen toiminnan ja palveluiden ulkoisen arvioinnin raportin käsittelyä,
mikä siirtyi koronatilanteen johdosta huhtikuusta syyskuulle. Muuttuneen
palvelutasopäätöksen valmisteluaikataulun myötä esitetään, että palvelutasoesityksen
käsittelemiseksi pidetään 10.11.2020 ylimääräinen johtokunnan kokous. Aikataulun
mukaan esitys lähetetään ylimääräisen kokouksen jälkeen lausunnolle alueen kuntiin.
Kuntien ja muiden lausunta-aika olisi joulukuun puoliväliin. Tavoitteena on, että
pelastuslaitoksen johtokunta vahvistaa palvelutasopäätöksen 19.1.2021 pidettävässä
kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta merkitsee tiedoksi palvelutasopäätöksen valmistelutilanteen. Esitetään,
että palvelutasoesityksen käsittelemiseksi pidetään erillinen kokous 10.11.2020 klo
18.00 alkaen. Kuntien kuuleminen nykyisen palvelutasopäätöksen voimassaolon
jatkamisesta on tarkoituksenmukaista tehdä samalla, kun pyydetään kuntien
lausunnot palvelutasopäätösehdotuksesta. Pelastuslaitos tiedottaa
palvelutasopäätöksen aikataulusta myös Lounais-Suomen aluehallintovirastoa.
Kokouskäsittely
Käydyssä keskustelussa esitettiin, että johtokunnan jäsenille lähetetään
tutustuttavaksi tietopaketti palvelutasopäätöksen valmisteluun liittyvistä ohjeista ja
mahdollisesta tausta-aineistosta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Satakunnan kunnat, Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Porin kaupunki
Satakunnan pelastuslaitoksen
johtokunta
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Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 34,22.10.2019
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 33, 20.10.2020
§ 33
Satakunnan pelastuslaitoksen palveluiden ulkoinen selvitys
PRIDno-2019-4973
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 22.10.2019, § 34
Valmistelijat / lisätiedot:
Pekka Tähtinen
pekka.tahtinen@satapelastus.fi
pelastusjohtaja
Liitteet

1 Satakunnan pelastuslaitos, Ulkoinen selvitys, FCG tarjous
2 Satakunnan pelastuslaitos, Ulkoinen selvitys, FCG työsuunnitelma
Pelastuslaitoksen palvelutaso, palvelukirjo, kustannukset ja talouden alijäämä ovat
olleet esillä eri yhteyksissä, muun muassa 29.8. Satakunnan kuntajohtajien
kokouksessa ja 2.9. Porin kaupunginhallituksen iltakoulussa. Näissä tehtiin esitys
pelastuslaitoksen palveluiden ulkoisesta selvityksestä siten, että sitä ohjaisi
Satakuntaliitto.
Selvityksen toteuttamista on selvitetty yhteistyössä pelastuslaitoksen ja
Satakuntaliiton kanssa. Tällaisten selvitysten tekeminen ei ole arkipäivää ja työn
edellyttämää osaamista on hankala löytää. Asiaa on tiedusteltu Kuntaliiton
omistamalta Finnish Consulting Groupilta (FCG), joka on laajasti käytetty kuntien
toiminnan selvittäjä ja he ovat kiinnostuneita. Työssä arvioitaisiin ensisijaisesti
pelastuslaitoksen yhteiskunnalle tuottamien toimintojen ja palveluiden kokonaisuutta.
Sisäiset prosessit, toiminnot ja organisointi olisivat arviointityössä toissijaisia
tukipalvelu- ja rakennetyyppisiä asioita.
FCG:n tehnyt liitteinä olevat tarjousluonnoksen ja luonnoksen työsuunnitelmaksi.
Nämä tarkentuvat työn käynnistyessä ja edetessä. Suunnitelman mukaan
Satakuntaliitto kokoaa selvityksen ohjausryhmän, joka tekee keskeiset selvityksen
sisältöön liittyvät päätökset. Pelastuslaitoksen toimintojen ja palveluiden kokonaisuus
on siinä määrin erityinen ja erityisosaamista edellyttävä, että pelastuslaitos nimeää
selvitystyön tekijöiden avuksi projektiryhmän, jotta selvitystyön tekijät säästyvät
perusteelliselta pelastustoimeen ja pelastuslaitokseen perehtymiseltä. Projektiryhmä
tuottaa selvityksessä tarvittavan tietopohjan, jonka perusteella selvitystyön tekijät
itsenäisesti arvioivat toimintoja ja palveluita sekä tekevät johtopäätökset.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja

Porin kaupunki
Satakunnan pelastuslaitoksen
johtokunta
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Johtokunta päättää teetättää pelastuslaitoksen yhteiskunnalle tuottamien palveluiden
ulkoisten selvityksen Satakuntaliitolla siten, että selvityksen toteuttaa Finnish
Consulting Groupilta (FCG). Selvityksen arviohinta on 35.000 euroa (alv 0 %), jonka
pelastuslaitos kustantaa.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 20.10.2020, § 33
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Tähtinen
pekka.tahtinen@satapelastus.fi
pelastusjohtaja
Satakuntaliiton tilaama raportti Satakunnan pelastuslaitoksen toiminnan ja
palveluiden ulkoisesta arvioinnista valmistui 28.2.2020. Raportin käsittely oli tarkoitus
käynnistää huhtikuussa pidettävässä seminaarissa, mutta koronaviruksen leviämisen
estämiseksi tehdyt rajoitukset estivät tuolloin seminaarin pitämisen. Seminaari
pidettiin lopulta 15.9.2020. Seminaarin yhteydessä päätettiin, että seminaarin
osallistujat voivat antaa seminaarissa käydyn keskustelun lisäksi kirjallisia näkemyksiä
pelastuslaitoksen toiminnan kehittämiseksi 15.10.2020 asti.

Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta käy keskustelun pelastuslaitoksen toiminnan ja palveluiden ulkoisesta
arvioinnista, sekä tekee tarvittavat johtopäätökset selvityksestä ja sen huomioon
ottamisesta laadittaessa pelastuslaitoksen palvelutasopäätöstä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
talousyksikkö, Satakuntaliitto

Porin kaupunki
Satakunnan pelastuslaitoksen
johtokunta
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§ 34
Tiedoksi merkittävät asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö
Pelastusjohtajan ajankohtaiskatsaus.
Pelastusjohtajan, hallintopäällikön ja aluepalopäälliköiden viranhaltijapäätökset 1.9. -
4.10.2020.
Johtokunnan seuraava kokous pidetään 10.11.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Porin kaupunki
Satakunnan pelastuslaitoksen
johtokunta
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Muutoksenhakukielto
§25, §26, §27, §28, §29, §31, §32, §33, §34
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.

Porin kaupunki
Satakunnan pelastuslaitoksen
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Oikaisuvaatimus
§30
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: Yrjönkatu 6 B
Vaihde:
(02) 621 1100
Kirjaamo:
(02) 623 4470
Faksi:
(02) 634 9417
Sähköposti: kirjaamo@pori.fi

