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§ 21
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Valmistelijat / lisätiedot:
Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 22
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelijat / lisätiedot:
Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Veera Forsbacka ja Esko Huhtala sekä varalle Birgitta
Kause.
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Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 18,04.05.2021
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 23, 15.06.2021
§ 23
Satakunnan pelastuslaitoksen talouden kuukausiraportointi 2021, huhtikuu
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.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
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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.

Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
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Johtokunta merkitsee talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.
Tiedoksi
Satakunnan kunnat
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Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 19,04.05.2021
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 24, 15.06.2021
§ 24
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
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.
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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
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.
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Johtokunta pyytää kunnilta lausuntoa talousarvioehdotuksesta 31.8.2021 mennessä.
Tiedoksi
Satakunnan kunnat
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Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 4,03.03.2020
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 25, 15.06.2021
§ 25
Aluepalopäällikön viransijaisuus
PRIDno-2020-540
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 03.03.2020, § 4
Valmistelijat / lisätiedot:
Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö
Porin toimialueen aluepalopäällikkö on virkavapaalla 1.1.2020 - 31.12.2020 toimien
hallintopäällikön tehtävässä. Aluepalopäällikön viransijaisuus oli haettavana
pelastuslaitoksen sisäisessä haussa 7.2.2020 mennessä. Tehtävään haki kuusi (6)
henkilöä, jotka kaikki täyttivät tehtävässä edellytetyt kelpoisuusvaatimukset.
Pelastuspäällikkö Leppäkoski ja hallintopäällikkö Ekberg haastattelivat kaikki tehtävää
hakeneet.
Koulutuksen, tehtävää tukevan työkokemuksen sekä haastattelun perusteella saadun
kokonaisarvion perusteella tehtävään esitetään aluepalomestari Antti Halmelaa.

Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta valitsee Porin toimialueen aluepalopäällikön viransijaiseksi ajalle 1.4.2020 -
31.12.2020 aluepalomestari Antti Halmelan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 15.06.2021, § 25
Valmistelijat / lisätiedot:
Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö
Porin toimialueen aluepalopäällikkö on siirtynyt hoitamaan määräaikaista
hallintopäällikön tehtävää 31.12.2022 asti. Aiemmin pelastuslaitoksen johtokunta on
valinnut Porin toimialueen aluepalopäällikön viransijaiseksi palomestari Antti
Halmelan. Johtokunta esitti kokouksessaan 2.3.2021 (§ 11) Porin
kaupunginhallitukselle täyttöluvan myöntämistä Porin toimialueen aluepalopäällikön
tehtävien hoitamiseksi 31.12.2022 asti ja Porin kaupunginhallitus myönsi täyttöluvan
kokouksessaan 3.5.2021 (§ 329).
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Porin kaupungin hallintosäännön (§ 34) mukaan pelastuslaitoksen
toimialapäälliköiden valinta kuuluu pelastuslaitoksen johtokunnalle.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Pelastuslaitoksen johtokunta päättää, että Porin toimialueen aluepalopäällikön
viransijaisena jatkaa 31.12.2022 asti Antti Halmela.
Tiedoksi
Antti Halmela, Satakunnan pelastuslaitos, HR-yksikkö
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Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 33,22.10.2019
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 47,01.12.2020
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 4,19.01.2021
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 10,02.03.2021
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 26, 15.06.2021
§ 26
Pelastuslaitoksen hallintopäällikön tehtävien hoito
PRIDno-2019-4982
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 22.10.2019, § 33
Valmistelijat / lisätiedot:
Pekka Tähtinen
pekka.tahtinen@satapelastus.fi
pelastusjohtaja
Liitteet

1
Toimialojen_taloudesta_vastaavien_henkilöiden_siirtyminen_konsernihallinnon_talous
yksikköön_1.7., JK 5 2019
Porin kaupungin talousyksikön yksikönpäällikkö on 27.6.2019 tehnyt päätöksen
toimialojen taloudesta vastaavien henkilöiden siirtymisestä konsernihallinnon
talousyksikköön 1.7.2019 alkaen. Pelastuslaitoksessa päätös on tarkoittanut
hallintopäällikkö Kari Nummen siirtymistä talousyksikköön kuitenkin siten, että hän
hoitaa entisiä tehtäviä 31.12.2019 saakka.
Hallintopäällikön muiden kuin taloutta koskevien tehtävien hoitoa on käsitelty useissa
eri yhteyksissä ja tavoilla. Voidaan todeta, että hallintopäällikön nykytehtävistä arvion
mukaan 30 % on kohdistunut talouteen ja 70 % hallinnon muille osa-alueilla kuten
yleishallintoon, asianhallintaan, henkilöstöhallintoon, toiminnan valvontaan ja
esimiestehtäviin.
Pelastuslaitos poikkeaa Porin kaupungin muista toimialoista ja laitoksista muun
muassa koko maakunnan kattavan ja hajallaan olevan toiminta-alueen, merkittävän
kolmannen sektorin eli sopimuspalokuntatoiminnan sekä muun muassa ensihoidon
tuoman laajan palvelukirjon myötä. Edelleen laitoksen poikkeusasemaa korostaa
pelastuslaitoksen asema Porin kaupungin toimialarakenteen ulkopuolella ja kaikkien
maakunnan kuntien yhteistyörakenteena. Lisäksi pelastuslaitokseen kohdistuu vahva
kansallinen ohjaus ja se tekee laajaa yhteistyötä muiden pelastuslaitosten kanssa.
Näistä seuraa, että hyvin monissa asioissa Porin kaupungin käytäntöjä pitää tavallaan
suodattaa tai täydentää pelastuslaitoksen eri toimijoille tai toimintoihin soveltuviksi.
On tärkeää tunnistaa muiden kuin talouteen liittyvien tehtävien iso osuus
pelastuslaitoksen hallintopäällikön tehtävissä. Edelleen on tärkeää tunnistaa
pelastuslaitoksen poikkeava asema ja toiminta Porin kaupunkiorganisaatiossa.
Pelastuslaitoksen hallintopäälliköllä on ollut laaja tehtäväala, jota on puoltanut eri osa-
alueiden kokoaminen yhteen yhden luukun periaatetta tavoitellen. Näitä osa-alueita
on vaikea osittaa pelastuslaitoksen sisällä. Vastavuoroisesti tavoitteena on ollut, että
hallintopäällikkö on eri asioiden yhteyshenkilö Porin kaupunkikonsernin talous- ja
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hallintoasioissa. Lisäksi on huomattava, että pelastuslaitos on kuntien yhteistoimintaa,
jolloin toiminta ja sen aiheuttamat kustannukset tulee olla selkeä, kuntien kustantama
kokonaisuus.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta toteaa, että pelastuslaitos poikkeaa monin tavoin ja ratkaisevasti Porin
kaupungin toimialojen ja muiden laitosten toiminnasta. Tämän myötä
pelastuslaitoksen hallintoon kohdistuu muista poikkeavat ja laajemmat odotukset,
joihin on vastattu kokoamalla hallintoasiat yhden henkilön vastuulle. Johtokunta pitää
välttämättömänä, että hallintoasioiden hoito on jatkossakin selkeästi järjestetty ja
riittävästi resursoitu.
Päätös
Johtokunta toteaa, että pelastuslaitos poikkeaa monin tavoin ja ratkaisevasti Porin
kaupungin toimialojen ja muiden laitosten toiminnasta. Tämän myötä
pelastuslaitoksen hallintoon kohdistuu muista poikkeavat ja laajemmat odotukset,
joihin on vastattu kokoamalla hallintoasiat yhden henkilön vastuulle. Johtokunta pitää
välttämättömänä, että talous- ja hallintoasioiden hoito pelastuslaitoksella on
jatkossakin selkeästi järjestetty ja riittävästi resursoitu.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 01.12.2020, § 47
Valmistelijat / lisätiedot:
Pekka Tähtinen
pekka.tahtinen@satapelastus.fi
pelastusjohtaja
Pelastuslaitoksen hallintopäällikön tehtävien hoitoon on tulossa järjestely, jossa
tehtäväkokonaisuutta hoitamaan palkataan määräaikainen henkilö vuosien 2021
- 2022 ajaksi. Rekrytointi toteutetaan Porin kaupungin tämänkaltaisten tehtävien
rekrytointikäytäntöjen mukaan. Järjestelyn toteuttamisessa on aikaviivettä,
jonka ajaksi tehtävien hoito on järjestettävä.
Esitetään, että Petri Ekbergille tarjotaan hallintopäällikön määräaikaista
työsopimussuhdetta 1.1. - 31.3.2021 ajaksi. Porin kaupunkiorganisaatio on ilmaissut
järjestelyyn hyväksyvän kannan.
Petri Ekberg on virkavapaalla Porin toimialueen aluepäällikön virasta. Viransijaisena
on toiminut Antti Halmela ja esitetään, että Antti Halmelalle tarjotaan määräaikaista
Porin aluepalopäällikön viransijaisuutta 1.1. - 31.3.2021 väliseksi ajaksi.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta toteaa, että hallintopäällikön tehtävien hoitoon on tulossa johtokunnan
näkemysten mukainen määräaikainen järjestely vuoden 2022 loppuun saakka.
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Johtokunta päättää tarjota hallintopäällikön tehtäviä hoitaneelle Petri Ekbergille jatkoa
hallintopäällikön työsopimussuhteessa 1.1. - 31.3.2021 väliseksi ajaksi.
Johtokunta päättää tarjota Porin aluepalopäällikön viransijaisuutta hoitaneelle Antti
Halmelalle jatkoa 1.1. - 31.3.2021 väliseksi ajaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 19.01.2021, § 4
Valmistelijat / lisätiedot:
Pekka Tähtinen
pekka.tahtinen@satapelastus.fi
pelastusjohtaja
Kaupunginhallitus on hyväksynyt hallintopäällikön täyttöluvan 21.12.2020 (§ 724)
pidetyssä kokouksessa. Tehtävän hakuaika päättyy 22.1.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Päätetään hakijoiden haastatteluajankohdat ja haastattelijat sekä mahdolliset muut
valintaan liittyvät asiat.
Päätös
Esityksen mukaan.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 02.03.2021, § 10
Valmistelijat / lisätiedot:
Pekka Tähtinen
pekka.tahtinen@satapelastus.fi
pelastusjohtaja
Pelastuslaitoksen kehittämis- ja hallintoyksikössä oli haettavana sisäisellä haulla
hallintopäällikön määräaikainen työsopimussuhde 1.1.2021 - 31.12.2022 väliseksi
ajaksi. Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli viisi (5). Kaikki hakijat olivat päteviä
kelpoisuudeltaan. Hakemuksista koulutuksen ja työkokemuksen perusteella valikoitui
kolme hakijaa, jotka kutsuttiin haastatteluun. Haastattelut pidettiin
Keskuspaloasemalla ja näihin oli mahdollisuus osallistua myös etänä. Haastatteluun
osallistuivat laitoksen johtokunnan edustajat, pelastusjohtaja ja laitoksen
henkilöstötoimiston edustaja. Haastattelussa kaikille hakijoille esitettiin samat
kysymykset.
Haastattelijat esittävät yksimielisesti tehtävään Petri Ekbergiä koulutuksen,
työkokemuksen sekä haastattelussa esille tulleen kokonaisarvion perusteella.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
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Johtokunta valitsee Petri Ekbergin hallintopäällikön työsopimussuhteeseen 1.4.2021 -
31.12.2022 väliseksi ajaksi.
Johtokunta päättää maksaa haastatteluun osallistuneille johtokunnan jäsenille
hallintosäännön mukainen toimituspalkkio.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 15.06.2021, § 26
Valmistelijat / lisätiedot:
Pekka Tähtinen
pekka.tahtinen@satapelastus.fi
pelastusjohtaja
Pelastuslaitos on esittänyt Porin kaupungin henkilöstöjohtajalle avoinna olevan
aluepalomestarin virkanimikkeen muuttamista hallintopäällikön viraksi.
Pelastuslaitoksen hallintopäällikkö toimii tällä hetkellä työsuhteessa, mikä rajoittaa
hallintopäällikön tehtäviin kuuluvien asioiden hoitamista niiltä osin kuin tehtävässä
edellytetään julkisen vallan käyttöä. Henkilöstöjohtaja on päätöksellään 28.5.2021 (§
84) päättänyt, että Satakunnan pelastuslaitoksen asemamestarin viran nimike
(virkanumero 71903002) muutetaan hallintopäällikön viraksi.
Porin kaupungin hallintosäännön (§ 34) mukaan pelastuslaitoksen
toimialapäälliköiden valinta kuuluu pelastuslaitoksen johtokunnalle.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Pelastuslaitoksen johtokunta on kokouksessaan 2.3.2021 (§ 10) valinnut
hallintopäällikön määräaikaiseen tehtävään 31.12.2022 asti Petri Ekbergin. Johtokunta
päättää, että Petri Ekberg nimitetään avoinna olevaan hallintopäällikön virkaan
31.12.2022 asti. Ekberg on suostunut työsuhteen muuttamiseen virkasuhteeksi.
Tiedoksi
Petri Ekberg, HR-yksikkö, Satakunnan pelastuslaitos
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§ 27
Tiedoksi merkittävät asiat
Valmistelijat / lisätiedot:
Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö
Pelastusjohtajan ajankohtaiskatsaus.
Pelastusjohtajan, hallintopäällikön ja aluepalopäälliköiden viranhaltijapäätökset 25.4.
-4.6.2021.
Johtokunnan seuraava kokous pidetään 21.9.2021 kello 18.00.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Merkitään tiedoksi.

