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§ 43
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
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 44
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Veera Forsbacka ja Seija Johansson sekä varalle Anna-
Liisa Morgia.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veera Forsbacka ja Seija Johansson sekä varalle Antero
Kivelä.
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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
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 37,10.11.2020
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 45, 01.12.2020
§ 45
Satakunnan pelastuslaitoksen talouden kuukausiraportointi 2020, lokakuu
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:
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Kari Nummi
kari.nummi@pori.fi
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
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Liitteet

1 Kuntariraportti Satakunnan pelastuslaitos 7 kk
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
Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 14160 Satakunnan pelastuslaitos tuloslaskelma_tammi-syyskuu
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2 141600 Varsinainen pelastustoimi, tuloslaskelma_tammi-syyskkuu
3 Ylityötilasto johtokunnalle 1.1.-31.8.2020
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.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 10.11.2020, § 37
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Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Pelastuslaitos Kuntariraportti syyskuu 2020
2 Varsinainen pelastustoimi Kuntariraportti syyskuu 2020
3 Ensihoito Kuntariraportti syyskuu 2020
Syyskuun Kuntariraportit ovat valmistuneet ja ovat esityslistan liitteenä.
Henkilöstömäärien muutokset varsinaisessa pelastustoimessa ja ensihoidossa ovat
vaikeasti uskottavissa. Koko laitoksen henkilöstömäärässä on pientä kasvua, vaikka ei
pitäisi olla. Korjauksia henkilöstön kirjanpidolliseen kohdistukseen on tehty vielä
lokakuun aikana.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta merkitsee syyskuun Kuntariraportit tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 01.12.2020, § 45
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Pelastuslaitos Kuntariraportti lokakuu 2020
2 Varsinainen pelastustoimi Kuntariraportti lokakuu 2020
3 Ensihoito Kuntariraportti 2020
4 14160 Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma tammi-lokakuu
5 141600 Varsinainen pelastustoimi, tuloslaskelma tammi-lokakuu
6 141602 SPEL Ensihoitotoiminta, tuloslaskelma tammi-lokakuu
7 Ylityötilasto johtokunnalle 1.1.-30.9.2020
8 Investointiraportti marraskuu 2020
Lokakuun lopun talouden toteutuman perusteella näyttää siltä, että talousarviossa
tullaan pysymään, mikäli mitään yllättävää ei tapahdu. Paljon riippuu talouskurin
säilymisestä ja ylilyöntien välttämisestä.
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Palkkojen kirjauksien kohdennuksissa on ollut ongelmia koko alkuvuoden ajan.
Raporttien luotettavuus ei ole normaalitasolla. 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 erhehälytysten laskutus 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 3,53 prosenttia (viime kuussa
3,81 prosenttia). Osa siitä selittyy normaaleiksi palautuneilla lomarahoilla, mutta
ilmeisesti myös henkilöstön käyttö on ollut runsasta. Kasvuprosentin alenema viime
kuusta viittaa siihen, että henkilöstön käyttö on ollut runsasta keväällä ja kesällä,
mutta on syksyn myötä palaamassa normaalimpaan.
Palvelujen ostot ja Aineet, tavarat ja tarvikkeet ovat molemmat toteutuneet alle
tasaisen kulutuksen vauhdin. Myös poistot ovat vielä tässä vaiheessa alle tasaisen
vauhdin. Palvelujen ostojen alenema selittyy viime vuonna tapahtuneella
sopimuspalokuntakorvausten liian aikaisella kirjaamisella. Marraskuun raportti on
vertailukelpoisempi tältä osin.
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 20.000
euroa ja ensihoidossa noin 16.000 euroa eli yhteensä 36.000 euroa. Ensihoidon
kustannukset maksaa Satasairaala.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta merkitsee talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Tiedoksi
Satakunnan kunnat
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Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 16,02.06.2020
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 46, 01.12.2020
§ 46
Investointisuunnitelman muutos vuodelle 2020
PRIDno-2020-2486
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 02.06.2020, § 16
Valmistelijat / lisätiedot:
Pekka Tähtinen
pekka.tahtinen@satapelastus.fi
pelastusjohtaja
Liitteet

1 InvSuunnitelma 2020_JoKu02062020
Pelastuslaitoksen johtokunta on kokouksessa 3.12.2019 päättänyt vuoden 2020
investointisuunnitelman.
Pelastuslaitos ei ole vielä saanut tietoa tämän vuoden Palosuojelurahaston
mahdollisista avustuksista. Investointisuunnitelmaa tulee kuitenkin muuttaa ennen
tietoa avustuspäätöksistä kahden hankkeen lisärahoitusta varten.
Ala-Satakunnan johtoauto tulee aiottuja kalliimmaksi ja siihen tulee osoittaa 20.500
euron lisärahoitus. Viime vuonna aloitetun öljyntorjunta-aluksen rakentaminen ja
kustantaminen jatkuvat tänä vuonna siten, että puolet kustannuksista ajoittui vuodelle
2019 ja puolet ajoittuu vuodelle 2020. Tämä ei vaikuta Öljysuojarahaston avustukseen,
jota hankkeelle saadaan 80 %. Hankkeen jatkumista ei ole huomioitu tämän vuoden
investointisuunnitelmassa, johon tarvittava omarahoitusosuus on 69.000 euroa.
Odotettavissa on, että pelastuslaitos saa Palosuojelurahastolta avustuksen vähintään
yhteen hankkeeseen, joka on sammutusauto ja avustussumma on 64.000 euroa.
Lisäksi rahoitukseen on käytettävissä 45.000 euroa, joka jätettiin määräämättä
investointisuunnitelman ensimmäisessä käsittelyssä. Edellisessä kokouksessa esitetty
summa on virheellinen, oikea summa on mainittu 45.000 euroa.
Esitetään, että Ala-Satakunnan johtoautoon ja öljyntorjunta-alukseen osoitetaan
yhteensä 89.500 euroa. Nämä rahoitetaan Palosuojelurahaston avustuksesta ja
määräämättä olleista investointirahoista. Näiden jälkeen määräämättä on 19.500
euroa.
Todetaan tiedossa olevan, että eräiden investointikohteiden rahoitusta tulee tarkistaa.
Lisäksi on varmistunut, että koronaviruksen aiheuttamat toimet estävät joidenkin
hankkeiden toteutumisen kuluvana vuonna. Esitetään, että muutostarpeet käsitellään
mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja viivyttelemättä kun päätökset
Palosuojelurahaston avustuksista on saatu.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
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Johtokunta hyväksyy investointisuunnitelman 2020 muutokset esitetyllä tavalla.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi johtokunta valtuutti pelastusjohtajan tekemään tarvittavat muutokset
investointisuunnitelmaan, mikäli Palosuojelurahaston myöntämä avustus poikkeaa
ennakoidusta 64 000 eurosta. Pelastusjohtajalla on valtuus muuttaa
investointisuunnitelmaa 100 000 euroon asti.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 01.12.2020, § 46
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Tähtinen
pekka.tahtinen@satapelastus.fi
pelastusjohtaja
Liitteet

1 Investointisuunnitelma_2020_muutos 01122020
Investointisuunnittelu täydentyy vaiheittain, kun saadaan tiedot mahdollisesta
ulkopuolisesta rahoituksesta, hankkeiden toteutumisesta ja kustannuksista ja
vastaavaa. Mainituista syistä johtokunnan kesäkuun kokouksessa määräämättä jäi
19.500 euroa. Lisäksi onnettomuuksien ehkäisyn investoinnit toteutuvat 5.000 euroa
ennakoitua pienemmällä summalla.
Käytettävissä olevien investointirahojen käyttökohteiksi esitetään pelastustoiminnan
maakunnallisen tilannekeskuksen perustamisen täydennyshankintoihin 11.400 euroa
ja vesihuoltoyksiköiden valmiuden parantamiseen lisärahoitus 7.000 euroa sekä
varautumisen väestöhälyttimeen lisärahoitus 6.100 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta muuttaa ja täydentää investointisuunnitelmaa 2020 siten, että
käytettävissä olevat rahat osoitetaan maakunnallisen tilannekeskuksen
täydennyshankintoihin sekä vesihuoltoyksiköiden ja väestöhälyttimen
lisärahoitukseen.
Kokouskäsittely
Liitteenä olleesta investointisuunnitelmasta oli jäänyt pois kaksi sivua, jotka
pelastusjohtaja esitteli kokouksessa. Puuttuvat liitesivut lisätään pöytäkirjan liitteeksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Satakunnan pelastuslaitos: hankevastuulliset
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Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 33,22.10.2019
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 47, 01.12.2020
§ 47
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
hallintoasioissa. Lisäksi on huomattava, että pelastuslaitos on kuntien yhteistoimintaa,
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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
Valmistelija / 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
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Johtokunta toteaa, että hallintopäällikön tehtävien hoitoon on tulossa johtokunnan
näkemysten mukainen määräaikainen järjestely vuoden 2022 loppuun saakka.
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.
Kokouskäsittely
Kokouksen sihteeri Petri Ekberg (intressijäävi, hallintopäällikkö määräaikainen) poistui
esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. Sihteerinä tämän asian osalta toimi johtokunnan
puheenjohtaja Pertti Mäenpää.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Esteellisyys
Petri Ekberg
Tiedoksi
Satakunnan pelastuslaitos: kirjaamo, Petri Ekberg, Antti Halmela
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§ 48
Valvontasuunnitelman vuositarkistus 2021
PRIDno-2020-6193
Valmistelija / lisätiedot:
Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö
Pelastuslain (379/2011) 79 §:n mukaan pelastuslaitoksen on laadittava
valvontasuunnitelma valvontatehtävän toteuttamisesta. Valvonnan on perustuttava
riskien arviointiin, ja sen tulee olla laadukasta, säännöllistä ja tehokasta.
Pelastuslaitos on määritellyt vuodelle 2021 suunnitellut tarkastuskohteiden määrät
alan normien ja ohjeiden mukaan. Ensi vuodelle suunniteltuja palotarkastusmääriä on
korotettu niin, että niihin on lisätty 1/3 muun muassa koronaepidemian takia
tekemättä jääneistä tarkastuksista.
Taulukossa 1 esitetään päätettäväksi valvontakohteiden A1-A6 määrät. Taulukossa 2.
esitetään päätettäväksi asuinrakennusten tarkastukset sekä paloturvallisuuden
itsearviointikohteiden määrät.

Taulukko 1. Vuoden 2021 valvontakohteiden määrä
SatakuntaA1-A6 määräA1-A6 palotarkastukset
Porin
1499
441
toimialue
Rauman
1696
553
toimialue
Kaakon
582
400
toimialue
Posan
1189
221
toimialue
Yhteensä
4966
1615
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Taulukko 2. Asuinrakennusten (kerrostalot) ja paloturvallisuuden
itsearviointikohteiden tehtävämäärät
Satakunta
Porin
toimialue
Rauman
toimialue
Kaakon
toimialue
Posan
toimialue
Yhteensä

Asuinrakennusten Paloturvallisuuden
palotarkastukset itsearviointi
80

2900

50

2270

40

990

40

1220

210

7380

Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta vahvistaa alueen pelastustoimen valvontasuunnitelman vuodelle 2021.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Satakunnan pelastuslaitos
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§ 49
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokoukset ja tarkastetun pöytäkirjan
nähtävänä pitäminen vuonna 2021
PRIDno-2020-6228
Valmistelija / lisätiedot:
Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö
Verkkosivuilla julkaistavaa yhteisilmoitusta varten kaupunginhallitukselle tulee
ilmoittaa lauta- ja johtokuntien säännöllisten kokousten pitoaika sekä milloin
tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävänä ja niiden nähtävänä olopaikka.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kussakin kokouksessa valittua jäsentä. Pöytäkirjan
tarkastus suoritetaan sähköisesti.
Porin kaupungin hallintosäännössä (§ 149) on kuntalain 140 §:n mukainen kirjaus
pöytäkirjojen nähtävillä pitämisestä. Johtokunnan pöytäkirjat ovat nähtävillä Porin
kaupungin verkkosivuilla 21 vuorokauden kuluttua kokouspäivästä lukien. Lisäksi
pöytäkirja toimitetaan kaikkiin pelastuslaitoksen osakaskuntiin nähtäville asetettavaksi.
Vuoden 2021 kokousajankohdiksi ja keskeisiksi teemoiksi esitetään seuraavaa:
19.01.2021 klo 18:00 Palvelutasopäätös
02.03.2021 klo 18:00 Tilinpäätös 2020
04.05.2021 klo 18:00 Talousarvion 2022 laadintaohjeet
01.06.2021 klo 18:00 Talousarvioesitys kuntiin
07.09.2021 klo 18:00 Talousarvioesitys kh:lle
19.10.2021 klo 18:00
30.11.2021 klo 18:00 Käyttö- ja investointisuunnitelmien hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta päättää, että sen tarkistetut pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävinä Porin
kaupungin verkkosivuilla sekä toimitettuna kaikkiin pelastuslaitoksen osakaskuntiin
nähtäville asetettavaksi 21 vuorokauden kuluttua kokouspäivästä lukien.
Johtokunta päättää hyväksyä esitetyt vuoden 2021 kokousajat.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Satakunnan kunnat, Porin kaupungin kirjaamo
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§ 50
Tiedoksi merkittävät asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö
Oheismateriaali
1 Pelastusjohtajan, hallintopäällikön ja aluepalopäälliköiden viranhaltijapäätökset
ajalta 14.08. - 23.11.2020
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Pelastusjohtajan ajankohtaiskatsaus.
Pelastusjohtajan, hallintopäällikön ja aluepalopäälliköiden viranhaltijapäätökset ajalta
14.8. - 23.11.2020.
Johtokunnan seuraava kokous pidetään 19.1.2021 kello 18.00.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Ajankohtaiskatsauksessa pelastusjohtaja kertoi pelastuslaitoksen koronatilanteesta ja
siihen varautumisesta sekä vuoden 2021 toiminnan suunnittelusta ja tavoitteista.
Lisäksi pelastusjohtaja kiitti johtokuntaa kuluneesta vuodesta ja hyvästä yhteistyöstä.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§43, §44, §45, §46, §48, §49, §50
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.
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Oikaisuvaatimus
§47
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

