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§ 16
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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§ 17
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Marvin Peasley ja Kimmo Hirvelä sekä varalle Petri
Ylikoski.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marvin Peasley ja Petri Ylikoski sekä varalle Veera
Forsbacka.
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Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 11,29.03.2022
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 18, 14.06.2022
§ 18
Satakunnan pelastuslaitoksen talouden kuukausiraportointi 2022, huhtikuu
PRIDno-2022-1544
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 29.03.2022, § 11
Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 14160 Satakunnan pelastuslaitos tuloslaskelma helmikuu 2022
2 141600 Varsinainen pelastustoimi tuloslaskelma helmikuu 2022
3 Investointien seuranta 3-2022
Vuoden 2022 pelastuslaitoksen kuntarahoitusosuus on 751.924 euroa suurempi kuin
vuoden 2021 tilinpäätöksessä toteutunut. Kuntarahoitusosuus on kasvanut 3,5
prosenttia.
Kuntalaskutus on toteutunut talousarvion mukaisena. Palotarkastusmaksut ja muut
omatoimiset tulot ovat toteutuneet vuodenaikaan nähden normaalisti. Laskutuksen
normaali viive näkyy kertymissä.
Varsinaisen pelastustoimen helmikuun lopun talouden toteutuman perusteella
näyttää siltä, että kuluvan vuoden menot ovat melko voimakkaassa kasvussa. Menot
yhteensä ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 8,0 prosenttia.
Henkilöstökulut ovat kaikkein merkittävin kuluerä ja niiden kasvu on 6,2 prosenttia.
Palvelujen ostoissa on nousua 2,6 prosenttia. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmässä
on kasvua 15,9 prosenttia. Muiden toimintakulujen kasvu on 16,5 prosenttia. Muissa
toimintakuluissa on muun muassa Rakennusten ja huoneistojen vuokrat, joissa on
kasvua 19,5 prosenttia. Nämä kasvut ovat tietenkin vasta kahdelta ensimmäiseltä
kuukaudelta, mutta varsinkin henkilöstömenojen ja vuokrien kasvuvauhti on
huolestuttavaa.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta merkitsee talousraportin tiedoksi.
Päätös
Johtokunta merkitsi talousraportin tiedoksi.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 14.06.2022, § 18
Valmistelija / lisätiedot:
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Kari Nummi
kari.nummi@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 14160 Satakunnan pelastuslaitos tuloslaskelma huhtikuu 2022
2 141600 Varsinainen pelastustoimi tuloslaskelma huhtikuu 2022
3 Ylityöseuranta 1-4-2022
4 Henkilöstöraportti 1-4-2022
5 Investointien tilanne 5-2022
Vuoden 2022 pelastuslaitoksen kuntarahoitusosuus on 751.924 euroa suurempi kuin
vuoden 2021 tilinpäätöksessä toteutunut. Kuntarahoitusosuus on kasvanut 3,5
prosenttia.
Kuntalaskutus on toteutunut talousarvion mukaisena. Palotarkastusmaksut ja muut
omatoimiset tulot ovat toteutuneet vuodenaikaan nähden normaalisti. Laskutuksen
normaali viive näkyy kertymissä.
Varsinaisen pelastustoimen huhtikuun lopun talouden toteutuman perusteella
näyttää siltä, että talous on talousarvioon verrattuna hallinnassa. Menot
kokonaisuutena ovat kasvaneet 4,34 prosenttia viime vuoteen verrattuna.
Henkilöstökulut ovat kokonaisuutena talousarvion mukaiset. Kasvu viime vuoteen on
4,55 prosenttia. Kasvua on erityisesti vakinaisen henkilökunnan palkoissa ja
erilliskorvauksissa eli ylitöissä. Jos käyttö ei tästä lisäänny, niin talousarvio riittää.
Palvelujen ostot ovat kokonaisuutena talousarvion mukaiset ja kasvua viime vuoteen
ei ole. Joissakin yksittäisissä tileissä on huomattavia kasvuja, mutta koska kyse on
päätöksiin perustuvasta kulutuksesta, niin toteutuma voidaan pitää hallinnassa
tarkalla seurannalla.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmä on kokonaisuutena huomattavasti yli tasaisen
vauhdin. Toteutuma on nyt 37,94 prosenttia talousarviosta, kun tasaisella vauhdilla
toteutuma voisi olla 33,3 prosenttia. Käyttö on ollut 20,14 prosenttia suurempi kuin
viime vuonna vastaavaan aikaan. Suurimmat kasvut ovat vaatteisto- ja
polttoainetileillä. Tilanne on hallittavissa, mutta vaatii seurantaa ja tiukkaa ohjeistusta
talousarviossa pysymiseksi.
Vuokrat ovat toteutuneet tarkasti talousarvion puitteissa ja määrärahat riittävät, jos
kirjanpito on ajantasalla. Vuokrien laskutuksissa on aiemmin ollut häiriöitä ja
talousarvio ei nyt kestä yhtään lisäyksiä. Vuokrien toteutuma on kasvanut viime
vuodesta 54.000 euroa.
Poistot ovat toteutuneet talousarvion mukaisina. Samoin sisäiset vyörytyserät ovat
hallinnassa.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta merkitsee talousraportin tiedoksi.
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Kokouskäsittely
Talous- ja henkilöstökatsauksen lisäksi pelastusjohtaja antoi johtokunnalle selvityksen
vuoden 2021 investointien ylityksistä.
Päätös
Talous- ja henkilöstöraportti merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi
Satakunnan kunnat
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Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 33,16.09.2021
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 44,30.11.2021
Kaupunginhallitus, § 888,20.12.2021
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 6,08.03.2022
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 12,29.03.2022
Kaupunginhallitus, § 272,25.04.2022
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 19, 14.06.2022
§ 19
Selvityspyyntö Satakunnan alueen pelastustoimen palvelutasosta / AVI:n määräys
PRIDno-2021-2461
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 16.09.2021, § 33
Valmistelijat / 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.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 30.11.2021, § 44
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Valmistelijat / lisätiedot:
Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö
Liitteet

1 Päätös Avi Satakunnan toimintavalmius_korjausmääräys 18.11.2021
2 LSAVI valitusosoitus yleinen 30pv
Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 18.11.2021 antanut päätöksen, jonka
perusteella Satakunnan alueen pelastustoimi velvoitetaan
korjaamaan toimintavalmiudessa havaittu huomattava epäkohta. Toimintavalmiuden
suunnitteluohjeen mukaisesti kiireellisiin pelastustoimen tehtäviin tulisi hälyttää
pelastusryhmä, mutta Satakunnassa näin ei ole toimittu. Kankaanpään, Huittisten,
Meri-Porin, Ulvilan ja Harjavallan paloasemien kohdalla yhden pelastusyksikön
tehtävään on hälytetty vain asemalla valmiudessa oleva henkilöstö ja tarvittaessa
tehtävään on täydennetty toinen pelastusyksikkö, jolloin muodostelma on täydentynyt
pelastusryhmäksi. Tämä ei aluehallintoviraston mukaan ole ollut riittävää. Alueen
pelastustoimen tulee 30.5.2022 mennessä korjata havaittu puute.
Kaikilta osin aluehallintoviraston päätös ei ole johdonmukainen toimintavalmiuden
suunnitteluohjeen kanssa, joten aluehallintoviraston päätös on tarkoituksenmukaista
osin kyseenalaistaa hakemalla päätökseen muutosta.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Pelastuslaitoksen johtokunta esittää Porin kaupungille muutoksenhakua Turun
hallinto-oikeudelle aluehallintoviraston päätöksestä.
Kokouskäsittely
Keskustelun aikana Jukka Heinonen teki Seija Johanssonin ja Petri Ylikosken
kannattamana esityksen, että pelastuslaitoksen johtokunta ei esitä Porin kaupungille
muutoksenhakua Turun hallinto-oikeudelle aluehallintoviraston päätöksestä.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys ja on äänestettävä.
Äänestyksessä pohjaesityksen puolesta äänestivät Birgitta Kause ja Veera Forsbacka.
Jukka Heinosen muutosesityksen puolesta äänestivät Esko Huhtala, Petri Ylikoski, Seija
Johansson, Jukka Heinonen sekä Marko Lahtinen. Kimmo Hirvelä ja Marvin Peasley
äänestivät tyhjää.
Puheenjohtaja totesi, että Jukka Heinosen tekemä vastaehdotus on hyväksytty äänin 5
- 2 kahden äänestäessä tyhjää.
Päätös
Johtokunta päätti äänin 5 - 2, että pelastuslaitoksen johtokunta ei esitä Porin
kaupungille muutoksenhakua Turun hallinto-oikeudelle aluehallintoviraston
päätöksestä.
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Kaupunginhallitus, 20.12.2021, § 888
Valmistelijat / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 AVI selvitys toimintavalmiudesta 2021
2 Muutettu_satakunnan pelastuslaitoksen selvityspyyntö kuulemiseen 8.11.2021.
3 Päätös Avi Satakunnan toimintavalmius_korjausmääräys 18.11.2021
4 Täydennetty valitusluonnos
5 Toimintavalmiuden suunnitteluohje SM 21-2012
6 Liite 1A_Toimintavalmiusajat 2020_1 riskialue
7 Liite 1B_Toimintavalmiusajat 2020_2 riskialue
8 Liite 2_Kaakon alueen sopimuspalokunnat lähtöajat
9 Liite 3_Karhun alueen sopimuspalokunnat
10 Liite 4_Posan alueen sopimuspalokunnat
11 Liite 5_Toimintavalmiusajat 2020_1 riskialue
12 Liite 6_Toimintavalmiusajat 2020_2 riskialue
13 Liite_Satakunnan pelastuslaitoksen ulkoisen arvioinnin raportti 28 02 2020
Lounais-Suomen aluehallintovirasto pyysi keväällä 2021 alueen pelastustoimelta
selvitystä pelastustoimen palvelutasosta. Selvitystä pyydettiin siitä, miten
pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaiset pelastustoimen
muodostelmat A- ja B-kiireellisyysluokan tehtävien osalta kootaan Harjavallan,
Huittisten, Kankaanpään ja Ulvilan kuntien osalta.
Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 18.11.2021 antanut Satakunnan alueen
pelastustoimelle korjausmääräyksen. Aluehallintovirasto määrää pelastuslain 85 §:n 2
momentin nojalla Satakunnan alueen pelastustoimen korjaamaan pelastustoimen
palvelutasossa olevan huomattavan epäkohdan ja saattamaan pelastustoimen
palvelutason alueellaan pelastuslain 85 §:n 1 momentin tarkoittamalle riittävälle
tasolle. Tämän määräyksen mukaisesti Satakunnan alueen pelastustoimen tulee
järjestää Satakunnan pelastuslaitoksen toiminta siten, että kaikkiin A- ja B-
kiireellisyysluokan tehtäviin hälytetään pelastustoimen toimintavalmiuden
suunnitteluohjeen mukaiset pelastustoimen muodostelmat siten, että ne täyttävät
ohjeessa annetut reunaehdot muodostelmien henkilömäärien
vähimmäisvaatimuksille. Määräystä on noudatettava 30.5.2022 mennessä.
Kyseessä on siis tulkintaerimielisyys sisäministeriön pelastusvalmiuden
suunnitteluohjeen asemasta ja sisällöstä.
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta käsitteli asiaa 30.11. 2021 ja päätti, että
pelastuslaitoksen johtokunta ei esitä Porin kaupungille muutoksenhakua
aluehallintoviraston päätöksestä. Porin kaupunginhallituksella pelastuslaitosta
ylläpitävän vastuukunnan kunnanhallituksena on kuitenkin kuntalain 39 §:n mukainen
yleinen puhevalta taloutta ja hallintoa koskevissa asioissa.
Ehdotus
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Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen porluukkai
Kaupunginhallitus päättää Satakunnan pelastuslaitosta ylläpitävän vastuukunnan
puhevaltaa käyttävänä lähettää Turun hallinto-oikeudelle pelastuslaitoksen
valmistelun mukaisen valituskirjelmän Lounais-Suomen aluehallintoviraston
korjausmääräyksen sisältävän päätöksen johdosta.
Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.
Äänestykset
Jaa
Bia Kaski
Sampsa Kataja
Tuomas Koivisto
Aila Haikkonen
Timo Aro
Laura Pullinen
Sinikka Alenius
Arja Laulainen
Ei
Ismo Läntinen
Arto Nurmi
Tapio Furuholm
Kokouskäsittely
Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että lisätään ”Kaupunginhallitus edellyttää
lisäksi, että Satakunnan pelastuslaitos jatkaa aktiivista kehitystyötä hyvän
toimintavalmiuden ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi.”
Keskustelun kuluessa Arto Nurmi esitti Tapio Furuholmin kannattamana, että valitusta
ei tehtäisi. Porin kaupungin ei tule valittaa aluehallintoviraston pelastuslaitokselle
lähettämistä vaatimuksista. Ne perustuvat lakeihin ja määräyksiin. Niiden
noudattaminen lisää satakuntalaisten turvallisuutta ja palomiesten työturvallisuutta.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kannatettu muutosehdotus,
joten on äänestettävä.
Kaupunginhallitus hyväksyi seuraavan äänestysehdotuksen:
Jaa: Esittelijän muutettu päätösehdotus
Ei: Arto Nurmen esittämä ja Tapio Furuholmin kannattama esitys, että valitusta ei
tehtäisi. Porin kaupungin ei tule valittaa aluehallintoviraston pelastuslaitokselle
lähettämistä vaatimuksista. Ne perustuvat lakeihin ja määräyksiin. Niiden
noudattaminen lisää satakuntalaisten turvallisuutta ja palomiesten työturvallisuutta.
________________
Merkitään, että kokous piti tauon tämän asian kohdalla kello 16.45 - 16.50.
Päätös
Äänin 8-3 muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
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Tapio Furuholm ja Arto Nurmi jättivät eriävän mielipiteen.
”Porin kaupungin ei tule valittaa aluehallintoviraston pelastuslaitokselle lähettämistä
vaatimuksista. Ne perustuvat lakeihin ja määräyksiin. Niiden noudattaminen lisää
satakuntalaisten turvallisuutta ja palomiesten työturvallisuutta.”
Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.
Eriävä mielipide
Tapio Furuholm ja Arto Nurmi.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 08.03.2022, § 6
Valmistelijat / lisätiedot:
Jyri Leppäkoski
jyri.leppakoski@satapelastus.fi
Liitteet

1 Korjausvaihtoehdot Aluehallintoviraston lähettämään korjausmääräykseen
Porin kaupunki on tehnyt hallintovalituksen aluehallintoviraston päätöksestä (LSAVI
/5543/2021). Pelastuslain (379/2011) nojalla tehdyn hallintopäätöksen muutoksenhakuun
sovelletaan pelastuslain 104 §:ää. Pykälän 2 momentin mukaan päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) siltä osin
kuin pelastuslaissa ei toisin säädetä. Pelastuslain 104 §:n 3 momentin mukaan
hallintopäätöstä on noudatettava heti muutoksenhausta huolimatta, jollei
muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. Valituksen mukaan aluehallintoviraston
päätös voidaan kyseenalaistaa lainsäädännöllisen perustan puutteen vuoksi,
toimintavalmiuden suunnitteluohjeessa olevan mahdollisuuden vähäisempien
voimavarojen hälyttämisestä soveltamisella sekä toimintavalmiuden
suunnitteluohjeen sisällöllisellä pätemättömyydellä.
Pelastuslaitos on jatkanut asian valmistelua selvittäen korjausmääräyksen kohteena
olevien Harjavallan, Huittisten, Kankaanpään, Meri-Porin ja Ulvilan päivystävien
paloasemien hälytystehtävien määrää ja luonnetta sekä vaihtoehtoja
korjausmääräyksen toteuttamiseen.
Pelastuslaitoksen selvitysten keskeiset tulokset on esitetty liitteessä. Selvitysten
perusta on aluehallintoviraston aineistosta poiketen rajattu kolmeen viime vuoteen eli
vuosiin 2019 - 2021 koska hätäkeskuksen tietojärjestelmämuutoksista johtuen vain
näiltä vuosilta on saatavissa yksiselitteistä ja vertailukelpoista tietoa kiireellisistä
tehtävistä ja niihin hälytetyistä voimavaroista. Selvitysten perusteella todellinen
tehtäviin perustuva tarve korjausmääräyksen toteuttamiseen on vähäinen, muutamia
tehtäviä vuodessa paloasemaa kohti. Korjausmääräyksen toteuttaminen kuitenkin
edellyttää joko merkittävää päätoimisen henkilöstön kasvattamista tai
sopimuspalokuntien turhaksi katsottavaa hälyttämistä kymmeniä kertoja vuodessa.
Päätoimisen henkilöstön kasvattaminen nostaa pelastuslaitoksen kustannuksia
enimmillään noin 10 %, lisäksi keino on epävarma palomies-ensihoitajien huutavan
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työvoimapulan vuoksi. Edelleen on huomattava, että lisättävä henkilöstö kasvattaa
valmiudessa olevaan henkilöstöä rajallisesti. Sopimuspalokuntien hälyttämisen
mielekkyyttä voitaisiin kasvattaa ottamalla käyttöön rajoitettu hälytysvahvuus ja
mahdollisesti nykyistä kevyemmät yksiköt ajoajan lyhentämiseksi, nämä keinot eivät
kuitenkaan kokonaan poista odotettavissa olevia turhien hälytysten ongelmaa.
Pelastuslaitos pitää selvänä, että korjausmääräyksen toteutusta ja muuta
kokonaisuutta tulee seurata ja siitä tulee raportoida säännöllisesti.
Asian käsittelyn yhteydessä ei voi välttyä linkittämästä tätä kuntajohtajien aloitteesta
toteutettuun pelastuslaitoksen ulkoisen selvityksen käsittelyprosessiin. Prosessi
tähtäsi pelastuslaitoksen toiminnan sopeuttamiseen nähtävissä olevaan
pelastuslaitoksen rahoituskehykseen, joka on noin 10 % nykyistä pienempi. Prosessi
keskeytettiin alle vuosi sitten sen kokemien vastoinkäymisten vuoksi.
Aluehallintoviraston korjausmääräystä koskevien selvitysten tekoon on osallistunut
useita pelastuslaitoksen asiantuntijoita ja ensisijaiset korjausvaihtoehdot on valittu
laitoksen johtoryhmässä. Asiaa on käsitelty yhdessä henkilöstön kanssa ja käsittelyä
on tarkoitus jatkaa myös johtokunnan kokouksen jälkeen.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Korjausmääräyksen toteuttamiseen on joitakin vaihtoehtoja, jotka
paloasemakohtaisesti hieman poikkeavat tosistaan. Tarkastelussa huomioon
keskeisesti otettavia ovat mm. tehtävien edellyttämä todellinen tarve, kustannukset ja
saatava hyöty, toteutuksen realistisuus ja mahdolliset haittatekijät.
Esitän, että ensisijainen vaihtoehto Harjavallan paloasemalla on päivystävän
henkilöstön kasvattaminen 1+3:een ja tämä perustuu korjausmääräyksen lisäksi
Harjavallan riskiympäristöön, keskeiseen maantieteelliseen sijaintiin sekä
sopimuspalokunnan nykyvalmiuteen. Huittisten paloasemalla ensisijainen vaihtoehto
on sopimuspalokunnan hälyttäminen, perusteet tälle ovat kustannukset, alan
työvoimapula ja sopimuspalokunnan nykyvalmius. Kankaanpään paloaseman
ensisijainen vaihtoehto on asemalla olevan päivystävän palomestarin hälyttäminen
myös pelastusryhmän tehtäviin, perusteet tälle ovat olemassa olevan resurssin
hyödyntäminen, kustannukset, alan työvoimapula ja sopimuspalokunnan
nykyvalmius. Meri-Porin paloaseman ensisijainen vaihtoehto on sopimuspalokunnan
hälyttäminen, perusteet tähän ovat kustannukset, alan työvoimapula ja
sopimuspalokunnan nykyvalmius. Ulvilan paloasemalla ensisijainen vaihtoehto on
hälyttää lähin tarkoituksenmukainen yksikkö, joka tarkoittaa merkittävältä osin Kanta-
Porin paloaseman päivystävää yksikköä ja osin sopimuspalokuntaa, peruste näille
ovat olemassa olevan resurssin hyödyntäminen, kustannukset, alan työvoimapula ja
sopimuspalokunnan nykyvalmius. Näiden toimenpiteiden kokonaiskustannukset
voidaan arvioida olevan luokkaa +600 000 € vuositasolla.
Johtokunta linjaa vaihtoehdot, joiden mukaan pelastuslaitos valmistelee palvelutason
muutosesityksen johtokunnan seuraavaan kokoukseen, jonka jälkeen esitys
lähetetään hallintosäännön mukaisesti lausuttavaksi kuntiin.
Äänestykset
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Jukka Heinosen muutosesitys - Jaa Marvin Peaslyn muutosesitys - Ei
Jaa
Seija Johansson
Jukka Heinonen
Petri Ylikoski
Esko Huhtala
Pertti Mäenpää
Ei
Birgitta Kause
Veera Forsbacka
Kimmo Hirvelä
Marvin Peasley
Päätösesitys - Jaa Jukka Heinosen muutosesitys - Ei
Jaa
Kimmo Hirvelä
Birgitta Kause
Veera Forsbacka
Ei
Jukka Heinonen
Seija Johansson
Pertti Mäenpää
Petri Ylikoski
Esko Huhtala
Marvin Peasley
Kokouskäsittely
Ennen keskustelun alkua vs. aluepalopäällikkö Juuso Suonpää ja palomestari Tomi
Anttila esittelivät johtokunnalle korjausmääräyksen toteuttamisvaihtoehtoja ja
vaihtoehtojen taustalla olevaa tietoaineistoa.
Johtokunnan jäsenille on ennen kokousta toimitettu Porin palohenkilöstö SPAL ry:n
kannanotto sekä Julkisten alojen unioni (JAU) ja Julkisalan koulutettujen
neuvottelujärjestön (JUKO) yhteinen lausunto korjausmääräyksen toimenpide-
ehtotuksiin liittyen.
Asiasta käydyn keskustelun yhteydessä Jukka Heinonen esitti Petri Ylikosken ja Seija
Johanssonin kannattamana, että:
Harjavallan osalta päätetään pohjaesityksen (vaihtoehto A) mukaan.
Huittisten osalta ensisijainen korjausvaihtoehto on A
Kankaanpään osalta ensisijainen korjausvaihtoehto on A ja toissijainen
korjausvaihtoehto on C
Meri-Porin osalta ensisijainen korjausvaihtoehto on A ja toissijainen
korjausvaihtoehto on B siten, että tehtäviin hälytetään lisäyksikkönä Kanta-Porin
päivystävä yksikkö
Ulvilan osalta ensisijainen korjausvaihtoehto on A ja toissijainen
korjausvaihtoehto on B siten, että tehtäviin hälytetään lisäyksikkönä Kanta-Porin
päivystävä yksikkö
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Marvin Peasly esitti Kimmo Hirvelän ja Birgitta Kausen kannattamana, että Huittisten
ja Kankaanpään osalta korjausvaihtoehtona on A ja muuten päätetään pohjaesityksen
mukaisesti.
Koska oli tehty kaksi kannatettua muutosesitystä, niin oli äänestettävä. Puheenjohtaja
teki äänestysesityksen:
Jukka Heinosen muutosesitys – JAA
Marvin Peaslyn muutosesitys – EI.
Äänestyksessä annettiin viisi (5) JAA ääntä ja neljä (4) EI ääntä.

Puheenjohtaja teki toisen äänestysesityksen, jossa vastakkain olivat pelastusjohtajan
päätösesitys ja Jukka Heinosen muutosesitys:
Esittelijän päätösesitys – JAA
Jukka Heinosen muutosesitys – EI.
Äänestyksessä annettin kolme (3) JAA ääntä ja kuusi (6) EI ääntä. Jukka Heinosen
muutosesitys muodostui johtokunnan päätökseksi.
Päätös
Johtokunta päätti äänestyspäätöksellä 6-3, että palvelutasopäätöksen muutoksen
valmistelua jatketaan Jukka Heinosen kokouksessa tekemän muutosesityksen
mukaisesti.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 29.03.2022, § 12
Valmistelijat / lisätiedot:
Pekka Tähtinen
pekka.tahtinen@satapelastus.fi
pelastusjohtaja
Liitteet

1 Palvelutasoesitys, 2021 - 2025_20220329_Lausuntoversio_kokouksessa päivitetty
versio
Pelastuslaitos on valmistellut palvelutason muutosesityksen johtokunnan viime
kokouksessa tekemien linjausten mukaan. Palvelutasoesitys kokonaisuudessaan on
liitteenä, tehdyt muutokset ovat sivunumeroilta 3, 13, 15 ja 16 ja muutokset erottuvat
korostettuina.
Linjausten mukaiset muutokset päivystäville paloasemille ovat tiivistetysti seuraavat.
Asema

Nykyinen vahvuus Uusi vahvuus Lisähenkilöstö

Kustannukset

Harjavalta

0+2

1+3

5 paloesimiestä
5 palomiestä

550.000 €

Huittinen

1/0+3

1+3

4 paloesimiestä

240.000 €
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Kankaanpää 0+3

1+3

5 paloesimiestä

300.000 €

Meri-Pori

0+3

1+3

5 paloesimiestä

300.000 €

Ulvila

0+2

1+3

5 paloesimiestä
5 palomiestä

550.000 €

Yhteensä

1/0+13 (näillä
paloasemilla)

5+15

24 paloesimiestä
1.940.000€
10 palomiestä

Yhteenvetona voidaan todeta, että yhden henkilön lisäys hälytysvahvuuteen edellyttää
viittä henkilötyövuotta. Edelleen voidaan todeta, että toimenpiteet kohdistuvat vahvasti
paloesimiesten määrän kasvattamiseen, mikä ei suoranaisesti lisää tekeviä käsiä.
Palvelutason muutoksen kustannuskasvu on noin 2 M€ vuodessa. Nykyjärjestelmässä
kustannukset jaetaan kunnille maksuosuuksien eli asukasmäärien mukaisessa
suhteessa. Hyvinvointialueuudistuksessa toiminta ja rahoitus siirtyvät hyvinvointialueen
eli valtion vastuulle. Hyvinvointialueen pelastustoimen rahoitusnäkymä on käytännössä
päinvastainen esitettyyn nähden.
Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä kuntia on kehotettu pidättäytymään mm.
henkilöstölisäyksistä. Uudistus ei tule muuttamaan pelastustoimen normistoa, joten
valmiuden parantamistarve ei uudistuksessa muutu. Todettakoon, että valmistelussa oli
esillä myös kustannustehokkaampia keinoja aluehallintoviraston korjausmääräykseen
toteuttamiseen.
Pelastustoimessa on akuutti työvoimapula ja tämä saattaa vaikeuttaa tai jopa tehdä
mahdottomaksi aiotun henkilöstölisäyksen. On huomattava, että pelastuslaitoksessa on
useita paloesimiestehtäviin vaadittavan koulutuksen suorittaneita, mutta heidän
siirtyessä palomiestehtävistä paloesimiestehtäviin tulee vastaava määrä lisähenkilöitä
palkata palomiestehtäviin.
Pelastuslain mukaan palvelutasosta päättää alueen pelastustoimi kuntia kuultuaan.
Kuntien välisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen ja Porin kaupungin
hallintosäännön perusteella pelastuslaitoksen johtokunta päättää palvelutasosta
Satakunnan kuntia kuultuaan. On perusteltua, että samassa yhteydessä pyydetään
lausunto Satakunnan hyvinvointialueelta, jota muutos merkittävästi koskee. Edelleen on
perusteltua pyytää lausunto Lounais-Suomen aluehallintovirastolta, jolle kuuluu
Satakunnan pelastustoimen palvelutason valvonta.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta päättää pyytää lausunnot palvelutasoesityksestä Satakunnan kunnilta,
Satakunnan hyvinvointialueelta ja Lounais-Suomen aluehallintovirastolta 27.5.2022
mennessä osoitteeseen kirjaamo@satapelastus.fi.
Kokouskäsittely
Johtokunta kävi palvelutospäätösesityksen muutoksista rakentavaa keskustelua, jonka
johdosta pelastusjohtaja teki tarkennuksen toimintavalmiudesta poikkeamista
käsittelevään kappaleeseen (sivu 15).
Päätös
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Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 25.04.2022, § 272
Valmistelijat / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Luonnos Vastine_RSA_.AVI_20220413
Lounais-Suomen aluehallintovirasto antoi 18.11.2021 Satakunnan alueen
pelastustoimelle korjausmääräyksen. Aluehallintovirasto määräsi Satakunnan alueen
pelastustoimen korjaamaan pelastustoimen palvelutasossa olevan huomattavan
epäkohdan ja saattamaan pelastustoimen palvelutason alueellaan pelastuslain
tarkoittamalle riittävälle tasolle. Määräystä on noudatettava 30.5.2022 mennessä.
Kaupunginhallitus päätti 20.12.2021 Satakunnan pelastuslaitosta ylläpitävän
vastuukunnan puhevaltaa käyttävänä lähettää Turun hallinto-oikeudelle valituksen
Lounais-Suomen aluehallintoviraston korjausmääräyksen sisältävän päätöksen
johdosta.
Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 31.1.2022 antanut oman lausuntonsa Turun
hallinto-oikeudelle ja hallinto-oikeus pyytää nyt kaupungin vastinetta
aluehallintoviraston lausunnon johdosta. Vastine on pyydetty 19.4.2022 mennessä.
Koska kysymys on hallintopakkoasiasta, jolle asetettua määräaikaa on noudatettava
valituksesta huolimatta, pyydetty vastine on lähetetty hallinto-oikeudelle asetetussa
määräajassa. Mahdolliset korjaukset tai lisäykset toimitetaan hallinto-oikeudelle
kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen porluukkai
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan vastineen Turun
hallinto-oikeudelle aluehallintoviraston lausunnon johdosta sekä hyväksyä muut
suoritetut toimenpiteet.
Äänestykset
Tapio Furuholm teki Arto Nurmen kannattamana seuraavana muutosehdotuksen:
Porin kaupunginhallitus päättää vetää pois valituksensa Turun hallinto-oikeudesta ja
kehottaa pelastuslaitoksen johtokuntaa toimimaan Lounais-Suomen
aluehallintoviraston esittämällä tavalla. Bia Kaski kannatti pohjaehdotusta. Asiassa
suoritetaan äänestys. JAA: Pohjaehdotus EI: Tapio Furuholmin tekemä ja Arto Nurmen
kannattama muutosehdotus.
Jaa
Bia Kaski
Aila Haikkonen
Hanna Sinisalmi
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Tuomas Koivisto
Mikael Ropo
Sinikka Alenius
Arja Laulainen
Laura Pullinen
Ei
Arto Nurmi
Tapio Furuholm
Ismo Läntinen
Kokouskäsittely
Tapio Furuholm teki Arto Nurmen kannattamana seuraavana muutosehdotuksen:
Porin kaupunginhallitus päättää vetää pois valituksensa Turun hallinto-oikeudesta ja
kehottaa pelastuslaitoksen johtokuntaa toimimaan Lounais-Suomen
aluehallintoviraston esittämällä tavalla.
Bia Kaski kannatti pohjaehdotusta.
Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko kello 17.01.-17.04.
Asiassa suoritettiin äänestys.
JAA: Pohjaehdotus
EI: Tapio Furuholmin tekemä ja Arto Nurmen kannattama muutosehdotus.
Äänestyksessä annettiin 8 JAA-ääntä ja 3 EI-ääntä, ei tyhjiä.
Äänin 8-3 pohjaehdotus hyväksyttiin.
Päätös
Äänin 8-3 pohjaehdotus hyväksyttiin.
________________
Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko kello 17.11-17.38.
Merkitään, että seuraavaksi käsiteltiin asiakohta § 283.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 14.06.2022, § 19
Valmistelija / lisätiedot:
Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö
Liitteet

1 Avin päätös pyydetyn selvityksen (LSAVI/5543/2021) määräajan jatkamisesta
2 Avin kirje; Tilaisuuden varaaminen selityksen antamiseen uhkasakkoasiassa
Lounais-Suomen aluehallintoviraston asettama määräaika Satakunnan
pelastustoimialueen toimintavalmiudessa havaittujen puutteiden korjaamiseksi
päättyi 31.5.2022. Pelastuslaitos on hakenut aluehallintovirastolta jatkoaikaa annetun
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määräyksen toimeenpanolle toimintasäännössä pelastusjohtajalle annetun
toimivallan mukaisesti. Aluehallintovirasto kuitenkin katsoo, että jatkoajan
hakemisesta tulee päättää pelastuslaitoksen johtokunnassa, eikä jatkoaikaa ole
pelastuslaitoksen hakemuksen perusteella myönnetty.
Koska aluehallintovirasto ei ole saanut määräaikaan mennessä alueen
pelastustoimelta selvitystä toimintavalmiuden korjaamiseksi tehdyistä toimenpiteistä,
on aluehallintovirasto käynnistämässä uhkasakkomenettelyä. Tähän liittyen
aluehallintovirasto varaa alueen pelastustoimelle mahdollisuuden selvityksen
antamiseen 30.6.2022 mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta päättää hakea aluehallintovirastolta jatkoaikaa korjausmääräyksen
toimeenpanolle. Johtokunta velvoittaa lisäksi pelastuslaitoksen johtoa
ryhtymään vaihtoehtoisiin toimenpiteisiin aluehallintoviraston päätöksessä
havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Pelastuslaitoksen toimintasäännön mukaisesti
pelastusjohtaja valtuutetaan antamaan alueen pelastustoimen edustajana
aluehallintovirastolle selitys niistä toimenpiteistä, joihin alueen pelastustoimi on
ryhtynyt saattaakseen palvelutasossa havaitut epäkohdat
vähintään aluehallintoviraston antaman päätöksen edellyttämälle tasolle.

Kokouskäsittely
Asiasta käydyn keskustelun yhteydessä Jukka Heinonen teki Seija Johanssonin ja Petri
Ylikosken kannattamana, että:
* Johtokunta ei hae jatkoaikaa korjausmääräyksen toimeenpanolle.
* Pelastuslaitoksen johto velvoitetaan ryhtymään johtokunnan aiemmin tekemän
palvelutasoesityksen mukaisiin toimenpiteisiin aluehallintoviraston päätöksessä
havaittujen puutteiden korjaamiseksi.
* Pelastusjohtaja valtuutetaan antamaan aluehallintovirastolle selvitys niistä toimista,
joihin alueen pelastustoimi on ryhtynyt saattaakseen palvelutasossa havaitut
epäkohdat vähintään aluehallintoviraston päätöksen edellyttämälle tasolle.
Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja teki äänestysesityksen:
Esittelijän päätösehdotus - JAA
Jukka Heinosen muutosesitys - EI
Äänestyksessä annettiin kaksi (2) JAA ääntä ja kuusi (6) EI ääntä.
Päätösehdotuksen puolesta (JAA) äänestivät Veera Forsbacka sekä Birgitta Kause.
Muutosesityksen puolesta (EI) äänestivät Petri Ylikoski, Jukka Heinonen, Pertti
Mäenpää, Esko Huhtala, Seija Johansson ja Marvin Peasley.
Päätös
Johtokunta päätti äänestyspäätöksellä 6-2, että se ei hae jatkoaikaa
aluehallintoviraston antaman korjausmääräyksen toimeenpanolle. Pelastuslaitoksen
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johto velvoitetaan ryhtymään johtokunnan aiemmin (29.3.2022) tekemän
palvelutasoesityksen mukaisiin toimenpiteisiin aluehallintoviraston päätöksessä
havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Lisäksi johtokunta valtuuttaa pelastusjohtajan
antamaan aluehallintovirastolle selvitys niistä toimista, joihin alueen pelastustoimi on
ryhtynyt saattaakseen palvelutasossa havaitut epäkohdat vähintään
aluehallintoviraston päätöksen edellyttämälle tasolle.

Tiedoksi
Satakunnan kunnat, Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Porin kaupunki
Satakunnan pelastuslaitoksen
johtokunta

Pöytäkirja

3/2022

22 (36)

14.06.2022

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 32,20.10.2020
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 40,10.11.2020
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 6,19.01.2021
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 20, 14.06.2022
§ 20
Palvelutaso 2021-2025
PRIDno-2020-5543
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 20.10.2020, § 32
Valmistelijat / 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
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Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 10.11.2020, § 40
Valmistelijat / lisätiedot:
Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö
Pelastuslaitoksen nykyinen palvelutasopäätöskausi päättyy kuluvan vuoden lopussa.
Pelastuslaitos on valmistellut liitteenä olevan esityksen palvelutasosta vuosille 2021 -
2025. Pelastuslain mukaan alueen palvelutasosta päättää alueen pelastustoimi kuntia
kuultuaan (2011/379, 29 §). Tulevaan palvelutasopäätöskauteen suurimman
epävarmuustekijän tuo käynnissä oleva uudistus, jossa sosiaali-, tervys-
ja pelastustoimen tehtävien järjestämisvastuu siirtyy kunnilta perustettaville
hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta. Tämän uudistuksen kaikkia vaikutuksia
toimintaan ei kyetä vielä ennakoimaan. Myöskään järjestämisvastuun siirtymiseen
liittyvät toimenpiteet ja niiden laajuus ei ole vielä tiedossa, mikä tuo epävarmuutta nyt
palvelutasopäätösesityksessä olevien toimenpiteiden resurssointiin.
Palvelutasopäätösesityksen rakenne ja sisältö noudattaa sisäministeriön ohjetta
alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksen valmistelusta. Palvelutasopäätöksen
laadinnasta on keskusteltu ennen valmistelun käynnistämistä myös Lounais-Suomen
aluehallintoviraston kanssa.
Palvelutasopäätöksen valmistelu käynnistettiin vasta pelastuslaitoksen toiminnasta ja
palveluista laaditun ulkoisen selvityksen julkaisemisen jälkeen, ei uutta palvelutasoa
saada voimaan vuoden 2021 alusta. Tämän johdosta alueen pelastustoimi kuulee
kuntia nykyisen palvelutasopäätöksen jatkamisesta siihen asti, kun valmistelussa
oleva palvelutasopäätös saa lainvoiman.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta päättää pyytää lausunnon alueen kunnilta pelastuslaitoksen
palvelutasoesityksestä. Samalla johtokunta pyytää kuntien lausunnon nykyisen
palveutasopäätöksen jatkamisesta siihen asti, kun valmistelussa oleva
palvelutasopäätös on lainvoimainen. Esitys palvelutasopäätöksestä lähetetään
samalla tiedoksi Lounais-Suomen aluehallintovirastolle.
Kokouskäsittely
Johtokunta kävi keskustelua palvelutasopäätösesitykesta ja keskustelun aikana
esitykseen tehtiin pieniä tarkennuksia koskien pelastustoiminnan toimintavalmiutta,
tilannekeskuksen roolia sekä pelastuslaitoksen osallistumista kansainvälisen avun
antamiseen. Lisäksi kehittämissuunnitelmaan kirjattiin pelastustoimen rahoitusta
koskeva kappale.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 19.01.2021, § 6
Valmistelijat / lisätiedot:
Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö
Liitteet

1 Palvelutasoesitys 2021-2025_20210119_JK
2 Tiivistelmä palvelutasoesitykseen saapuneista lausunnoista
3 Porin kaupungin Lausunto pelastustoimen palvelutasosta 2021-2025
4 JUKOn lausunto Satakunnan pelastuslaitoksen palvelutasosta 2021-2025
5 Porin kunta-alan yhteisjärjestö JHL ry:n lausunto pelastustoimen palvelutasosta
2021-2025
6 Porin palohenkilöstö SPAL ry:n lausunto pelastustoimen palvelutasosta 2021-2025
7 Satakunnan Sopimuspalokunnat ry:n lausunto pelastustoimen palvelutasosta 20212025
8 Rauman kaupungin lausunto pelastustoimen palvelutasosta 2021-2025
9 Jämijärven kunnan lausunto pelastustoimen palvelutasosta 2021-2025
10 Pomarkun kunnan lausunto pelastustoimen palvelutasosta vuosille 2021-2025
11 Huittisten kaupungin lausunto pelastustoimen palvelutasosta 2021-2025
12 Harjavallan kaupungin lausunto pelastustoimen palvelutasosta 2021-2025
13 Kankaanpään kaupungin yhdistymishallituksen lausunto pelastustoimen
palvelutasosta 2021-2025
14 Kokemäen kaupungin lausunto pelastustoimen palvelutasosta 2021-2025
15 Eurajoen kunnan lausunto pelastustoimen palvelutasosta 2021-2025
16 Nakkilan kunnan lausunto pelastustoimen palvelutasosta 2021-2025
17 Merikarvian kunnan lausunto palvelutasosta 2021-2025
18 Ulvilan kaupungin lausunto palvelutasosta 2021-2025
19 Säkylän kunnan lausunto pelastustoimen palvelutasosta 2021-2025
20 Siikaisten kunnan lausunto pelastustoimen palvelutasosta 2021-2025
21 Euran kunnan lausunto pelastustoimen palvelutasosta 2021-2025
Palvelutasoesityksestä saatiin kaikkiaan 19 lausuntoa Satakunnan kunnilta ja
edunvalvontajärjestöiltä. Lausunnot ja niistä tehty tiivistelmä ovat liitteinä.
Lausunnoissa on käsitelty pelastuslaitoksen toimintaympäristöä ja sen tuottamaa
palvelutasoa ansiokkaan monimuotoisesti. Konkreettisia esityksiä palvelutason
muuttamiseksi on joitakin koskien lähinnä omaa kuntaa tai muuta intressipiiriä.
Useissa lausunnoissa esitetään toiminnan tehostamista kuitenkin siten, että
palvelutaso ei heikkene. Pelastuslaitos on menneinä vuosina tehostanut toimintaansa
käytettävissä olevilla keinoilla, jolloin tehostaminen edelleen ja säästöt edellyttäisivät
puuttumista palvelutasoon.
Pelastuslaitoksen ulkoisen selvityksen käsittely on käynnissä ja sen myötä saatetaan
päätyä ratkaisuihin, jotka tähtäävät niin tehostamiseen ja säästöihin kuin tinkimiseen
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palvelutasosta. Näitä ei aikataulusyistä kyetä ottamaan huomioon meneillään
olevassa päätösprosessissa vaan ulkoisen selvityksen mahdolliset toimenpiteet
käsitellään erikseen päätösten edellyttämällä tavalla.
Kaikkia lausunnoissa esitettyjä näkemyksiä ei ole tarkoituksenmukaista ottaa
palvelutasopäätökseen mm. niiden yksityiskohtaisuuden vuoksi. Lisäksi jotkut
esitykset eivät ota huomioon kaikkia siihen vaikuttavia tekijöitä.
Lausuntojen perusteella palvelutasoesitykseen on tehty muutamia tarkennuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta tekee Satakunnan pelastustoimen palvelutasopäätöksen esitetyllä tavalla.
Kokouskäsittely
Eräissä lausunnoissa nostettiin esille muuttuneen riskiympäristön huomioiminen
palvelutasopäätöksessä. Kokouksessa todettiin, että riskianalyysissä ja myös
palvelutasopäätöksessä on tunnistettu jatkuva riskiympäristön muutos. Muutoksilla ei
toistaiseksi ole ollut vaikutusta toimintavalmiuden mitoituksen perustana olevaan
riskiluokitukseen. Riskiarvio päivitetään vuosittain ja tarvittavat riskiluokkien
muutokset ja niiden vaikutukset pelastuslaitoksen palvelutasoon tuodaan
palvelutasopäätöksen muutoksena johtokunnan käsittelyyn.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 14.06.2022, § 20
Valmistelija / lisätiedot:
Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö
Liitteet

1 Jämijärven kunnan lausunto pelastustoimen palvelutasopäätöksen muuttamisesta
2 Ulvilan kaupungin lausunto pelastustoimen palvelutasopäätöksen muuttamisesta
3 Eurajoen kunnan lausunto pelastustoimen palvelutasopäätöksen muuttamisesta
4 Satakunnan hyvinvointialueen lausunto pelastustoimen palvelutasopäätöksen
muuttamisesta
5 Rauman kaupungin lausunto pelastustoimen palvelutasopäätöksen muuttamisesta
6 Euran kunnan lausunto pelastustoimen palvelutasopäätöksen muuttamisesta
7 Kokemäen kaupungin lausunto pelastustoimen palvelutasopäätöksen
muuttamisesta
8 Lounais-Suomen aluehallintoviraston lausunto pelastustoimen
palvelutasopäätöksen muuttamisesta
9 Harjavallan kaupungin lausunto pelastustoimen palvelutasopäätöksen
muuttamisesta
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10 Kankaanpään kaupungin lausunto pelastustoimen palvelutasopäätöksen
muuttamisesta
11 Pomarkun kunnan lausunto pelastustoimen palvelutasopäätöksen muuttamisesta
12 Huittisten kaupungin lausunto pelastustoimen palvelutasopäätöksen
muuttamisesta
13 Säkylän kunnan lausunto pelastustoimen palvelutasopäätöksen muuttamisesta
14 Karvian kunnan lausunto pelastustoimen palvelutasopäätöksen muutoksesta
15 Porin kaupungin lausunto Satakunnan alueen pelastustoimen
palvelutasopäätöksen muuttamisesta
16 Kooste alueen pelastustoimen palvelutason muuttamista koskevista lausunnoista
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta päätti 29.3.2022 pyytää kuntien, Satakunnan
hyvinvointialueen ja Lounais-Suomen aluehallintoviraston lausuntoa alueen
pelastustoimen palvelutason muuttamisesta. Palvelutasopäätöksen
muutostarpeeseen oli syynä Lounais-Suomen aluehallintoviraston 18.11.2021 antama
määräys alueen pelastustoimessa havaitun puutteen korjaamiseksi. Kuntia pyydettiin
toimittamaan lausuntonsa 27.5.2022 mennessä pelastuslaitoksen kirjaamoon.
Palvelutason muutosesityksestä annetut lausunnot sekä lausunnoista tehty kooste
ovat esityslistan liitteenä. Annetuissa lausunnoissa kahdessa (edustaen 7,8%
asukasluvusta) puolletaan palvelutason muutosesitystä. Yhdeksässä
lausunnossa (edustaen 83,5% asukasluvusta) esitetään palvelutasopäätöksen
muuttamista vasta sen jälkeen, kun aluehallintoviraston päätös on lainvoimainen.
Lausunnoissa painotetaan lisäksi kustannusten nousun hillitsemistä ja muiden
vaihtoehtojen käyttämistä toimintavalmiuspuutteiden korjaamiseksi.

Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta päättää kuntien lausuntojen perusteella, että päätöstä palvelutason
muuttamisesta ei tehdä ennen kuin aluehallintoviraston päätös toimintavalmiuden
korjaamisesta (LSAVI/5543/2021) on lainvoimainen.
Kokouskäsittely
Johtokunnalla oli käytössään myös 13.6.2022 saapunut Merikarvian kunnan lausunto
sekä 13.6.2022 Nakkilan kunnan verkkosivujen listoilta noudettu lausunto sekä
Siikaisten kunnanhallituksen 13.6.2022 kokouksen esityslistassa oleva
lausuntoehdotus (ei vielä tiedossa päätöstä).
Asian käsittelyn yhteydessä Jukka Heinonen teki Seija Johanssonin ja Petri Ylikosken
kannattamana muutosesityksen, jonka mukaan johtokunta tekee päätöksen
palvelutason muuttamisesta johtokunnan aiemmin tekemän palvelutasoesityksen
mukaisesti.
Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja teki äänestysesityksen:
Esittelijän päätösehdotus - JAA
Jukka Heinosen muutosesitys - EI
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Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksi (2) JAA ääntä ja kuusi (6) EI ääntä.
Päätösehdotuksen puolesta äänestivät Veera Forsbacka ja Birgitta Kause.
Muutosesityksen puolesta äänestivät Petri Ylikoski, Jukka Heinonen, Pertti Mäenpää,
Esko Huhtala, Seija Johansson ja Marvin Peasley.
Päätös
Johtokunta päätti äänestystuloksella 6-2 muuttaa alueen pelastustoimen
palvelutasopäätöstä johtokunnan 29.3.2022 hyväksytyn palvelutasoesityksen
mukaiseksi.
Tiedoksi
Satakunnan kunnat, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Satakunnan hyvinvointialue
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Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 33,22.10.2019
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 47,01.12.2020
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 10,02.03.2021
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 26,15.06.2021
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 21, 14.06.2022
§ 21
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_talou
syksikköön_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.
Kokouskäsittely
Keskustelun kuluessa johtokunta täsmensi päätösesitystä.
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
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Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
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

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
Johtokunta valitsee Petri Ekbergin hallintopäällikön työsopimussuhteeseen 1.4.2021 -
31.12.2022 väliseksi ajaksi.
Johtokunta päättää maksaa haastatteluun osallistuneille johtokunnan jäsenille
hallintosäännön mukainen toimituspalkkio.
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Kokouskäsittely
Kokouksen sihteeri Petri Ekberg (intressijäävi, hallintopäällikkö määräaikainen) poistui
esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Sihteerinä tämän asian osalta
toimi johtokunnan puheenjohtaja Pertti Mäenpää.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Esteellisyys
Petri Ekberg

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.
Kokouskäsittely
Kokouksen sihteeri Petri Ekberg (intressijäävi, hallintopäällikkö määräaikainen) poistui
esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Sihteerinä tämän asian osalta
toimi johtokunnan puheenjohtaja Pertti Mäenpää.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Esteellisyys
Petri Ekberg
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Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 14.06.2022, § 21
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Tähtinen
pekka.tahtinen@satapelastus.fi
pelastusjohtaja
Johtokunta on käsitellyt pelastuslaitoksen hallintopäällikön tehtävien hoitoa
kokouksissaan 22.10.2019 (§ 33), 1.12.2020 (§ 47), 2.3.2021 (§ 10) ja 15.6.2021 (§ 26).
Hallintopäällikön tehtäviä ja niiden vaatimaa resurssia on käsitelty edellä luetellusti ja
näiden perusteella pelastuslaitoksen hallintopäällikön virkaa hoitaa Petri Ekberg
31.12.2022 saakka.
Hyvinvointialueuudistus ja sen monitahoinen hallinnollinen valmistelu ovat
edellyttäneet ja vahvistaneet hallintopäällikön tehtäväkokonaisuutta ja
resurssitarvetta. Hyvinvointialueen valmistelutoimet eivät pääty vuoden 2022 lopussa
vaan tulevat vuonna 2023 eri tavoin jatkumaan ja kehittymään. Hyvinvointialueen
hallinnon järjestelyt ja tehtävien hoito ovat vielä monin tavoin epäselvät, mutta
varmana voidaan pitää, että pelastuslaitoksessa tulee vähintään hyvinvointialueen
käynnistämisen ajan olla hallintotehtäviä yhteen kokoava ja toteuttava henkilö ja
lisäksi selkeä hallintoasioiden yhteyshenkilö sekä muulle
hyvinvointialueorganisaatiolle että muille toimijoille.
Hyvinvointialue tulee järjestelemään hallintotehtävien hoidon haluamallaan tavalla,
jolloin pelastuslaitoksen hallintotehtävien hoidon tulevaisuus pidemmällä aikavälillä
on epäselvä. Esitetään, että pelastuslaitoksen hallintotehtävien hoitoa nykyisillä
järjestelyillä jatketaan 30.6.2023 saakka, jonka jälkeisestä ajasta päättää
hyvinvointialue.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta toteaa, että pelastuslaitoksen hallintopäällikön tehtävät edellyttävät
henkilöresurssin ja selkeästi nimetyn henkilön hyvinvointialueen valmistelu- ja
käynnistymisvaiheen ajaksi. Johtokunta päättää jatkaa Petri Ekbergin määräaikaista
hallintopäällikön viranhoitoa 30.6.2023 saakka.
Kokouskäsittely
Kokouksen sihteeri Petri Ekberg (intressijäävi, hallintopäällikkö määräaikainen) poistui
esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Sihteerinä tämän asian osalta
toimi johtokunnan puheenjohtaja Pertti Mäenpää.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Esteellisyys
Petri Ekberg
Tiedoksi
vt. hallintopäällikkö, henkilöstötoimisto, Satakunnan hyvinvointialueen
henkilöstöhallinnon vastuuvalmistelija
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§ 22
Tiedoksi merkittävät asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö
Pelastusjohtajan ajankohtaiskatsaus.
Pelastusjohtajan, hallintopäällikön ja aluepalopäälliköiden viranhaltijapäätökset 24.3.
-7.6.2022.
Johtokunnan seuraava kokous pidetään 20.9.2022 kello 18.00.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§16, §17, §18, §19, §20, §22
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.

Porin kaupunki
Satakunnan pelastuslaitoksen
johtokunta

Pöytäkirja

3/2022

35 (36)

14.06.2022

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus
§21
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai
viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.
Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:
PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:
Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:
kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:
(02) 634 9417
Puhelinnumero:
(02) 623 4470
Vaihde
(02) 621 1100
Palvelupisteen aukioloajat
maanantai
10 - 16
tiistai-torstai
8 - 16
perjantai
8 - 15
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
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Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin
kirjaamosta.
Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän
aikataulun mukaisesti.
Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty
lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.

