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Allekirjoitukset

Pekka Parkkinen
Puheenjohtaja

Pekka Piirainen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Mauri Kietäväinen

Tuomas Loikkanen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pelastuslautakunnan tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kuntiin toimitetun kopion lähettämispäivästä lukien seuraavan kalenteriviikon
keskiviikkona virka-aikana. Jos nähtävänä olopäivä sattuu pyhäpäiväksi tai
muuksi sellaiseksi päiväksi, jolloin kuntien virastot yleisesti ovat suljettuina,
pöytäkirjat ovat nähtävänä sitä seuraavana arkipäivänä. Nyt lähetetty
pelastuslautakunnan tarkastettu pöytäkirja pidetään kunnissa yleisesti
nähtävillä

Pekka Piirainen, sihteeri
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§ 17
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 18
Pöytäkirjan tarkastus
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mauri Kietäväinen ja Tuomas Loikkanen.
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§ 19
Mikkelin VPK:n avustushakemus miehistöauton hankintaan ja varusteluun
MliDno-2016-242
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Piirainen
Pekka.Piirainen@espl.fi
Liitteet

1 Mikkelin_vpk_avustus.pdf
Etelä-Savon pelastuslaitokselle on tullut avustushakemus, jossa Mikkelin VPK
hakee 10 000 euron avustusta miehistönkuljetusauton hankintaan.
Etelä-Savon pelastuslaitoksen näkemyksen mukaan Mikkelin VPK on
Etelä-Savon maakunnan aktiivisimpia sopimuspalokuntia. Palokunta
kuuluu Mikkelin alueen keskisuuriin ja suuriin pelastustoimen vasteisiin.
Palokunnalla on hyvä savusukelluskyky (savusukeltajien määrä), minkä
vuoksi palokuntaa käytetään laajemminkin maakunnan alueella tilanteissa
joissa vaaditaan paljon savusukeltajia. Palokunnan vastuulla on myös
pelastustoimen hallinnassa olevan liikenteenohjausperävaunun kuljetus ja
käyttö liikenteenohjaustehtävissä. Perävaunun turvallisen siirron edellytyksenä
on, että ajoneuvo on nelivetoinen.
Ehdotus
Esittelijä: Seppo Lokka, pelastusjohtaja
Etelä-Savon pelastuslautakunta myöntää Mikkelin VPK:lle 10 000 euroa
avustusta miehistönkuljetusauton hankintaan.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mikkelin VPK/ Jani Björn
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§ 20
Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätöksestä § 7/ 19.2.2016 palomestari Timo Merivirran
virantoimitusvelvollisuuden muuttamista
MliDno-2016-121
Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Lokka
Seppo.Lokka@espl.fi
Palomestari Timo Merivirta on vaatinut pelastusjohtaja Seppo Lokan
viranhaltijapäätöstä § 7/ 19.2.2016 kumottavaksi ja paikallisneuvotteluiden
käynnistämistä. Hakija on esittänyt vaatimuksensa perusteeksi sen, että hän
ei koe muutosta positiivisesti, koska hänelle oli viime syksynä syntynyt käsitys,
että hänen tehtäväkuvaansa ei muuteta ja hän on tyytymätön esitettyyn
palkkaan. Hakija katsoo myös, että hänelle on luvattu palkantarkastuksia
aikaisemminkin, mutta ne eivät ole toteutuneet. Lisäksi hakija katsoo, että
siirtyminen päivätyöhön aiheuttaa huomattavan ansionmenetyksen.
Hakija katsoo, että palkka määräytyy Etelä-Savon pelastuslaitoksella
kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaan
ja toimivaltainen viranomainen päättää tehtäväkohtaisesta palkasta.
Tehtäväkohtaisen palkan määrityksessä on otettava huomioon TS:n II luvun 9
§:n määräykset. Tehtäväkuvausten pitää olla vertailukelpoisia.
Hakija on pyytänyt palomestari Himasen ja palomestari Mäkelän
tehtäväkuvauksia. Tehtäväkohtaiset palkat ovat hakija mukaan julkisia ja
tehtäväkuvaukset ovat julkisia.
Esittelijän perustelut
Toimivalta ja perusteltu syy muuttaa virantoimitusvelvollisuutta
Laki kunnallisesta viranhaltijasta (viranhaltijalaki, 304/2003) 23 §:n mukaan
toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan
viranomainen voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi päättää,
että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan
uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää.
Palomestari Timo Merivirralle järjestettiin kuulemistilaisuus 15.2.2016.
Kuulemisen tuloksena pelastusjohtaja Seppo Lokka totesi, että Mikkelin
kaupunki/Etelä-Savon pelastuslaitoksella oli viranhaltijalain 23 §:n
mukainen muu perusteltu syy muuttaa palomestari Timo Merivirran
virantoimitusvelvollisuutta.
Työnantajan näkemyksen mukaan palomestari Timo Merivirran
virantoimisuusvelvollisuutta muutettiin, koska hänen pääasiallinen työpanos
haluttiin ohjata entistä enemmän pelastuslaitoksen viestivälineiden,
tietoverkkojen ja muiden tietojärjestelmien ylläpitoon ja kehitystehtäviin.
Timo Merivirran virantoimitusvelvollisuuden muuttamisen taustalla
oli työnantajan halu kehittää ja parantaa Etelä-Savon pelastuslaitoksen:
viestijärjestelmien ja atk- järjestelmien ylläpitoon liittyviä tehtäviä. Työnantajan
näkemyksen mukaan Timo Merivirran työpanos ja osaaminen tulevat
parhaiten hyödynnettyä em. tehtävissä. Edelleen työnantajan näkemyksen
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mukaan näitä tehtäviä on niin paljon, että Timo Merivirran työaikaa ei jää
juurikaan muihin tehtäviin.
Asiaan vaikutti myös se, että Etelä-Savon pelastuslaitoksen
johtamisjärjestelmää oli muutettu. Johtamisjärjestelmän muutos vaikutti
siten asiaan, että työnantaja halusi supistaa pelastustoiminnan johtamistyötä
pääasiallisena tehtävänään tekevien henkilöiden määrää. Kun samalla oli tarve
siirtää Timo Merivirran työpanosta muualle, niin työnantajan näkemyksen
mukaan muutokselle oli perusteltu syy. Työnantaja päätti, että Timo
Merivirran tehtäviin kuuluvat Etelä-Savon pelastuslaitoksen viestimestarin
tehtävät. Päivystävän pelastusviranomaisen tehtäviä Timo Merivirta tekee
satunnaisesti. Timo Meriviran tehtäviin kuuluvat Etelä-Savon pelastuslaitoksen:
viestijärjestelmien ylläpito (mm. VIRVE, GSM puhelimet, lankaliittymät, Sssoy:n
varaverkon radiot, satelliittipuhelimet), pelastuslaitoksen atk järjestelmät
(välineet, järjestelmät, sovellukset), ESVIJOKE:n välineistö, PEKE/KEJO, Pronto,
Merlot ja Jotke pääkäyttäjän tehtävät, vss hälyttimet sekä aiemmin mainittujen
järjestelmien kunnossapidon ja hankintojen suunnittelu ja muut esimiehen
määräämät tehtävät.
Toimivalta päättää yksittäisen viranhaltijan palkasta
Muutokseen liittyen Etelä-Savon pelastuslaitos esitti Mikkelin
kaupunginhallituksen jaostolle, että Timo Merivirran palkka on 1.3.2016
alkaen 3255,41 euroa, koska tehtäväkohtainen palkka määräytyy kunnallisen
teknisen henkilöstön virka-ja työehtosopimuksen mukaan ja muutos
vaikuttaa Timo Merivirran työnvaativuuden arviointiin. Mikkelin kaupungin
hallintosäännön 10 §:n mukaan kaupunginvaltuusto voi kaupunginhallituksen
esityksestä asettaa kaupunginhallitukselle jaostoja. Asettaessaan jaoston
kaupunginvaltuusto samalla määrää jaoston jäsenten määrän, tehtävät ja
ratkaisuvallan. Kaupunginhallituksen jaoston asettaminen on päätetty Mikkelin
kaupungin valtuustossa 19.11.2012 8 §:ssa. Kaupunginhallituksen jaoston
tehtäväksi on muun muassa annettu päätösvalta virka- ja työehtosopimusten
täytäntöönpanoon liittyvät yksittäisiä viranhaltijoita tai työntekijöitä koskevat
asiat.
Viranhoitomääräys ja palkkauksen määräytyminen
Etelä-Savon pelastuslaitoksella annetaan viranhaltijalain 9 §:n mukainen
kirjallinen viranhoitomääräys, josta ilmenee ainakin viranhaltijan virkanimike,
virkasuhteen kestoaika, määräaikaisuuden peruste, mahdollinen koeaika,
virantoimituksen alkamisajankohta, pääasialliset tehtävät tai niiden
määräytymisperuste ja palkkauksen perusteet.
Viranhaltijan palkkaus arvioidaan Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja
työehtosopimuksen mukaisesti. II luvun 7 §:n mukaan TS:n soveltamisalalla
kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava yhtenäinen tämän luvun mukainen
palkkausjärjestelmä, jonka perusteiden on oltava henkilöstön tiedossa.
Palkkausjärjestelmä edellyttää tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisen
lisän määrittämistä koskevien paikallisten arviointijärjestelmien (paikallisten
yleisten periaatteiden) vahvistamista. Etelä-Savon pelastuslaitoksella
noudatetaan Mikkelin kaupungin kunnallisen teknisen sopimuksen henkilöstön
virka- ja työehtosopimuksen soveltamisjärjestelmää.
Timo Merivirran palkka on määritelty voimassaolevan teknisen sopimuksen
henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen soveltamisjärjestelmän perustella
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ja se on oikeassa suhteessa muihin viranhaltijoihin nähden. Työhön liittyvät
työaikakorvaukset maksetaan toteuman mukaan.
Palkkatietojen julkisuus
Kunnalliset palkkatiedot ovat julkisia, mutta laki viranomaisten toiminnan
julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999) 24 §:n 1 momentin 29 kohdan mukaan
palkkauksen perusteita varten tehdyt arvioinnit ovat salassa pidettäviä eikä
niitä saa luovuttaa luvatta sivullisille.
Asiaa on käsitelty esimerkiksi KHO:2012:55 vuosikirjaratkaisussa ja
Kuntatyönantajan yleiskirjeessä 19/99 3.11.1999. Palkkatiedot ovat julkisia,
mutta eivät ne tiedot, joiden perusteella palkkaus määräytyy. Hakijalle on
pyynnöstä toimitettu julkiset palkkatiedot ja julkiset viranomaisen asiakirjat,
joista käy ilmi muun muassa palomestareiden Mäkelä ja Himanen pääasialliset
tehtävät ja tehtäväkohtainen palkka.
Paikallisneuvottelut
Mikkelin kaupungin paikallisneuvotteluissa noudatetaan kunnallisen
pääsopimuksen 3 §:n 2 mom. mukaan asianomainen kunnallinen
viranomainen sekä ne pääsopijajärjestöt tai niiden rekisteröidyt alayhdistykset,
joita asia koskee, neuvottelevat ja sopivat paikallisesta sopimuksesta, käyvät
paikallista sopimusta koskevat tulkinta- ja soveltamisneuvottelut sekä käyvät
pääsopimuksen 2 §:n 2 mom. 2 kohdassa tarkoitetut paikallisneuvottelut.
Sopimuskohdan soveltamisohjeen mukaan pääsopijajärjestön alayhdistyksellä
tarkoitetaan tässä pääsopijajärjestön paikallisyhdistystä, valtakunnallista
liittotason alayhdistystä tai tällaisen alayhdistyksen paikallisyhdistystä.
Pääsopijajärjestön puhevaltaa voi käyttää järjestön pääluottamusmies/
luottamusmies. Mikkelin kaupungin Etelä-Savon pelastuslautakunnalla ei ole
toimivaltaa aloittaa paikallisneuvottelua asiaan liittyen. Mikkelin kaupungille
ei ole esitetty kunnallisen pääsopimuksen mukaista neuvottelupyyntöä
asiaan liittyen. Paikallisneuvottelupyyntö pitää esittää pääsopijajärjestön
pääluottamusmiehen tai luottamusmiehen toimesta, eikä yksittäisellä
viranhaltijalla ole mahdollisuutta vaatia paikallisneuvottelujen käymistä.
Johtopäätös
Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään oikeudellisesti vaikuttavia eikä
tarkoituksenmukaisuus syitä, joiden perusteella pelastusjohtaja Seppo Lokan
viranhaltijapäätöstä § 7/ 19.2.2016 tekemä päätös pitäisi kumota.
Ehdotus
Esittelijä: Seppo Lokka, pelastusjohtaja
Etelä-Savon pelastuslautakunta päättää, että palomestari Timo Merivirran
tekemä oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 21
Pelastuslautakunnan ilmoitusasiat 14.4.2016
MliDno-2016-875
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Piirainen
Pekka.Piirainen@espl.fi
Liitteet

1 LIITE Ilmoitusasiat 14_4_2016.pdf
1. Ohje pelastushenkilöstön toimintakyvyn arvioinnista ja kehittämisestä
Ohjeen tarkoituksena on määritellä tarkemmin fyysisen toimintakyvyn sekä
terveydentilan arviointia ja kehittämistä. Ohjeen tarkoituksena on myös
kannustaa pelastustoimessa toimivaa henkilöstöä osallistumaan fyysisen
toimintakyvyn arviointiin ja siitä saadun palautteen perusteella kehittämään
omaa fyysistä toimintakykyään. Tavoitteena on, että fyysinen toimintakyky
mahdollistaisi pelastustoimintaan osallistumisen koko työuran ajan.
Ohjeessa on määritelty keskeiset pelastustoimen tehtävien vaativuusluokat
yleisellä tasolla sekä kuvattu se, miten terveydentilaa ja fyysistä toimintakykyä
arvioidaan. Ohjeen keskeinen tavoite on fyysisen toimintakyvyn
arviointimenetelmän käyttöönotto siten, että arviointi tehtäisiin kaikissa
laitoksissa vertailukelpoisella ja yhtenäisellä tavalla. Toisena keskeisenä
tavoitteena on toimintakyvyn arvioinnin keventäminen siten, että arviointia ei
välttämättä tarvitse tehdä joka vuosi hyväkuntoiselle henkilöstölle. Kolmantena
tavoitteena on, että terveystarkastukset ja fyysisen toimintakyvyn arviointi
tukisivat toinen toisiaan ja että ne tehtäisiin samassa rytmissä. Neljäntenä
keskeisenä tavoitteena on, että fyysisen toimintakyvyn arviointi muodostaa
kokonaisuuden, jossa yksittäinen arviointiosio ei toimi karsivana tekijänä.
Tämän tavoitteen toteuttamiseksi on otettu käyttöön ns. FireFit- indeksi.
Ohjeessa on myös tuotu altistumispäiväkirja osaksi toimintaa. Altistumisen
seurantaa varten jokainen pelastustehtäviin osallistuva pelastushenkilö, joka
saattaa altistua haitallisille aineille, pitää yllä altistumispäiväkirjaa.
Ohjeen lähtökohtana on, että vaativia tehtäviä ja savusukellusta edellyttäviä
perustehtäviä suorittavien henkilöiden fyysistä toimintakykyä on arvioitava
säännöllisesti tässä ohjeessa mainituilla periaatteilla. Perus-tehtäviä tai muita
pelastustoimen tehtäviä tekeviä henkilöitä kannustetaan osallistumaan
fyysisen toimintakyvyn arviointiin mutta arviointiin osallistuminen perustuu
vapaaehtoisuuteen
2. Pelastuslaitosten yhteisen tuottavuusprojektin
Pelastuslaitosten yhteisen tuottavuusprojektin tavoitteena oli tunnistaa
keskeisimmät pelastustoimen tuottavuuteen vaikuttavat tekijät ja tehdä
niistä tuottavuuden parantamiseen johtavia esityksiä. Liitteenä on projektin
tuloksena syntynyt loppuraportti. Liitteenä on myös Suomen palomiesliiton
palaute raportista.
Selvityksessä esitellään projektin tuloksena syntyneitä kehittämistoimenpideesityksiä, pelastuslaitoksille, kumppanuushankkeelle ja ministeriölle.
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3. Työvuorojärjestelmän muutokseen liittyvät henkilöstön kehittämistilaisuudet
alkuvuodesta 2016
4. Kirje: Etelä-Savon pelastuslautakunta helmikuu 2016
5. Pelastustoimen kehittämishanke 29.3.2016
Ehdotus
Esittelijä: Seppo Lokka, pelastusjohtaja
Etelä-Savon pelastuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§17, §18, §21
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.
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Oikaisuvaatimus
§19
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 Mikkelin 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 katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Mikkelin kaupunki
Etelä-Savon pelastuslautakunta
Jääkärinkatu 16, 50130 Mikkeli
pelastuslaitos@espl.fi
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Kunnallisvalitus
§20
Kunnallisvalitusohje
Päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Puistokatu 29
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
Valitus-aika 30 päivää
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti
allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on
mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin
välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät
perille ennen valitusajan päättymistä.
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5
§:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

