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Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Mika Ruohoranta

Leena Suhonen

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. 03.03.2016
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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§2
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Seppo Lokka, pelastusjohtaja
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Ruohoranta ja Leena Suhonen.
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§3
Etelä-Savon pelastuslaitoksen talousarvioon perustuva käyttösuunnitelma vuodelle
2016
MliDno-2016-235
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Piirainen
Pekka.Piirainen@espl.fi
Liitteet

1 Käyttötaloussuunnitelma 2016 liitteineen.pdf
Etelä-Savon pelastuslautakunta on kokouksessaan 22.9.2015 /13 § hyväksynyt
Etelä-Savon pelastuslaitoksen talousarvion vuodelle 2016. Mikkelin
kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ja vahvistanut talousarvion 9.11.2015/ 104
§. Vuoden 2016 toiminnalliset tavoitteet on hyväksytty palvelutasopäätöksen
2014–2017 hyväksymisen yhteydessä. Lautakunnan tulee vahvistaa alaisensa
hallintokunnan talousarvion käyttösuunnitelma.
Ehdotus
Esittelijä: Seppo Lokka, pelastusjohtaja
Etelä-Savon pelastuslautakunta hyväksyy pelastustoimen käyttötalouden ja
irtaimen omaisuuden hankintaan varattujen määrärahojen käyttösuunnitelmat
vuodelle 2016. Lisäksi pelastuslautakunta hyväksyy maksullisten
avunantotehtävien-, työtehtävien -, ja lainausten ehdot ja taksat vuodelle 2016.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Etelä-Savon pelastuslautakunta, § 14, 22.09.2015
Etelä-Savon pelastuslautakunta, § 4, 26.01.2016
§4
Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen muuttaminen
joukkueenjohtamisen osalta
MliDno-2015-1909
Etelä-Savon pelastuslautakunta, 22.09.2015, § 14
Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Lokka
Seppo.Lokka@espl.fi
Liitteet

1 Palvelutaso_kuva.pdf
2 Kehittämistyöryhmän selvitys.pdf
3 Joukkue_ja_komp_tehtävät.pdf
4 Joukkuetehtävät2013.pdf
5 Joukku_komppaniatasoiset tehtävämäärät.pdf
Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen muuttaminen
joukkueenjohtamisen osalta
Pelastuslain mukaan alueen vastaa pelastustoimen palvelutasosta (27 § 1.
mom.). Palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia.
Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon myös toiminta
poikkeusoloissa.
Pelastuslaitokselle 27 §:n 2 momentissa säädetyt tehtävät on suunniteltava
ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla
ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa
tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti.
Olosuhteiden vaatiessa tehtävät on asetettava tärkeysjärjestykseen (PeL 28 §).
Alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä
on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit,
määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut
ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma
palvelutason kehittämisestä. Päätös on voimassa määräajan.
Palvelutasopäätös on toimitettava aluehallintovirastolle. Jos palvelutasopäätös
on puutteellinen, aluehallintovirasto voi palauttaa asiakirjan täydennettäväksi.
Aluehallintoviraston tehtävänä on valvoa, että alueen pelastustoimen
palvelutaso on riittävä. Tässä tarkoituksessa aluehallintovirastolla on oikeus
salassapitosäännösten estämättä saada maksutta alueen pelastustoimelta
tarpeellisia tietoja ja selvityksiä. Jos palvelutasossa on huomattavia
epäkohtia eikä niitä korjata aluehallintoviraston asettamassa määräajassa,
aluehallintovirasto voi 105 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla velvoittaa
alueen pelastustoimen saattamaan palvelut tässä laissa vaaditulle tasolle (PeL
85 §).
Pelastustoimen palvelutasopäätös luo perusteet pelastustoimen suunnittelulle
ja kehittämiselle ja siinä tarvittavalle yhteistyölle. Palvelutasopäätöksen
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laadinnan perusteina ovat pelastuslainsäädäntö, valmiuslainsäädäntö, SM:n
vahvistama pelastustoimen strategia 2025, yhteiskunnan turvallisuusstrategia,
sisäisen turvallisuuden ohjelma, SM:n antama toimintavalmiuden
suunnitteluohje, ohje palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta sekä
analyysit ja arviot toimintaympäristön muutoksista ja pelastustoimen tilasta.
Palvelutasopäätös määrittelee pelastustoimen lähivuosien painopistealueet
sekä strategiset päämäärät ja keskeiset toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.
Palvelutasopäätöksessä päätetään tavoitteista, järjestelyistä ja
kehittämistoimenpiteistä. Palvelutasopäätös on sitovuudeltaan perusta
alueen pelastustoimen toiminnan ja vuotuisen talousarvion yksityiskohtaiselle
suunnittelulle. Palvelutasopäätös on alueen sopijakuntien päätös siihen,
millaisia ja minkä tasoisia pelastustoimen palveluja alueella tuotetaan. Tältä
osin hyväksytty palvelutasopäätös sitouttaa pelastuslaitoksen tuottamaan
ja ylläpitämään palvelutasopäätöksen mukaiset palvelut ja sopijakunnat
osoittamaan riittävät taloudelliset resurssit pelastuslaitokselle hyväksytyn
palvelutasopäätöksen toteuttamiseen.
Etelä-Savon pelastuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 10.12.2013
voimassaolevasta palvelutasopäätöksestä.
http://www.mikkeli.fi/sites/mikkeli.fi/files/atoms/files/
palvelutasopaatos_2014-2017.pdf
Pelastustoimen johtamisjärjestelmän muuttaminen on ajankohtaista,
koska kustannusten sopeuttamiseksi on päällystön virkoja vähennetty ja
jäljellä olevien päällystövirkojen avulla monen päivystys/varallaoloringin
pyörittäminen on hankalaa ja tehtävämäärät ovat pieniä etenkin yöllä ja
viikonloppuna. Lisäksi ISTIKE eli Itä-ja Kaakkois-Suomen pelastuslaitosten
yhteinen tilannekeskus tukee ja palvelee myös entistä paremmin
pelastustoiminnan johtamista.
Palvelutasopäätöstä on tarkoitus muuttaa kevään 2016 aikana siten, että
jatkossa on varmistettu yksi päällystöpäivystäjä ja kolme alipäällystötason
päivystäjää aktiivityössä koko ajan. Tämä lisäksi Etelä-Savossa on
läheisyysperiaatteella virka-aikana päällystötasoisia pelastustoiminnanjohtajia
ja naapurimaakunnista saadaan tarvittaessa yhteistyösopimuksiin perustuen
pelastustoiminnan johtamisresursseja. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen
kanssa on yhteistoimintasopimus, jonka avulla varallaolo tuotetaan
yhteistyössä siten, että kumpikin pelastuslaitos hoitaa omalla vuorollaan
varallaolon. Pelastustoiminnan johtajaa käytetään molempien maakuntien
alueella tarpeen mukaan. Etelä-Savo hoitaa ajallisesti puolen tarvittavista
henkilöresursseista ja Pohjois-Savo toisen puolen. Johtamisvalmiutta
nostetaan myös valmiuden säätämisparametrien perusteella ja henkilöitä
määrätään työhön/varallaoloon. Myös tämän järjestelmän tarpeellisuus
arvioitaisiin palvelutasopäätöksen yhteydessä.
Tämän muutoksen avulla pystytään ohjaamaan päällystön työaika tehokkaasti
ja järjestelmän vaatimat henkilöresurssit on järjestettävissä nykyisestä
virkarakenteesta. Toiminnan sopeuttamisen kääntöpuolena on luonnollisesti
se, että virka-ajan ulkopuolella johtamisresurssin palveluverkko harvenee.
Vastapainona on se, että olemassa olevien resurssien ja muun kehitystyön
avulla ko. toimenpidettä pystytään kuitenkin kompensoimaan siten, että
muutoksen vaikutus ei vaaranna tehokasta pelastustoimintaa.
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Johtamisjärjestelmän kehittämistä on selvitetty Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan
ja Pohjois-Savon pelastuslaitosten yhteystyönä ja palvelutasopäätöksen
muutosesityksessä on hyödyntänyt yhteistä selvitystä.
Ehdotus
Esittelijä: Seppo Lokka, pelastusjohtaja
Etelä-Savon pelastuslautakunta päättää pyytää kunnilta ja muilta sidosryhmiltä
lausuntoa voimassaolevan palvelutasopäätöksen muuttamisesta.
Palvelutasopäätöstä on tarkoitus muuttaa kevään 2016 aikana siten, että
jatkossa on päivystystyössä vähintään yksi päällystöpäivystäjällä ja kolme
alipäällystötason pelastustoiminnan johtajaa/ tilannepaikanjohtajaa. Tämä
lisäksi Etelä-Savossa on läheisyysperiaatteella virka-aikana päällystötasoisia
pelastustoiminnanjohtajia ja naapurimaakunnista saadaan tarvittaessa
yhteistyösopimuksiin perustuen pelastustoiminnan johtamisresursseja.
Johtamisvalmiutta nostetaan myös valmiuden säätämisparametrien
perusteella tai muusta syystä ja henkilöitä määrätään työhön/varallaoloon.
Naapurimaakunnista saadaan tarvittaessa yhteistyösopimuksiin perustuen
pelastustoiminnan johtamisresursseja. Jos palvelutasopäätöstä muutetaan,
niin yhteistyösopimukset muiden pelastuslaitosten kanssa päivitetään kevään
2016 aikana. Johtamisjärjestelmän muutos on esitetty ja perusteltu tarkemmin
liitteissä.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin.

Etelä-Savon pelastuslautakunta, 26.01.2016, § 4
Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Lokka, Pekka Piirainen
Seppo.Lokka@espl.fi
Liitteet

1 Lausunnot ja yhteenveto.pdf
2 Liite_2_muutettu palvelutasopäätös_taulukko_2016.pdf
Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä tuli lausuntoja 16
kappaletta.
Ehdotus
Esittelijä: Seppo Lokka, pelastusjohtaja
Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätös muutetaan 28.2.201631.12.2017 väliseksi ajaksi siten, että jatkossa on päivystystyössä vähintään
yksi päällystöpäivystäjä ja kolme alipäällystötason pelastustoiminnan
johtajaa/ tilannepaikanjohtajaa. Tämän lisäksi Etelä-Savossa on
läheisyysperiaatteella virka-aikana päällystötasoisia pelastustoiminnanjohtajia
ja naapurimaakunnista saadaan tarvittaessa yhteistyösopimuksiin perustuen
pelastustoiminnan johtamisresursseja. Johtamisvalmiutta nostetaan myös
valmiuden säätämisparametrien perusteella tai muusta syystä ja henkilöitä
määrätään työhön/varallaoloon. Naapurimaakunnista saadaan tarvittaessa
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yhteistyösopimuksiin perustuen pelastustoiminnan johtamisresursseja.
Johtamisjärjestelmää ja sitä tukevan ISTIKE- tilannekeskuksen toimintaa
hyödynnetään mahdollisimman paljon. Johtamisjärjestelmä on kuvattu
liitteessä olevassa taulukossa.
Etelä-Savon pelastuslautakunta valtuuttaa pelastusjohtaja Seppo Lokan
neuvottelemaan ja allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset naapuri
pelastuslaitosten kanssa, jos yhteistyösopimukset tarvitsevat päivittämistä.
Äänestykset
Leena Suhosen esitys Ei. Pelastusjohtajan esitys Kyllä.
Kyllä
Pekka Parkkinen
Kaija Rautiainen
Liisa Lehto
Mika Ruohoranta
Pirkko Luntta
Ei
Auvo Kokkonen
Leena Suhonen
Mauri Kietäväinen
Tuomas Loikkanen
Veikko Puustinen
Päätös
Keskustelun päätteeksi Leena Suhonen teki Tuomas Loikkasen ja Auvo
Kokkosen kannattamana pelastusjohtajan esityksestä poikkeavan esityksen,
ettei Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöstä muutettaisi
joukkueenjohtamisen osalta. Puheenjohtaja esitti äännestyskäytännöksi
kädennostoäänestystä, jossa pelastusjohtajan esitys on Kyllä ja Leena Suhosen
esitys on Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin viisi (5) kyllä- ääntä (Pekka Parkkinen,
Kaija Rautiainen, Liisa Lehto, Mika Ruohoranta, Pirkko Luntta) ja viisi (5) ei –
ääntä (Auvo Kokkonen, Leena Suhonen, Mauri Kietäväinen, Tuomas Loikkanen,
Veikko Puustinen). Tasatuloksessa puheenjohtajan mielipide ratkaisee.
Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on äänestetty pelastuslautakunnan
päätökseksi.
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§5
Etelä-Savon pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman vuodelle 2016
MliDno-2016-236
Valmistelija / lisätiedot:
Jyri Silmäri, Pekka Piirainen
Jyri.Silmari@espl.fi
Liitteet

1 Valvontasuunnitelma_2016.pdf
Pelastuslaissa tai sen nojalla annetuissa säädöksissä ei enää määritellä
palotarkastettavia kohteita, vaan pelastuslaitos määrittelee itse
palotarkastettavat kohteet alueella esiintyvien riskien perusteella.
Palotarkastusten lisäksi alueen pelastusviranomainen suorittaa myös
asiakirjavalvontaa, jonka tarkoituksena on varmistaa velvoitteiden
noudattamista kohteessa. Tämä tapahtuu esimerkiksi kohteen laatiman
pelastussuunnitelman sekä muiden palo- ja poistumisturvallisuudesta
laadittujen asiakirjojen perusteella. Lainsäädännön muutoksella on tarkoitus
kohdentaa pelastuslaitoksen valvonta nykyistä paremmin alueen riskien ja
muiden erityisten valvontatarpeiden mukaisesti sekä vapauttaa resursseja
mm. turvallisuusviestintään ja muiden viranomaisten ja yhteistyötahojen
ohjaukseen.
Pelastuslaitoksen tulee suunnitella etukäteen sille Pelastuslaissa määritellyn
valvontavelvoitteen toteuttaminen. Valvottavat kohteet ja toimenpiteet
valvonnan suorittamiseksi määritellään valvontasuunnitelmassa, joka
perustuu palvelutasopäätökseen ja riskien arviointiin. Valvontasuunnitelma
on päivitettävä vuosittain. Suositeltava ajankohta on vuodenvaihteessa.
Valvontasuunnitelmaan kerätään tiedot myös toteutuneista
valvontatoimenpiteistä sekä onnettomuuksien ehkäisyyn käytetyistä
resursseista ja pyritään analysoimaan toimenpiteiden vaikuttavuutta.
Aluehallintovirasto valvoo valvontasuunnitelman toteutumista
osana pelastustoimen palvelujen saatavuuden ja tason valvontaa.
Valvontasuunnitelma toimitetaan tiedoksi aluehallintovirastolle
Valvonnan muotoja on erilaisia, joista yksi on palotarkastus. Etelä-Savon
pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa määritellään eri kohdetyyppien
keskimääräinen palotarkastusten tiheys ja siihen vaikuttavat tekijät.
Lisäksi käsitellään muut valvontatoimenpiteet, yhteistoiminta muiden
valvontaviranomaisten kanssa, valvontatehtäviin kohdistettavat resurssit sekä
se miten valvontavelvoitteen toteutumista seurataan. Valvonta kohdistuu
lainsäädännössä pelastusviranomaisten valvottavaksi määrättyjen säännösten
vastaiseen toimintaan, toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi sekä toiminnan
tuloksellisuuden seurantaan. Valvonnassa korostetaan kohteen oman
toiminnan merkitystä turvallisuuden parantamisessa.
Valvontatoimenpiteisiin kuuluvat myös Pelastuslain 105 ja 106 §:ssä mainitut
pakkokeinot ja rangaistukset.
Ehdotus
Esittelijä: Seppo Lokka, pelastusjohtaja
Etelä-Savon pelastuslautakunta hyväksyy valvontasuunnitelman vuodelle 2016.
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Etelä-Savon pelastuslautakunta, § 15, 22.09.2015
Etelä-Savon pelastuslautakunta, § 6, 26.01.2016
§6
Öljytorjunnan jälkitorjuntaviranomainen ja yhteistyösopimus kuntien kanssa
MliDno-2015-1910
Etelä-Savon pelastuslautakunta, 22.09.2015, § 15
Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Lokka
Seppo.Lokka@espl.fi
Öljyvahingon aiheuttamat toimet jakautuvat kolmeen eri päävaiheeseen,
joiden osalta toimintaan sovellettava lainsäädäntö, toiminnasta vastaava
viranomainen, jätehuolto- ja ympäristölainsäädännön velvoitteet ja
vastuuviranomaisen toimivaltuudet voivat poiketa toisistaan.
Nämä kolme päävaihetta ovat alkuvaiheen kiireellinen öljyntorjunta,
jälkitorjunta ja ennallistaminen. Alkuvaiheen torjunta käynnistyy heti sen
jälkeen, kun viranomaiset ovat saaneet tiedon onnettomuudesta. Alkuvaiheen
torjuntaan sisältyy vahingon rajoittaminen, lisävahinkojen estäminen, öljyn
kerääminen sekä mahdollisesti myös öljyvahinkojätteen välivarastoihin tai
loppukäsittelypaikkaan kuljettaminen.
Torjuntatöiden johtaja päättää, milloin alkuvaiheen öljyntorjunta päättyy.
Ennen päätöksen tekemistä torjuntatöiden johtajan on varmistuttava, että
kunnan viranomaisilla on riittävät valmiudet huolehtia kyseisen vahingon
jälkitorjunnasta.
Torjuntatöiden johtaminen
Pelastusviranomainen on öljyvahinkojen torjuntaviranomainen ja pääsäännön
mukaan öljyvahingon torjuntatöitä johtaa sen pelastustoimen alueen
pelastusviranomainen, jossa vahinko tai vaaratilanne on saanut alkunsa.
Jälkitorjuntavastuu
Öljyvahinkojen torjuntalain (1673/ 2009) 9§:n mukaan kunta vastaa tarvittaessa
jälkitorjunnasta alueellaan. Kunnan eri viranomaisten ja laitosten tulee
tarvittaessa osallistua öljyvahinkojen torjuntaan.
Torjuntatöiden johtaja päättää kuultuaan asiantuntijaa (SYKE, ELY, kunnan
ympäristöviranomainen), milloin johtovastuu siirretään jälkitorjunnasta
vastaavalle kunnan viranomaiselle.
Alkuvaiheen torjunta ja jälkitorjunta eroavat ennallistamisesta siten, että
niihin sovelletaan öljyvahinkojen torjuntalakia. Sekä alkuvaiheen torjunnan
että jälkitorjunnan aikana toimintaa johtaa torjuntaviranomainen, joka voi
tarvittaessa määrätä muita toimijoita luovuttamaan käyttöönsä mm. riittävästi
kuljetuskalustoa tai alueita jätteen välivaraston rakentamista varten.
Pelastuslaitos voi alueellaan vallitsevan käytännön mukaisesti osallistua ja
johtaa myös jälkitorjuntatilanteen erillisen kirjallisen sopimuksen mukaisesti.
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Jälkitorjunta alkaa, kun torjuntatöiden johtaja on ilmoittanut alkuvaiheen
torjuntatoimien päättämisestä ja johtovastuun siirtämisestä jälkitorjunnasta
vastaavalle viranomaiselle eli kunnalle. Jälkitorjunnan tavoitteena on
likaantuneen alueen puhdistaminen ja kunnostaminen.
Jos torjunta ulottuu usean kunnan alueelle, ELY-keskus ohjaa ja sovittaa yhteen
jälkitorjuntatöitä. Öljyvahinkojen torjuntalain 24§:n mukaan tTorjuntatöiden
johtaja päättää ELY-keskusta tarvittaessa kuultuaan, milloin öljyvahingon
tai aluskemikaalivahingon torjunta ei enää vaadi torjuntaviranomaisen
toimenpiteitä.
Torjuntaa johtaa säädösten perusteella pelastusviranomainen
(torjuntaviranomainen) siihen saakka kunnes vahinkotapaus on
kokonaisuudessaan hoidettu loppuun. Tämä voi kestää tunteja, päiviä, viikkoja
tai useita kuukausia.
Sopimus jälkitorjunnasta
Kunnat voivat sopia pelastuslaitoksen kanssa siten, että pelastuslaitos johtaa
jälkitorjunnan. Päivystävä pelastusviranomainen jonka työvuoron aikana
vahinko on käynyt vastaa vahingon hoitamisesta alkuvaiheessa ja myöhemmin
vastuu siirretään pelastuslaitoksen määräämälle viranhaltijalle. Pelastuslaitos
vastaa kokonaisvaltaisesti torjunnan jatkumisesta ja jälkitorjunnan
päättämiseen saakka.
Vahingon aiheuttaja voi torjuntaviranomaisen luvalla huolehtia
vahingon torjunnasta mutta torjunnan johtovastuu säilyy edelleen
torjuntaviranomaisella.
Kustannusten rahoitus öljysuojarahastosta
Öljyntorjunnasta aiheutuvia kustannuksia on mahdollista hakea
Öljysuojarahastosta. Öljysuojarahaston kautta on mahdollista kanavoida
rahoitusta torjuntakustannuksista mahdollisimman pian onnettomuuden
jälkeen ennakkokorvauksina pelastustoimen alueille sekä kiireellisimmin
rahoitusta tarvitseville vahingonkärsijöille Olennaista on myös, että
pelastustoimen alueet toimittavat haettavista korvauksista rahastolle
asianmukaiset kustannuserittelyt ja -selvitykset.
Öljysuojarahastosta voidaan myöntää myös harkinnanvaraista avustusta
öljyvahingon jälkitorjunnan hoitamiseksi muuhun öljyvahinkojen torjunnan tai
torjuntavalmiuden ylläpidon kannalta tarpeelliseen toimintaan, myös kunnille.
Lähteet
•
•
•
•
•
•
•
•

Pelastuslaki 379/2011
Öljyvahinkojen torjuntalaki 673/2009
Valtioneuvoston asetus öljyvahinkojen torjunnasta 249/2014
Laki öljysuojarahastosta 1406/2004;
Asetus öljysuojarahastosta 1409/2004.
ESPL Öljyntorjuntasuunnitelma 2015
Toiminta isoissa alusöljyvahingoissa. Ympäristöministeriön
raportteja 26/2011
Erot alkuvaiheen torjunnan, jälkitorjunnan ja ennallistamisen välillä
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file:///C:/Users/mliburtsah/Downloads/
YMra26_2011%20Toiminta%20isoissa%20alus
%C3%B6ljyvahingoissa.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Seppo Lokka, pelastusjohtaja
Etelä-Savon pelastuslautakunta päättää tiedustella kuntien mielipidettä siihen,
että ne tekisivät Etelä-Savon pelastuslaitoksen kanssa kirjallisen sopimuksen
jälkitorjuntatyön johtamisesta alueellaan.
Etelä-Savon pelastuslaitoksen toiminnan tuottavuuden parantamiseksi
ja osaamisen hyödyntämiseksi pelastuslaitos tarjoaa kunnille apuaan
jälkitorjuntatyön johtamisessa. Kustannusten muodostumisen ja jakautumisen
kannalta olisi tarkoituksenmukaista, että öljyvahinkojen jälkitorjunnasta vastaa
edelleen kunta, mutta pelastuslaitos on mukana auttamassa kuntaa tässä
tehtävässä.
Etelä-Savon pelastuslaitoksella olisi jatkossa nimetyn viranhaltija tai muutama
viranhaltija, joiden tehtäviin kuuluisi kuntien auttaminen öljyvahinkojen
jälkitorjunnassa.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin.

Etelä-Savon pelastuslautakunta, 26.01.2016, § 6
Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Lokka
Seppo.Lokka@espl.fi
Etelä-Savon pelastuslautakunta pyysi kunnilta ja muilta sidosryhmiltä
lausuntoa voimassaolevan palvelutasopäätöksen muuttamisesta ja
öljyvahinkojen jälkitorjuntatyön johtamiseen liittyvän sopimuksen tekemisestä.
Ehdotus
Esittelijä: Seppo Lokka, pelastusjohtaja
Etelä-Savon pelastuslaitoksen toiminnan tuottavuuden parantamiseksi
ja osaamisen hyödyntämiseksi pelastuslaitos tarjoaa kunnille apuaan
jälkitorjuntatyön johtamisessa. Kustannusten muodostumisen ja jakautumisen
kannalta on tarkoituksenmukaista, että öljyvahinkojen jälkitorjunnasta vastaa
edelleen kunta. Kuntien kanssa on kuitenkin tehtävä yhteistyösopimus asiaan
liittyen.
Etelä-Savon pelastuslautakunta valtuuttaa pelastusjohtaja Seppo
Lokan käymään kuntien kanssa jatkoneuvottelut asian hoitamiseksi ja
allekirjoittamaan tarvittavan yhteistyösopimuksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§7
Etelä-Savon palokuntasopimusten päivittäminen
MliDno-2016-239
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Piirainen
Pekka.Piirainen@espl.fi
Liitteet

1 Liite_1_palokuntasopimus_punkaharju.pdf
2 Liite_2_vpk avustukset 2016_päivitetty_27_10.pdf
Pelastuslain (379/2011) 25 §:n mukaan pelastustoimen tehtävien hoitamista
varten alueen pelastustoimella tulee olla pelastuslaitos. Alueen pelastustoimi
voi käyttää 32 §:n mukaisessa pelastustoiminnassa apunaan vapaaehtoista
palokuntaa, laitospalokuntaa, teollisuuspalokuntaa, sotilaspalokuntaa
(sopimuspalokunnat) tai muuta pelastusalalla toimivaa yhteisöä sen mukaan
kuin niiden kanssa sovitaan.
Tällä hetkellä voimassaolevat palokuntasopimukset on allekirjoitettu vuonna
2006. Etelä-Savon pelastuslaitos on neuvotellut vuoden 2015 aikana Suomen
sopimuspalokuntienliiton Etelä-Savon alueneuvottelukunnan kanssa
palokuntasopimuksien päivittämisestä. Päivitystyön yhteydessä sopimuksiin
ei ole tehty uusia toiminnallisia muutoksia. Sopimusten sisältö on päivitetty
vastaamaan vallitsevaa tilannetta. Sopimusten päivittäminen ei lisää EteläSavon pelastuslaitoksen kustannuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Seppo Lokka, pelastusjohtaja
Etelä-Savon pelastuslautakunta valtuuttaa pelastusjohtaja Seppo Lokan
käymään tarvittavat jatkoneuvottelut ja allekirjoittamaan Etelä-Savon alueella
toimivien sopimuspalokuntien palokuntasopimukset.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§8
Voimatalouspoolin JÄÄTYVÄ 2017 -harjoituksen valmistelu ja toteutus
MliDno-2016-240
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Piirainen
Pekka.Piirainen@espl.fi
Etelä-Savon pelastuslaitos ja huoltovarmuuskeskuksen voimatalouspooli ovat
neuvotelleet vuoden 2015 aikana yhteystyöstä vuosien 2016–2017 aikana.
Neuvottelujen tuloksen on päätetty perustaa JÄÄTYVÄ 2017 projekti 1.2.2016 31.12.2017 väliselle ajalle. Projektiin kuuluu se, että Etelä-Savon Pelastuslaitos
jatkaa panostustaan VARMA -toimintamallin jalkauttamisessa ja sitoutuu
jatkossa projektiin tuottamalla projektille hallinnon, toimistopalvelut ja palkkaa
projektipäällikön. Pelastuslaitos vastaa projektin tarvitseman hallinnon ja
toimistopalveluiden kustannuksista.
Huoltovarmuuskeskus/voimatalouspooli vastaavat projektipäällikön
palkkakustannuksista Etelä-Savon Pelastuslaitokselle.
Kustannus

Rahoitus

ESPL /
projektipäällikkö
- palkkakulut

70 000

80 000

Voimatalouspooli/
HVK

Tuotettava
5 000
koulutus- yms.
materiaali

5 000

Etelä-Savon
Pelastuslaitos

Toimisto-,
tietoliikenneyms. kulut

5 000

5 000

Etelä-Savon
Pelastuslaitos

Yhteensä

90 000

90 000

Yhteensä

- matka- yms. 10 000
kulut

Ehdotus
Esittelijä: Seppo Lokka, pelastusjohtaja
Etelä-Savon pelastuslautakunta valtuuttaa pelastusjohtaja Seppo Lokan
tekemään ja allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen huoltovarmuuskeskuksen/
voimatalouspoolin kanssa ja toteuttamaan tarvittavat järjestelyt JÄÄTYVÄ- 2017
projektiin liittyen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§9
Ensiauttajatoiminta ja yhteistyö kuntien sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa
MliDno-2016-241
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Piirainen
Pekka.Piirainen@espl.fi
Etelä-Savon pelastuslaitoksen voimassaolevan palvelutasopäätöksen
ja yhteistyösopimusten mukaan pelastuslaitos tuottaa ensihoito
ja ensivastepalveluita Etelä-Savon, Itä-Savon ja Pohjois-Karjalan
sairaanhoitopiireille. Ensihoitopalveluiden palvelutasopäätökset tehdään
terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiireissä. Lisäksi pelastuslaitos
on sopinut muutaman paloaseman osalta ns. ensiauttajatoiminnasta, jossa
tuetaan perusterveydenhuollon tuottamia palveluita.
Etelä-Savon pelastuslaitos on neuvotellut sosiaali – ja terveydenhuollon
toimijoiden kanssa Mikkelissä ja Pieksämäellä yhteistyömahdollisuuksista
edelleen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on tarvetta aika-ajoin siihen, että
pelastuslaitos olisi vielä nykyistä enemmän mukana esimerkiksi kotihoidon ja
ympärivuorokautisten asumispalveluyksiköiden tukitehtävissä. Tukitehtäviä
olisivat esimerkiksi turvapuhelinhälytykset (yöpartio hälyttää tarvittaessa
lisäapua pelastuslaitoksilta), henkilöstöresurssin vahvistaminen akuutissa
asiakastilanteessa (esim. levottomat tai aggressiivisesti käyttävät asiakkaat),
muissa erityistilanteissa turvallisuuden varmistaminen tai nostoapu akuutissa
tilanteessa.
Sosiaali- ja terveystoimen kanssa tehdään asiaan liittyvä yhteistyösopimus.
Sosiaali- ja terveystoimi korvaa toteuman mukaisesti pelastuslaitoksen
määrittelemän tuntihinnan (palkkakustannukset).
Tämän toimintamallin avulla pystytään parantamaan kummankin
organisaation tuottavuutta, kun akuuteissa tilanteissa pystytään käyttämään
olemassa olevia resursseja. Lähtökohta palvelutuotannossa on se, että
molemmat toimijat varautuvat omaan palvelutuotantoon omalla henkilöstöllä.
Yhteystyön avulla pelastuslaitoksen henkilöstöresurssia voidaan kuitenkin
käyttää virka-avun luonteisesti ja kustannussäätöä syntyy kun resursseja
voidaan käyttää entistä täysipainoisemmin.
Ehdotus
Esittelijä: Seppo Lokka, pelastusjohtaja
Etelä-Savon pelastuslautakunta valtuuttaa pelastusjohtaja Seppo Lokan
tekemään tarvittavat yhteistyösopimukset ns. ensiauttajatoimintaan liittyen.
Äänestykset
Tuomas Loikkasen esitys Ei. Pelastusjohtajan esitys Kyllä.
Kyllä
Pekka Parkkinen
Kaija Rautiainen
Liisa Lehto
Mauri Kietäväinen
Mika Ruohoranta
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Pirkko Luntta
Veikko Puustinen
Ei
Auvo Kokkonen
Leena Suhonen
Tuomas Loikkanen
Päätös
Keskustelun päätteeksi Tuomas Loikkanen teki Auvo Kokkosen kannattamana
pelastusjohtajan esityksestä poikkeavan esityksen, ettei Etelä-Savon
pelastuslautakunta valtuuta pelastusjohtaja Seppo Lokkaa tekemään tarvittavia
yhteistyösopimuksia ns. ensiauttajatoimintaan liittyen.
Puheenjohtaja esitti äänestyskäytännöksi kädennostoäänestystä, jossa
pelastusjohtajan esitys on Kyllä ja Tuomas Loikkasen esitys on Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7) kyllä- ääntä (Pekka
Parkkinen, Kaija Rautiainen, Liisa Lehto, Mauri Kietäväinen, Mika Ruohoranta,
Pirkko Luntta ja Veikko Puustinen) ja kolme (3) ei –ääntä (Auvo Kokkonen,
Leena Suhonen ja Tuomas Loikkanen)
Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on äänestetty pelastuslautakunnan
päätökseksi.
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§ 10
Sopimuspalokuntien avustushakemuksia 2016
MliDno-2016-242
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Piirainen
Pekka.Piirainen@espl.fi
Liitteet

1 Liite_1_savonlinnan_vpk_avustus.pdf
2 Liite_2_savonranta_punkaharju_avustus.pdf
Etelä-Savon pelastuslaitokselle on tullut kaksi avustushakemusta. Savonlinnan
VPK pyytää 10 000 euron avustusta miehistönkuljetusauton hankintaan
ja Savonrannan VPK ja Punkaharjun VPK pyytää 2500 euron avustusta
alkusammutusperävaunun hankintaan
Savonlinnan VPK:lla ei ole tällä hetkellä miehistökuljetusautoa. Etelä-Savon
pelastuslaitoksen näkemyksen mukaan ko. hankinnan avulla on mahdollisuus
kehittää toimintaa ja saada pidettyä olemassa oleva henkilöstö mukana
toiminnassa.
Savonrannan VPK ja Punkaharjun VPK ovat hankkineet
alkusammutusperävaunun, jonka avulla on tarkoitus parantaa
turvallisuuskoulutusta Savonlinnan alueella. Etelä-Savon pelastuslaitoksella on
tällä hetkellä neljä alkusammutusperävaunua ja koulutusauto, mutta aika ajoin
koulutuskalustosta pulaa. Etelä-Savon pelastuslaitoksen näkemyksen mukaan
myös tämän hankinnan avulla voidaan parantaa pelastuslaitoksen toimintaa ja
aktivoida palokuntien jäsenistöä.
Ehdotus
Esittelijä: Seppo Lokka, pelastusjohtaja
Etelä-Savon pelastuslautakunta myöntää Savonlinnan VPK:lle 10 000
euroa avustusta miehistönkuljetusauton hankintaan. Savonrannan
VPK:lle ja Punkaharjun VPK:lle myönnetään 2500 euron avustus
alkusammutusperävaunun hankintaan.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Avustusta hakeneet sopimuspalokunnat
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§ 11
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Pelastusjohtaja
§2 E-luokan öljyntorjuntaveneen hankinta, 14.01.2016
§3 Ambulanssihankinta 2016, 19.01.2016
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Parkkinen
Lautakunta ei käytä otto-oikeutta, koska päätöksissä ei ole havaittu mitään
sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§1, §2, §3, §11
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.
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Oikaisuvaatimus
§4, §5, §6, §7, §8, §9, §10
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

