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§ 36
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Valmistelija / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@satapelastus.fi
hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos

Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Sihteerin ollessa estynyt kokouksen sihteeriksi valittiin konsernihallinnon 
hallintoyksikön päällikkö Maija Arola.
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§ 37
Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@satapelastus.fi
hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos

Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Matti Arvo ja Marko Lähdekorpi sekä varalle Anna-
Liisa Morgia.

Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Arvo ja Marko Lähdekorpi sekä varalle Seija 
Johansson. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
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Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 19,04.06.2019
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 24,27.08.2019
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 31,22.10.2019
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 38, 03.12.2019

§ 38
Talous- ja toimintakatsaus, lokakuu 2019

PRIDno-2019-2813

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 04.06.2019, § 19

Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@satapelastus.fi
hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos

Liitteet
1 14160 Satakunnan pelastuslaitos tuloslaskelma
2 141600 Varsinainen pelastustoimi tuloslaskelma

Varsinaisen pelastustoimen sisältävä Satakunnan pelastuslaitoksen tuloslaskelma 
osoittaa neljän ensimmäisen kuukauden ylijäämäksi n. 246.000 €. Ylijäämä johtuu 
siitä, että sopimuspalokuntakorvaukset maksetaan neljässä erässä ja seuraava erä 
maksetaan toukokuussa. Sen jälkeen tulos on taas alijäämäinen.

Todennäköisesti palkkamäärärahat riittävät. Kesän aikana joudutaan käyttämään 
sijaisia ja näin kesällä palkkamenot ovat suuremmat kuin keväällä. Palvelujen ostot 
ovat pienemmät kuin 2018, mutta se selittyy sopimuspalokuntakorvausten erilaisella 
maksatuksella. Aineet, tarvikkeet, tavarat kulutus on ollut 7,6 % suurempaa kuin viime 
vuonna.

Poistojen kertyminen on tasaantunut ja on mahdollista, että määräraha riittää.

Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja

Talouskatsaus merkitään tiedoksi.

Päätös
Päätösesityksen mukaan.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 27.08.2019, § 24

Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@satapelastus.fi
hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos

Liitteet
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1 14160 Satakunnan pelastuslaitos tuloslaskelma heinäkuu 2019, JK 4/2019
2 141600 Satakunnan pelastuslaitos varsinainen pelastustoimi tuloslaskelma 
heinäkuu 2019, JK 4/2019
3 Satakunnan pelastuslaitoksen ylityötilasto 1.1.-30.6.2019, JK 4/2019
4 Satakunnan pelastuslaitoss maksetut ylityökorvaukset ajalla 1.1.- 30.6.2019, JK 4
/2019

Varsinaisen pelastustoimen sisältävä Satakunnan pelastuslaitoksen tuloslaskelma 
osoittaa seitsemän ensimmäisen kuukauden alijäämäksi n. 93.000 euroa. Tästä 
summasta tavallaan puuttuu yhden kuukauden sopimuskorvaukset, koska ne 
maksetaan neljässä erässä ja seuraava erä maksetaan elokuussa. Laskennallisesti 
yhden kuukauden erä on noin 250.000 euroa.

Todennäköisesti palkkamäärärahat riittävät. Muut erät ovat suurinpiirtein samalla 
tasolla kuin vuonna 2018 eli määrärahat eivät tule riittämään. Talousarvio on 
alamittainen vakiintuneeseen, palvelutason mukaiseen toimintaan.

Poistojen määräraha todennäköisesti riittää.

Näistä yhteenvetona voidaan arvioida, että toiminnasta aiheutuu nykyiseen 
talousarvioon nähden noin 700.000 euron ylitys. Lisäksi tilinpäätösvaiheessa tulee 
Kikyn mukaisen lomarahaleikkauksen loppuminen, joka aiheuttaa noin 250.000 euron 
menokirjauksen tulosvaikutteisesti.

Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja

Talouskatsaus merkitään tiedoksi.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 22.10.2019, § 31

Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@satapelastus.fi
hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos

Liitteet
1 14160 Satakunnan pelastuslaitos tuloslaskelma_syyskuu 2019, JK 5 2019
2 141600 Varsinainen pelastustoimi tuloslaskelma_syyskuu 2019, JK 5 2019
3 Maksetut ylityöt ajalla 1.1.- 30.9.2019, JK 5 2019
4 Ylityötilasto johtokunnalle 1.1.-31.8.2019, JK 5 2019

Varsinaisen pelastustoimen sisältävä Satakunnan pelastuslaitoksen tuloslaskelma 
osoittaa yhdeksän ensimmäisen kuukauden alijäämäksi n. 272.000 euroa.
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Todennäköisesti palkkamäärärahat riittävät. Muut erät ovat suurinpiirtein samalla 
tasolla kuin vuonna 2018 eli varatut määrärahat eivät tule riittämään. Talousarvio on 
alamittainen vakiintuneeseen, palvelutason mukaiseen toimintaan.

Poistojen määräraha todennäköisesti riittää.

Näistä yhteenvetona voidaan arvioida, että toiminnasta aiheutuu alkuperäiseen 
talousarvioon nähden noin 700.000 euron ylitys. Lisäksi tilinpäätösvaiheessa tulee 
kikyn mukaisen lomarahaleikkauksen loppuminen, joka aiheuttaa noin 250.000 euron 
menokirjauksen tulosvaikutteisesti.

Johtokunta päätti elokuun kokouksessa lisätalousarviosta eli 700.000 euron 
lisälaskutuksesta kunnille. Lisälaskutus tehdään loka- marras- ja joulukuun 
laskutuksen yhteydessä.

Raporttien pohjalta on tehty ennustetta vuoden 2019 tilinpäätökseksi. 
Lisätalousarvion eli kuntien lisälaskutuksen jälkeen koko pelastuslaitoksen tulos on 
muodostumassa talousarvion tavoitteen mukaiseksi eli poistojen ja vyörytyserien 
jälkeen tulos on lähellä nollaa. Ennusteessa on huomioitu kiky-lomarahaleikkauksen 
päättyminen, mikä aiheuttaa noin 250.000 euron menokirjauksen henkilöstömenoihin.

Yksityiskohtaisemmin talouden toteutumista kuvaavat liitteenä olevat Satakunnan 
pelastuslaitoksen tuloslaskelma ja varsinaisen pelastustoimen tuloslaskelma.

Ylityötilanne on hallinnassa ja sitä seurataan tiiviisti. Ylityöraportti on liitteenä.

 

Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 03.12.2019, § 38

Valmistelija / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@satapelastus.fi
hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos

Liitteet
1 14160 Satakunnan pelastuslaitos tuloslaskelma_lokakuu 2019
2 141600 Varsinainen pelastustoimi tuloslaskelma_lokakuu 2019

Varsinaisen pelastustoimen sisältävä Satakunnan pelastuslaitoksen tuloslaskelma 
osoittaa kymmenen ensimmäisen kuukauden alijäämäksi n. 369.000 euroa. 
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Sopimuskorvausten viimeinen erä on maksettu maksuaikataulusta poiketen jo 
lokakuussa ja siitä johtuu tuo huomattava alijäämä. Lisätalousarviosta on laskutettu 
ensimmäinen erä ja se tasoittaa tilannetta.

Todennäköisesti palkkamäärärahat riittävät. Muut erät ovat suurinpiirtein samalla 
tasolla kuin vuonna 2018. Alkuperäinen talousarvio on selvästi alamittainen 
vakiintuneeseen, palvelutason mukaiseen toimintaan. Kuluvalle vuodelle hyväksytty 
lisätalousarvio 700.000 euron lisälaskutus kunnilta korjaa kuluvan vuoden talouden. 

Poistojen määräraha todennäköisesti riittää.

Näistä yhteenvetona voidaan arvioida, että lisätalousarvio huomioiden tilinpäätös 
tulee toteutumaan nollatulokseen.

Tilinpäätösvaiheessa tulee Kikyn mukaisen lomarahaleikkauksen loppuminen, joka 
aiheuttaa noin 250.000 euron menokirjauksen tulosvaikutteisesti.

Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja

Talouskatsaus merkitään tiedoksi.

Päätös
Talouskatsaus merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi
Satakunnan kunnat
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Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 13,14.05.2019
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 25,27.08.2019
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 39, 03.12.2019

§ 39
Investointisuunnitelman muutos vuodelle 2019

PRIDno-2019-2439

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 14.05.2019, § 13

Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@satapelastus.fi
hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos

Liitteet
1 InvSuunnitelma_2019_JK_20190514 MUUTOS

"Johtokunnan kokous 4.12.2018

Pelastuslaitoksen investointeihin on ajateltu käytettävän 1.400.000 euroa. Tämä 
investointitaso on pienempi kuin pelastustoimen investoinnit maakunnassa ovat yli 
kahdenkymmenenviiden viime vuoden aikana olleet. Lisäksi investointien 
valtionavustukset, jotka olivat Satakuntaan noin 200.000 euroa vuodessa, ovat 
loppuneet. Palosuojelurahasto on pienentänyt aiempaa avustusmäärää ja on 
ennakoitavissa, että kehitys jatkuu. Investointikohteiden hintataso on noussut jopa 50 
% maakunnallisen pelastustoimen hieman vajaan viidentoista toimintavuoden aikana.

Pelastuslaitoksen investointitaso on riittämätön nykymuotoiseen toimintaan nähden. 
Nykyisellä investointitahdilla raskaiden ajoneuvojen käyttöiäksi tulee 46,4 vuotta. 
Ajoneuvomäärän vähentäminen merkitsisi palvelutason laskua ja sopimuspalokuntien 
toimintamahdollisuuksien heikentymistä. Vuoden 2019 investointisuunnitelmaa 
valmistellessa jouduttiin asettamaan vastakkain merkittäviä hankkeita ja tämän myötä 
esitetään, että harjoitusalueen hankalien paikkojen harjoitusrakenne siirretään 
tuleville vuosille.

Pelastuslaitoksen investointisuunnitelma esitetään käsiteltäväksi samoin kuin 
aikaisempina vuosina eli ensimmäisessä käsittelyssä päätetään rahojen jaosta 
toimialojen välillä ja toteutettavista investointihankkeista. Myöhemmin suunnitelmaa 
täydennetään, mikäli laitos saa avustuksia Palosuojelurahastosta tai muuta 
ulkopuolista rahoitusta. Suunnitelmaa täydennetään tarvittaessa edelleen, mikäli 
esimerkiksi investointi-hakkeiden toteutuneet kustannukset poikkeavat suunnitellusta 
merkitsevästi. Kaikissa vaiheissa investointikohteet asetetaan tärkeysjärjestykseen ja 
esitetään sen mukaan.

Tulevan vuoden investointisuunnittelua hankaloittaa edelleen epätietoisuus 
valtakunnallisten ICT-hankkeiden toteutumisesta ja aikataulusta. Näitä ovat mm. Erica-
hanke, eli eri viranomaisten hätäkeskustietojärjestelmä, ja Kejo-hanke, joka on eri 
viranomaisten yhteinen kenttäjohtotietojärjestelmä. Näiden vaikutukset, 
investointitarpeet ja -ajoittuminen ovat epävarmat, mutta näihin varaudutaan 
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onnettomuuksien ehkäisyn tietojärjestelmähankkeella. Pelastuslaitoksen käyttämä 
työvuoro- ja henkilöstösuunnittelujärjestelmä on vanhentunut ja se tulee uudistaa. 
Tarkoitus on ottaa käyttöön uusimuotoinen järjestelmä, jota käytetään myös muissa 
pelastuslaitoksissa, tähän varaudutaan Kehittämisen ja hallinnon 
tietojärjestelmähankkeessa.

Investointeihin haetaan Palosuojelurahaston ja Öljysuojarahaston avustuksia 
mahdollisuuksien mukaan. Öljysuojarahasto on tehnyt ennakkopäätöksen D-luokan 
öljyntorjunta-aluksesta. Rahastojen ja mahdollisen muun ulkopuolisen rahoituksen 
päätösten jälkeen päätetään erikseen saatavien varojen käytöstä seuraavaksi 
tärkeimpiin hankkeisiin.

Esitetään, että investointirahojen jako toimialojen välillä on:

Onnettomuuksien ehkäisy 74.000 euroa,
Pelastustoiminta 1.070.000 euroa,
Varautuminen 30.000 euroa,
Kehittäminen ja hallinto 60.000 euroa sekä
Öljyntorjunta 132.000 euroa.

  Esitetään, että tässä vaiheessa jätetään määräämättä 34.000 euron käyttö siten, että 
sen käytöstä päätetään, kun tiedetään ulkopuolisen rahoituksen määrä.

Esitetään, että johtokunta vahvistaa investointisuunnitelman 2019 ja delegoi 
hankintapäätökset pelastusjohtajalle. Edelleen esitetään hankkeiden käytännön 
vastuun jakautuvan toimialoittain ja hankkeittain investointisuunnitelman mukaisesti.

Liitteet           5 Investointisuunnitelma 2019 toimialoittain

Pelastusjohtajan päätösehdotus

                      Johtokunta:

Päättää jakaa investointivarat toimialoittain edellä esitetyllä tavalla.
Päättää toteuttaa investointisuunnitelman 2019 hankkeet.
Delegoi käytännön hankintapäätökset pelastusjohtajalle ja 
hankkeiden   valmistelu ja toteutusvastuun toimialoittain ja hankkeittain 
nimetyille henkilöille.

Lisätietojen antaja              pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh. 044 701 1590

Täytäntöönpano                 Satakunnan pelastuslaitos

                                           Hankevastuulliset

                                           KuntaPro Oy

Johtokunnan päätös                                           Päätösehdotus hyväksyttiin."

- - - - - 

Pelastuslaitoksen johtokunta 14.5.2019
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Johtokunta hyväksyi kokouksessaan 4.12.2018 § 62 Satakunnan pelastuslaitoksen 
investointisuunnitelman vuodelle 2019. Investointisuunnitelmassa oli varattuna D-
luokan öljyntorjunta-aluksen hankintaan menoja 640.000 € ja Öljynsuojarahaston 
avustusta 512.000 € eli laitoksen omarahoitusosuus on 128.000 €.

Hanke kilpailutettiin ja saatujen tarjousten mukaan hankkeen menot ovat 688.000 €. 
Öljynsuojarahastolta haettiin hyväksyntää näille kustannuksille ja saadun 
ennakkopäätöksen mukaisesti Öljynsuojarahasto hyväksyy tämän kustannustason ja 
avustaa hanketta 80 %, kuitenkin enintään 550.400 €. Näin pelastuslaitoksen 
omarahoitusosuudeksi jäisi 137.600 € eli 9.600 € enemmän kuin mitä johtokunta on 
hyväksynyt joulukuussa.

Joulukuussa jätettiin sitomatta 34.000 € määrärahaa. Lisämääräraha D-luokan 
veneeseen voitaisiin varata tuosta sitomattomasta erästä.

Palosuojelurahaston päätöksiä heidän myöntämistä avustuksista ei ole saatu vielä. 
Palosuojelurahaston hallituksen seuraava kokous on 28. – 29.5.2019. 
Pelastuslaitoksen tekemät anomukset raskaan kaluston osalta käsitellään 
todennäköisesti silloin.

Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja

Johtokunta päättää täydentää ja muuttaa Satakunnan pelastuslaitoksen 
investointisuunnitelmaa vuodelle 2019 öljyntorjunnan osalta siten, että D-luokan 
öljyntorjunta-alukseen varattaisiin menomäärärahaksi 688.000 € ja vastaavaksi 
avustustuloksi 550.400 €. Omarahoitusosuus nousee 137.600 euroon.

Päätös
Päätösesityksen mukaan.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 27.08.2019, § 25

Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@satapelastus.fi
hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos

Liitteet
1 Satakunnan pelastuslaitos Investointisuunnitelman muutos 2019, JK 4/2019

Investointien toteutus on edennyt ja Palosuojelurahasto on myöntänyt 128.000 euron 
avustukset sammutusautohankintoihin, lisäksi investointirahojen käyttötarpeet ja 
riittävyys eri hankkeisiin ovat tarkentuneet. Näiden pohjalta vuoden 2019 investointeja 
esitetään tarkistettavan liitteen mukaisesti seuraavila perusteilla:

Pelastustoiminnan ajoneuvohankintoihin esitetään lisärahoitusta arvioitua 
korkeampien kustannusten kattamiseen sekä aiemmin esitettyjen konttien ja 
pumppuyksiköiden valmiuden parantamista ja viemärien tuuletuskaluston 
hankintaa. Uusina hankkeina esitetään Harjavallan rikkoutuneen 
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hengitysilmakompressorin uusimista sekä Rauman paloaseman ja kehittämis- ja 
hallintoyksikön miehistöautojen uusintaa. Konttien ja pumppuyksiköiden 
parantamiseen esitettävät määrärahat ovat tarvetta pienemmät, kun ne on 
sovitettu käytettävissä oleviin rahoihin.
Varautumisessa paloasemien varavoima-aggregaatit esitetään siirrettäviksi 
tulevaisuuteen määrärahojen riittämättömyyden vuoksi.
Kehittämisessä ja hallinnossa meneillään oleva työvoiman hallintaohjelmisto 
tarvitsee lisärahoituksen.

Hankkeita on karsittu ja priorisoitu käytettävissä olevien rahojen riittämättömyyden 
vuoksi.

Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja

Johtokunta päättää täydentää ja muuttaa Satakunnan pelastuslaitoksen 
investointisuunnitelmaa vuodelle 2019 oheisen liitteen mukaisesti.

Esittelijä tarkensi päätösesitystä siten, että tarkastusautojen vaihdon bruttosummat 
ovat menoja 184.000 euroa ja vaihtohyvitys vanhoista autoista 29.000 euroa.

Päätös
Tarkennettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 03.12.2019, § 39

Valmistelija / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@satapelastus.fi
hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos

Liitteet
1 Muutettu investointisuunnitelma 2019 Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta 
3.12.2019

Valtakunnallinen ja pelastuslaitosten yhteinen valvonta-/palotarkastustoiminnan 
tietojärjestelmä, valvontasovellus, ei toteudu vuonna 2019. Hankkeessa on tehty 
yhteistä valmistelua, mutta muu käyttämättä jäävä summa esitetään siirrettäväksi 
pelastustoiminnan investointeihin. Pelastustoiminnassa esitetään hankittavan 
hydraulista raivauskalustoa, joka sijoitetaan vuonna 2020 hankittaviin 
sammutusautoihin, joihin varattavaa rahaa esitetään vastaavasti 
vähennettävän.                                

Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja

Siirretään 61.500 euroa onnettomuuksien ehkäisystä pelastustoimintaan ja hankitaan 
vastaavalla summalla hydraulista raivauskalustoa vuonna 2020 hankittaviin 
sammutusautoihin.
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Kokouskäsittely
Pelastusjohtaja teki päätösesitykseen seuraavan lisäyksen:

”Olemassa olevan konttikaluston käytettävyyttä halutaan parantaa mm. sijoittamalla 
niitä maantieteellisesti paremmin paloasemille, joilla on tarvittavat tilat ja muu 
valmius. Järjestelyn mahdollistamiseksi esitetään käytetyn kalustoauton hankintaa 
Kiukaisten VPK:n paloasemalle. Tämä esitetään toteutettavan Konttien ja 
pumppuyksiköiden valmiuden parantamiseen aiemmin osoitetulla 26.400 eurolla. 
Tällöin konttien ja pumppuyksiköiden valmiuden parantaminen siirtyisi vuonna 2020 
toteutettavaksi.”

Esityslistan liitteenä ollut investointisuunnitelman muutos päivitetään esitystä 
vastaavaksi.

Päätös
Päätettiin muuttaa vuoden 2019 investointisuunnitelmaa seuraavasti: Siirretään 
61.500 euroa onnettomuuksien ehkäisystä pelastustoimintaan ja hankitaan 
vastaavalla summalla hydraulista raivauskalustoa vuonna 2020 hankittaviin 
sammutusautoihin.

Tiedoksi
Satakunnan pelastuslaitos
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§ 40
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokoukset ja tarkastetun pöytäkirjan 
nähtävänä pitäminen vuonna 2020

PRIDno-2019-5769

Valmistelija / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@satapelastus.fi
hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos

Verkkosivuilla julkaistavaa yhteisilmoitusta varten kaupunginhallitukselle tulee 
ilmoittaa lauta- ja johtokuntien säännöllisten kokousten pitoaika sekä milloin 
tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävänä ja niiden nähtävänä olopaikka.

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kussakin kokouksessa valittua jäsentä. Pöytäkirjan 
tarkastus suoritetataan sähköisesti.

Porin kaupungin hallintosäännössä (§ 149) on kuntalain 140 §:n mukainen kirjaus 
pöytäkirjojen nähtävillä pitämisestä. Johtokunnan pöytäkirjat ovat nähtävillä Porin 
kaupungin verkkosivuilla 21 vuorokauden kuluttua kokouspäivästä lukien. Lisäksi 
pöytäkirja toimitetaan kaikkiin pelastuslaitoksen osakaskuntiin nähtäville asetettavaksi.

Vuoden 2020 kokousajankohdiksi ja keskeisiksi teemoiksi esitetään seuraavaa:

03.03.2020  klo 18:00      Tilinpäätös 2019

05.05.2020  klo 18:00      Talousarvion 2021 laadintaohjeet

02.06.2020  klo 18:00      Talousarvioesitys kuntiin

01.09.2020  klo 18:00      Talousarvioesitys kh:lle

20.10.2020  klo 18.00

08.12.2020  klo 18:00      Käyttö- ja investointisuunnitelmien hyväksyminen

Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja

Johtokunta päättää, että sen tarkistetut pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävinä Porin 
kaupungin verkkosivuilla sekä toimitettuna kaikkiin pelastuslaitoksen osakaskuntiin 
nähtäville asetettavaksi 21 vuorokauden kuluttua kokouspäivästä 
lukien.                                          

Johtokunta päättää hyväksyä esitetyt vuoden 2020 kokousajat.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksin, että puheenjohtaja voi 
hallintosäännön mukaisesti kutsua kokouksen koolle tarvittaessa.

Tiedoksi
Osakaskunnat, Porin kaupungin kirjaamo
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§ 41
Satakunnan pelastuslaitos, käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2020

PRIDno-2019-5648

Valmistelija / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@satapelastus.fi
hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos

Liitteet
1 TA 2020 kuntien maksuosuustaulukko palvelutasopäätöksen mukaan
2 14160 Satakunnan pelastuslaitos_kayttosuunnitelma
3 141600 Varsinainen pelastustoimi_kayttosuunnitelma
4 141602 SPEL Ensihoitotoiminta_kayttosuunnitelma

Vuoden 2020 käyttösuunnitelma perustuu Porin kaupunginvaltuuston 11.11.2019 
hyväksymään Satakunnan pelastuslaitoksen talousarvioesitykseen, jonka mukaan 
toimintatuotot ovat noin 27,7 milj. euroa, toimintakulut 25,3 milj. euroa, poistot 1,4 
milj. euroa ja tilikauden tulos 0 euroa. Käyttösuunnitelma sisältää varsinaisen 
pelastustoimen ja ensihoitotoiminnan. Varsinainen pelastustoimi jakaantuu 
palvelutasotoiminnan ja viranomaistoiminnan eri kustannuspaikoille. 
Ensihoitotoiminta jakaantuu ensihoidon asemakohtaisille kustannuspaikoille ja 
maakunnalliseen ensivastetoimintaan.

Palvelutasotoiminnan käyttösuunnitelmassa palvelutason määrärahat on kohdistettu 
paloasemittain. Kustannuspaikkoja on käytössä 56. Kiinteistökulujen määrärahat on 
kohdistettu paloasemittain. Palvelutasotoiminnan asemakohtaiset määrärahat sitovat 
taloudesta vastaavaa palomestaria. Viranomaistoiminnassa määrärahat on jaettu 21 
kustannuspaikalle. Palvelutaso- ja viranomaistoiminnan perinteinen jako on säilytetty 
käyttösuunnitelman laadinnassa.

Käyttösuunnitelma esitetään johtokunnan hyväksyttäväksi tuloslaskelmatasoisena 
Satakunnan pelastuslaitoksen, varsinaisen pelastustoimen ja SPEL Ensihoitotoiminnan 
tuloslaskelmana eli samalla tarkkuudella kuin käyttösuunnitelman toteutumista 
seurataan kuukausi-, neljännesvuosi- ja tilinpäätösraportoinnissa.

Ensihoitotoiminnan käyttösuunnitelmassa määrärahat on kohdistettu ensihoidon 
paloasemittaisille kustannuspaikoille ja maakunnallisen ensivasteen 
kustannuspaikalle. Ensihoitopalveluiden sopimus kattaa kokonaan toiminnasta 
aiheutuvat kulut, joten ensihoitotoiminta ei vaikuta Satakunnan pelastuslaitoksen 
tilikauden tulokseen, ainoastaan tuloslaskelman tuottojen ja kulujen yhteissummiin. 
Uutena toimintona on Perusturvan Combilanssi-toiminnan ensihoitajien tuottaminen.

Käyttösuunnitelmaan voi tulla vielä pieniä teknisiä tarkennuksia mm. palkkojen 
sivukulujen osalta. Johtokunnan olisikin hyvä myöntää pelastusjohtajalle lupa tehdä 
käyttösuunnitelmaan mahdollisesti tarvittavia teknisluonteisia korjauksia.

Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
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Johtokunta vahvistaa esitetyn käyttösuunnitelman. Lisäksi johtokunta myöntää 
pelastusjohtajalle luvan tehdä käyttösuunnitelmaan tarvittavat teknisluonteiset 
korjaukset.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi
Satakunnan pelastuslaitos, Talouspalvelut
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§ 42
Pelastuslaitoksen investointisuunnitelma 2020

PRIDno-2019-5772

Valmistelija / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@satapelastus.fi
hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos

Liitteet
1 Pelastuslaitoksen investointisuunnitelma vuodelle 2020

Pelastuslaitoksen investointeihin on ajateltu käytettävän 1.400.000 euroa. Tämä 
investointitaso on sama kuin edellisinä vuosina, mutta merkittävästi pienempi kuin 
pelastustoimen investoinnit takavuosina ovat olleet. Lisäksi investointien 
valtionavustukset, jotka olivat Satakuntaan noin 200.000 euroa vuodessa, ovat 
loppuneet. Investointikohteiden hintataso on noussut jopa 50 % maakunnallisen 
pelastustoimen viidentoista toimintavuoden aikana.

Pelastuslaitoksen investointitaso on riittämätön nykymuotoiseen toimintaan nähden. 
Nykyisellä investointitahdilla raskaiden ajoneuvojen käyttöiäksi tulee 46,4 vuotta. 
Ajoneuvomäärän vähentäminen merkitsisi palvelutason laskua ja sopimuspalokuntien 
toimintamahdollisuuksien heikentymistä. Tulevan vuoden investointisuunnittelua 
hankaloittaa edelleen epätietoisuus valtakunnallisten ICT-hankkeiden toteutumisesta 
ja aikataulusta.

Pelastuslaitoksen investointisuunnitelma esitetään käsiteltäväksi samoin kuin 
aikaisempina vuosina eli ensimmäisessä käsittelyssä päätetään rahojen jaosta 
toimialojen välillä ja ensimmäisessä vaiheessa toteutettavista investointihankkeista. 
Myöhemmin suunnitelmaa täydennetään, mikäli laitos saa avustuksia 
Palosuojelurahastosta tai muuta ulkopuolista rahoitusta.

Suunnitelmaa täydennetään tarvittaessa edelleen, mikäli esimerkiksi 
investointihakkeiden toteutuneet kustannukset poikkeavat suunnitellusta 
merkitsevästi. Kaikissa vaiheissa investointikohteet asetetaan tärkeysjärjestykseen ja 
esitetään sen mukaan.

Esitetään, että investointirahojen jako toimialojen välillä on:

Onnettomuuksien ehkäisy 30.000 euroa,

Pelastustoiminta 1.175.000 euroa,

Varautuminen 15.000 euroa sekä

Kehittäminen ja hallinto 180.000 euroa.

Öljyntorjuntaan ei tulevana vuonna investoida.

Esitetään, että tässä vaiheessa jätetään määräämättä 70.000 euron käyttö siten, että 
sen käytöstä päätetään, kun tiedetään ulkopuolisen rahoituksen määrä.
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Esitetään, että johtokunta vahvistaa investointisuunnitelman 2020 ja delegoi 
hankintapäätökset pelastusjohtajalle. Edelleen esitetään hankkeiden käytännön 
vastuun jakautuvan toimialoittain ja hankkeittain investointisuunnitelman mukaisesti.

Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja

Päättää jakaa investointivarat toimialoittain esitetyllä tavalla.

Päättää toteuttaa investointisuunnitelman 2020 hankkeet.

Delegoi käytännön hankintapäätökset pelastusjohtajalle ja hankkeiden valmistelu- ja 
toteutusvastuun toimialoittain ja hankkeittain nimetyille henkilöille.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi
Satakunnan pelastuslaitos, Sarastia, Talouspalvelut
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§ 43
Valvontasuunnitelman vuositarkistus 2020

PRIDno-2019-5770

Valmistelija / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@satapelastus.fi
hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos

Liitteet
1 Valvontasuunnitelma 2020

Johtokunta on hyväksynyt kokouksessaan 24.4.2012 § 28 pelastuslaitoksen 
valvontasuunnitelman. Päätöksen mukaan valvontasuunnitelma tarkennetaan 
vuosittain siten, että johtokunta määrittelee seuraavan kalenterivuoden 
valvontamäärät loppuvuoden kokouksessaan.

Pelastuslaitos on määritellyt vuodelle 2020 suunnitellut tarkastuskohteiden määrät 
alan normien ja ohjeiden mukaan. Taulukossa 1. esitetään päätettäväksi 
valvontakohteiden A1-A6 määrät. Taulukossa 2. esitetään päätettäväksi 
asuinrakennusten tarkastukset sekä omavalvontakohteiden määrät.

 

Taulukko 1. Vuoden 2020 valvontakohteiden tarkastusmäärät toimialueittain

Satakunta A1-A6 määrä A1-A6 Palotarkastukset
Porin toimialue 1468 406
Rauman toimialue 1698 456
Kaakon toimialue 561 124
Posan toimialue 1223 226
Yhteensä 4950 1212
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Taulukko 2. Asuinrakennusten ja omavalvontakohteiden määrä toimialueittain

Satakunta Asuinrakennusten 
palotarkastukset

Omavalvonta 
lomakkeet

Porin 
toimialue

80 2960

Rauman 
toimialue

80 2330

Kaakon 
toimialue

40 1030

Posan 
toimialue

40 1250

Yhteensä 240 7570

Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja

Johtokunta päättää tarkentaa valvontasuunnitelmaa ja osoittaa seuraavan 
kalenterivuoden valvontamäärät esityksen mukaisesti.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi
Satakunnan pelastuslaitos



 Porin kaupunki Pöytäkirja 6/2019 22 ( )25
Satakunnan pelastuslaitoksen 
johtokunta

03.12.2019

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä 

§ 44
Hallintopäällikön valinta

PRIDno-2019-5771

Valmistelija / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@satapelastus.fi
hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos

Kari Nummi on siirtynyt Porin kaupungin talousyksikön palvelukseen ja siirtyy 
fyysisesti sen tiloihin 1.1.2020 alkaen. Porin kaupungin ohjeistuksen mukaan 
pelastuslaitos voi palkata määräaikaisen hallintopäällikön vuoden 2020 loppuun 
saakka kaupungin sisäisellä haulla. Hakuajan päättyessä hakijoita oli yksi, 
pelastuslaitoksen Porin toimialueen aluepalopäällikkö Petri Ekberg, joka täyttää 
tehtävän muodollisen kelpoisuuden ja on muutoinkin tehtävään pätevä. Kun muita 
hakijoita ei tehtävään ollut, ei erillistä haastattelukierrosta järjestetty.

Todetaan, että Porin toimialue on suurin toimialue ja lisäksi Petri Ekbergillä on useita 
erityistehtäviä mm. riskianalyysissä, tulvantorjunnassa, tietojohtamisessa ja 
varautumisessa sekä kuntien turvallisuussuunnittelussa. Ekbergin tekemät tehtävät 
eivät voi jäädä tekemättä eikä niitä voida osoittaa muiden henkilöiden tehtäviksi 
heidän omien tehtävien lisäksi.

Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja

Valitaan Petri Ekberg pelastuslaitoksen hallintopäällikön tehtävään 1.1. - 31.12.2020 
väliseksi ajaksi ensimmäisenä sijoituspaikkana Keskuspaloasema.

Johtokunta esittää Porin kaupungille, että Porin aluepalopäällikön virka täytetään Petri 
Ekbergin hallintopäällikön sijaisuuden ajaksi Porin kaupungin sisäisellä haulla. 
Kelpoisuusehtona on palopäällystön ylin tutkinto sekä lisäksi odotetaan 
pelastustoimen ja johtamisen kokemusta.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi
Petri Ekberg, HR-yksikkö, Satakunnan pelastuslaitos
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§ 45
Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@satapelastus.fi
hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos

Pelastusjohtajan ajankohtaiskatsaus.

Pelastusjohtajan ja aluepalopäälliköiden viranhaltijapäätökset ajalta 11.10. - 
21.11.2019.

Johtokunnan seuraava kokous pidetään 3.3.2020.

Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§36, §37, §38, §39, §40, §41, §42, §43, §45

Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai 
kunnallisvalitusta.
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Oikaisuvaatimus
§44

Oikaisuvaatimusohje
Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä 
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 
momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine 
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta 
johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän 
päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä 
asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:
n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän 
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai 
viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija 
toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus 
kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän 
nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan 
toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi

 


