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JOHDANTO
HANKKEEN PERUSTEET
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto on toteuttanut valtakunnallisen hankkeen sopimuspalokuntien ja pelastuslaitosten sivutoimisen henkilöstön sopimuksista ja sopimuspalokuntalaisten, sopimuspalokuntien, sivutoimisen
henkilöstön ja sivutoimisen henkilöstön miehittämien paloasemien yhteiskunnalle aiheuttamista kustannuksista
koko maan osalta. Työ on tehty asiantuntijatyönä. Palosuojelurahasto on myöntänyt tälle hankkeelle rahoituksen.
Hanke on alkanut 1.4.2010 ja se päättyi 31.1.2011.

OHJAUSRYHMÄ JA SEN TEHTÄVÄT
Ohjausryhmään on kuulunut 12 jäsentä seuraavasti: puheenjohtaja Mauno Peltokoski, Suomen Sopimuspalokuntien Liitto, hankkeen vetäjä Isto Kujala, Suomen Sopimuspalokuntien Liitto, Sisäasiainministeriön edustaja
pelastusylitarkastaja Taito Vainio, pelastuslaitosten edustajina pelastuspäälliköt Esko Kautto, Mika Kontio ja Peter
Johansson (1.4.–22.12.2010), Suomen Kuntaliiton edustaja kehittämispäällikkö Markku Haiko, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön edustaja koulutuspäällikkö Pasi Uurasmaa ja Suomen Sopimuspalokuntien Liiton hallituksen jäsenet Pekka Koivunen, Silvio Hjelt, Janne Tienpää ja Reijo Tiihonen.
Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja tukea hankkeen toteuttamista suunnitellun aikataulun mukaisesti. Ohjausryhmä on kokoontunut kuusi kertaa 26.4.2010, 30.8.2010, 19.10.2010, 20.12.2010, 12.1.2011 ja 27.1.2011.

SELVITETTYJÄ ASIOITA
Hankkeessa on selvitetty sopimuspalokuntien sopimusten rakennetta ja sisältöä keskeisten vastuiden osalta.
Tarkastelussa ovat olleet: sopimusten rakenne ja korvauksen määrittäminen, vakuutusvastuut, työturvallisuusvastuut, työterveyshuolto ja rokotukset, koulutusvastuut, varusteet, kalusto, palokunnan omistaman kiinteistön
vuokrakustannukset, sopimuskorvauksen tarkistaminen ja varallaolosta ja johtamisen varmistamisesta sopiminen. Edellä mainittuja asioita on käsitelty niin, että esiin on pyritty nostamaan se, mitä näistä vastuista on alue- ja
palokuntasopimuksissa keskeisesti sovittu.
Lisäksi on tarkasteltu: palokuntien lähtövalmiutta, palkanmaksua sopimushenkilöstölle, työsopimuksia ja
muita sopimuksia.
Aluekohtaisen tekstin lopussa on myös pelastuslaitoksen kanta alueen palokuntasopimuksiin ja sopimushenkilöstön edustajien kanta sopimusasioihin alueella ja yhteistoimintaan pelastuslaitoksen kanssa.
Hankkeen lopputuloksena on selvitetty sopimusten nykytilanne ja voimassa olevat käytännöt sopimushenkilöstön ja toiminnan osalta.

SOPIMUSHENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMINNASTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET
Tarkasteltavaksi otettiin pelastuslaitosten vuoden 2009 tilinpäätös ja siihen kuuluvat pelastuslaitosten toimintamenot yhteensä (bruttotoimintamenot) ja näistä sopimushenkilöstöstä ja toiminnasta aiheutuvien menojen
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osuus. Kustannukset selvitettiin seuraavien tekijöiden osalta: sopimuskorvaukset, henkilökohtaiset palkat, työterveyskustannukset, koulutuskustannukset, koneiden kunnossapito, vakuutukset, testauskustannukset, polttoainekustannukset, hälyttämiskustannukset, VIRVE -kustannukset, toimintamenoihin kuuluvat kalustoinvestoinnit, sähkö-, vesija lämmityskustannukset, kiinteistönhoitokustannukset, vuokrat ja kaikki muut sopimushenkilöstöstä aiheutuneet
kustannukset.
Tässä raportissa talouslukujen osalta käsitellään vain niitä sopimuspalokuntia, joista vuonna 2009 on aiheutunut
kuluja alueen pelastustoimelle.

TARVITTAVAN TIEDON KERÄÄMINEN
Hankkeessa tarvittava tieto on kerätty suoraan pelastuslaitoksilta siten, että hankkeen vetäjä on käynyt henkilökohtaisesti kussakin aluepelastuslaitoksessa tapaamassa palokuntien sopimukset hyvin tuntevaa virkamiestä/virkamiehiä.
Tarkastelussa on ollut pelastuslaitosten viimeisin valmistunut tilinpäätös, kaikki pyydetyt tiedot on haluttu vuoden
2009 osalta. Hankkeen vetäjä on haastatellut pelastuslaitoksen edustajan ja samalla pyytänyt häneltä hankkeessa
tarvittavat tiedot. Haastattelun yhteydessä ja hankkeen tietojen keruuohjeella on korostettu sitä, että tässä hankkeessa
huomioidaan pelkästään sopimuspalokuntien, sivutoimisen henkilöstön ja mahdollisten työpaikkasopimuspalokuntien pelastuslaitokselle vuonna 2009 aiheuttamat kustannukset.
Kustannusten huomioimista tilanteessa, jossa samalla paloasemalla (palokunnassa) työskentelee sekä päätoimista
että sopimushenkilöstöä, on ohjeistettu seuraavasti:
Tietojen keruutaulukkoon kirjataan vain sopimushenkilöstön osuus eri kustannuksista. Tämän tarkka ilmoittaminen lienee joiltakin kohdin aika vaikeaa – siksi kaikkialla tehdään niin, että kustannuksiksi sopimushenkilöstön
osalta kirjataan se osuus, mikä henkilömäärästä on sopimushenkilöstöä. Esim. jos asemalla työskentelee 5 ammattipalomiestä ja 15 sopimushenkilöä ja kiinteistön vuokra on 40 000 euroa vuodessa – saadaan tästä sopimushenkilöstön aiheuttamiksi kustannuksiksi 15/20 x 40 000 euroa = 30 000 euroa. Samoin tehdään muiden ”yhteisten kustannusten” osalta. Taulukon alle tehdään näiden palokuntien osalle huomautus – esim. palokunnan henkilöstöstä 15/20
sopimushenkilöstöä.
Pelastuslaitosten tilinpäätöstiedot 2009 on saatu Pronto-järjestelmästä, johon pelastuslaitokset ovat tiedot ilmoittaneet. Pelastuslaitosten bruttotoimintamenot on otettu loppuraporttiin 1000 euron tarkkuudella – kuten ne on
Prontoon ilmoitettu.

TIEDON OIKEELLISUUDEN VARMISTAMINEN
Alueittainen tieto on saatu pelastuslaitoksilta. Pelastuslaitoksen edustaja on toimittanut tiedot ohjeen mukaisesti.
Hankkeen vetäjä on laatinut aluekohtaisen tekstin haastattelun ja hänelle toimitetun materiaalin perusteella. Raakatekstivaiheessa pelastuslaitokset ovat saaneet tekstin tarkastettavaksi ja tarvittaessa korjattavaksi. Jokaisen pelastuslaitoksen edustaja on tekstin ja luvut tarkastanut ja todennut tietojen oikeellisuuden.
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TILAISUUDET SOPIMUSHENKILÖSTÖLLE
Aluekäyntien yhteydessä on pidetty myös erillinen tiedotustilaisuus hankkeesta sopimushenkilöstölle. Heiltä on
kysytty myös kantaa sopimusten tilaan alueellaan, sekä yhteistyön sujumisesta pelastuslaitoksen kanssa.
Tammikuun 8. päivä 2011 pidettiin sopimusten selvittämishankkeen koulutustilaisuus Suomen Sopimuspalokuntien Liiton alueosastojen puheenjohtajille Tampereella.

KÄYTETYT KÄSITTEET
Loppuraportin keskeiset käsitteet muodostuvat siitä henkilöstöstä, jota raportti käsittelee. Tätä henkilöstöä ovat
kaikki pelastustoimen operatiivisissa tehtävissä mukana olevat, lukuunottamatta päätoimista henkilöstöä. Keskeisiä
käsitteitä ovat myös henkilöstön muodostamat palokunnat ja paloasemat.
Käytettyjen käsitteiden perusta on voimassa oleva pelastuslaki (468/13.6.2003)
Lain 5 § on otsikoitu – PALOKUNNAT. Tämän kohdan sisältö on: ”Pelastustoimen alueella tulee olla pää- ja tarvittaessa myös sivutoimisesta henkilöstöstä koostuva pelastuslaitos. Lisäksi alueen pelastustoimen järjestelmään voi
kuulua vapaaehtoisia palokuntia, laitospalokuntia ja tehdaspalokuntia sen mukaan kuin alueen pelastustoimi on
niiden kanssa sopinut.” Lain muissa kohdissa käytetään käsitettä sopimuspalokunta, niistä vapaaehtoisista-, laitos- ja
tehdaspalokunnista, jotka ovat tehneet sopimuksen alueen pelastustoimen kanssa. Sopimushenkilöstön osalta pelastuslaki käyttää käsitteitä sopimuspalokunnan henkilöstö ja palokunnan sivutoiminen henkilöstö.
Eduskunnan käsittelyssä olevassa uudessa pelastuslaissa (Hallituksen esitys Eduskunnalle pelastuslaiksi 2010)
palokuntakäsitteet sisältyvät lakiesityksen 25 §:ään, joka on otsikoitu:
PELASTUSLAITOS SEKÄ SOPIMUSPALOKUNNAT JA MUUT VASTAAVAT YHTEISÖT.
Tämä kohta on kirjoitettu seuraavasti: ”Pelastustoimen tehtävien hoitamista varten alueen pelastustoimella tulee olla
pelastuslaitos. Alueen pelastustoimi voi sopia tehtävien hoitamisesta vapaaehtoisen palokunnan, laitospalokunnan,
teollisuuspalokunnan, sotilaspalokunnan (sopimuspalokunnat) tai muun pelastusalalla toimivan yhteisön kanssa.
Sopimuspalokunnille ja edellä tässä momentissa tarkoitetuille muille yhteisöille ei kuitenkaan saa antaa tehtäviä,
joihin liittyy merkittävää julkisen vallan käyttöä.” Mm. lakiesityksen 57 §:ssä on käsitteet sivutoiminen ja sopimuspalokuntaan kuuluva henkilö.
Tässä loppuraportissa käytetään käsitteitä johdettuna voimassa olevasta pelastuslaista seuraavien perusteiden
mukaisesti.
SOPIMUSPALOKUNTA – palokuntayhdistys on tehnyt sopimuksen pelastustoimen tehtävien hoitamisesta pelastuslaitoksen kanssa. Näin yhdistyksestä on tullut sopimuspalokunta.
YKSITTÄINEN HENKILÖ, joka on tehnyt sopimuksen pelastuslaitoksen kanssa, on pelastuslaitoksen sivutoiminen
työntekijä. Operatiiviseen toimintaan osallistuvista sivutoimisista työntekijöistä on tässä raportissa käytetty nimitystä
sivutoiminen henkilöstö.
Paloasemilla tarkoitetaan tässä raportissa ensisijaisesti sivutoimisen henkilöstön paloasemia.
Myös TEHDAS-, LAITOS- TAI SOTILASPALOKUNTA muodostuu sopimuspalokunnaksi, kun alueen pelastustoimi on
tehnyt ao. yrityksen tai laitoksen kanssa sopimuksen pelastustoimen tehtävien hoitamisesta. Erotuksena yhdistyssopi-
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muspalokunnista, käytetään näistä palokunnista tässä raportissa myös nimitystä työpaikkasopimuspalokunta.
Sopimuspalokunnan jäsenestä on käytetty käsitettä sopimuspalokuntalainen tai sopimuspalokunnan henkilö.
Kokoavana käsitteenä on kaikista pelastustoimen operatiivisiin tehtäviin osallistuneista henkilöistä, jotka eivät ole
päätoimista henkilöstöä, käytetty käsitettä sopimushenkilöstö.

PALOKUNTALUOKAT
Hankeen tiedonkeruuohjeessa on toivottu saatavan kaikkien alueiden sopimuspalokunnista ja niistä paloasemista,
joissa työskentelee sivutoimista henkilöstöä, tieto siitä, mihin palokuntaluokkaan kukin palokunta tai paloasema
kuuluu. Luokittelu on Pelastusopiston julkaisun Pelastustoiminnan johtaminen (Esko Kaukonen, 2005) mukainen.
Luokat ovat:
VALMIUSPALOKUNTA
Valmiuspalokunta on palokunta, joka on vaikutusalueensa ainoa palokunta tai osallistuu pääsääntöisesti kaikkiin
alueensa hälytystehtäviin. Tarkistus- ja varmistustehtävät voi tällöinkin hoitaa esimerkiksi alueen viranomais- tai
vastaava päivystäjä. Vaikutusalue on alue, jonne kohdistuviin hälytystehtäviin palokunta pääsääntöisesti osallistuu.
TÄYDENNYSPALOKUNTA
Täydennyspalokunta on valmiuspalokuntaa täydentävä palokunta, joka hälytetään pääosaan vaikutusalueensa kiireellisistä tehtävistä.
TUKIPALOKUNTA
Tukipalokunta on palokunta, joka hälytetään pääsääntöisesti valmius- ja täydennyspalokuntia tukeviin tehtäviin.
Palokunnan tulee kuitenkin kyetä itsenäisesti hoitamaan tavanomaisen sammutus- ja pelastustehtävän. Tiettyyn
tehtävään erikoistunut palokunta voidaan lukea myös tukipalokunnaksi, vaikka sillä ei olisi valmiuksia palokunnan
tavanomaisten tehtävien hoitoon.
RESERVIPALOKUNTA
Reservipalokunta on muita palokuntia täydentävä palokunta, joka hälytetään lähinnä suurpaloihin, muihin laajoihin
onnettomuuksiin tai kiireettömiin tehtäviin.
MUU PALOKUNTA
Muu palokunta on palokunta, jonka toiminta on painottunut muuhun kuin hälytystehtäviin valmistautumiseen tai
palokunta ei täytä palokunnalle asetettuja valtakunnallisia tai alueellisia vaatimuksia. Sen ensimmäisen pelastusyksikön lähtöaikaa tai vahvuutta ei ole määritelty.
Kaikilta alueilta ei ole tämän luokituksen mukaista tietoa saatu, sillä alueilla on käytössään erilaisia omia luokituksia, mitkä tässä selvityksessä tulevat esiin.
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RAPORTISSA OLEVIEN LUKUJEN VERTAILU
Raportissa esitetyt luvut eivät ole alueiden osalta keskenään vertailtavissa. Sopimuskorvausten määrittely ja erilaisten kulujen maksaminen tapahtuu eri alueilla omalla tavallaan, osassa korvauksia
on mukana henkilöstön työkorvauksia, osassa ei. Lisäksi joissakin
sopimuskorvauksissa on sisällä mm. oman kiinteistön vuokrat,
kustannuksia varusteiden hankintaan, vakuutuksen maksuihin jne. Tietämättä tarkkaan näitä korvauseriä ei
vertailua voi suorittaa edes alueen sisällä.
Vertailun vaikeus koskee myös eri alueiden kustannuserien vertailua. Myös nämä luvut ovat vaikeasti
vertailtavissa, johtuen alueiden erilaisista kustannusten
kirjaamisperiaatteista.

22

ALUEIDEN TIEDOT
Pelastustoimen alueet käsitellään
I. luvussa numerojärjestyksessä 1–22:
1. Helsinki
2. Länsi-Uusimaa
3. Keski-Uusimaa
4. Itä-Uusimaa
5. Varsinais-Suomi
6. Kanta-Häme
7. Päijät-Häme
8. Kymenlaakso
9. Etelä-Karjala
10. Etelä-Savo
11. Keski-Suomi
12. Pirkanmaa
13. Satakunta
14. Etelä-Pohjanmaa
15. Pohjanmaa
16. Keski-Pohjanmaa
17. Pohjois-Savo
18. Pohjois-Karjala
19. Jokilaaksot
20. Kainuu
21. Oulu-Koillismaa
22. Lappi

9

JOHDANTO

21

20
19
16
15

17

18

14
11
10

12

13

7

6
5
2

8
3
1

4

9

ERILAISET TAVAT SOPIA SOPIMUSHENKILÖSTÖN
KANSSA PELASTUSTOIMEN TEHTÄVISTÄ
Sopimushenkilöstön toiminnasta pelastustoimessa on perinteisesti sovittu kahdella tavalla. Henkilö on tehnyt henkilökohtaisen työsopimuksen pelastuslaitoksen kanssa tai sitten henkilö on toiminut yhdistys- tai laitossopimuksen
perusteella palokunnan jäsenenä. Hankkeen aikana on selvinnyt, että sopimistavat ovat paljon monimuotoisempia.
Sama sopimushenkilö voi olla pelastustoiminnassa mukana pelastuslaitoksen sivutoimisena työntekijänä ja sopimuspalokuntalaisena, vaikka hän toimii vain yhdeltä paloasemalta käsin.
Sopimisen monimuotoisuutta on kuvattu piirroksessa 1.

Piirros 1
PELASTUSLAITOS 22 KPL

PMY
1
AMMATTIHENKILÖT 4 000

2

3

3

VPK VPK VPK TPK
4

4

5

6

7

SOPIMUSHENKILÖSTÖ 14 606

1. Ammattihenkilöllä virka- tai työsuhde pelastuslaitokseen
2. Sopimushenkilöllä (osa-aikainen) työsuhde
3. Sopimushenkilöllä (osa-aikainen) työsuhde ja palomiesyhdistyksellä (PMY) sopimus laitoksen kanssa
4. Sopimushenkilöllä (osa-aikainen) työsuhde laitoksen kanssa, sitoumus VPK:n kanssa ja VPK:lla palokuntasopimus
5. Sopimushenkilöllä ”sitoumus” VPK:n kanssa (ei henkilökohtaista korvausta) ja VPK:lla palokuntasopimus laitoksen kanssa
6. Sopimushenkilöllä työsuhde VPK:n kanssa (henkilökohtainen korvaus) ja VPK:lla palokuntasopimus laitoksen kanssa
7. Sopimushenkilöllä työsuhde työpaikkapalokuntayhteisön (TPY) kanssa

RAPORTISSA OLEVAT KUVAT
Kuvat kertovat yleisesti palokuntatoiminnasta eikä niillä välttämättä ole yhteyttä sivulla olevaan tekstiin.
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LUKU I
Sopimukset ja kustannukset alueittain

HELSINKI
1 HELSINKI
1.1 YLEISTÄ

Sopimusten ja kustannusten tarkastelutilaisuus Helsingin osalta pidettiin Kallion pelastusasemalla 2.9.2010. Pelastuslaitoksen edustajina tilaisuudessa olivat pelastuskomentaja Kari Lehtokangas ja palomestari Yrjö Niiranen.
Helsingin pelastuslaitoksen alueen pinta-ala on ilman merialueita 215 km2, asukasluku on 588 000 asukasta.
Pelastuslaitoksella on 7 päätoimisen henkilöstön miehittämää pelastusasemaa, puolivuosittain miehitettynä oleva
Suomenlinnan pelastusasema ja Myllypuron ambulanssiasema sekä 15 sopimuspalokunnan asemaa. Sopimuspalokunnat jakautuvat palokuntaluokkiin seuraavasti: 9 tukipalokuntaa ja 6 reservipalokuntaa. Koko päätoimisen
henkilöstön määrä on 670, josta operatiiviseen toimintaan osallistuvia operatiivisen osaston henkilöstöä 513. Vastaavasti sopimuspalokuntalaisia on käytössä 483 henkilöä, joista savusukelluskelpoisia noin 140. Pelastuslaitoksen
toimintamenot vuonna 2009 olivat 50 177 miljoonaa. Tästä luvusta sopimuspalokuntien aiheuttamat kokonaiskustannukset ovat 885 718 euroa.

1.2 SOPIMUSTEN RAKENNE JA KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMINEN
Helsingissä on sopimuspalokuntien kanssa tehty aluesopimus. Se on valtakunnallisen mallin mukainen, kuitenkin
sovellettuna Helsingin olosuhteisiin. Palokuntasopimuksissa on käytetty myös valtakunnallista mallia. Sitä vastoin
laatuluokitusliite edustaa omaa kehittelyä. Liitteen perusteella on sopimuskorvaukset määritetty palokunnille.

1.3 SOPIMUKSISSA SOVITTUJA KESKEISIÄ VASTUITA
1.3.1 VAKUUTUKSET
Vakuutusvastuista on todettu aluesopimuksessa siten, että vakuutusturva tehtävissä määräytyy pelastuslain
80 §:n mukaisesti. Sopimuspalokunnan omalla vastuulla on huolehtia muusta toimintaansa kuuluvan henkilöstön
vakuutusturvasta. Ajoneuvojen vakuutuskustannuksista huolehtii palokuntayhdistys. Sopimuksen mukaisesti
kiinteistöjen vakuuttamisesta vastaa niiden omistaja.
1.3.2 TYÖTURVALLISUUS
Työturvallisuudesta on sovittu, että se on sopimuspalokunnan vastuulla. Kuitenkin sopimuksessa todetaan, että
työsuojelun yhteistyö on osa pelastuslaitoksen järjestelmää. Sopimuspalokunnan on huolehdittava siitä, että sen
käyttämä kalusto ja varusteet ovat kulloinkin voimassa olevien työturvallisuussäännösten ja –määräysten mukaisia.
1.3.3 TYÖTERVEYSHUOLTO
Työterveyshuollosta on sovittu, että pelastuslaitos maksaa hälytysosaston jäsenten terveystarkastukset sekä
savusukeltajilta vaadittavat kuntotestit. Pelastuslaitos osoittaa vastikkeetta ne paikat, joissa hälytysosaston jäsenet
voivat suorittaa testit ja tarvittavat terveystarkastukset. Lisäksi sopimuspalokunnille on osoitettu kuntosalin käyttömahdollisuus Laakson väestönsuojassa.
B-hepatiittirokotuksia ei ole sopimuspalokuntalaisille hankittu.
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1.3.4 KOULUTUS
Koulutusvastuut on sovittu siten, että pelastuslaitos vastaa täysimääräisesti palokunnan
operatiivisen henkilöstön perus- ja täydennyskoulutuksesta. Koulutuksen maksaa
pelastuslaitos ja siitä huolehtii Helsingin
pelastusliitto. Perehdyttämis- ja ylläpitokoulutus on yhdistyksen vastuulla.
1.3.5 VARUSTEET
Henkilökohtaisista varusteista vastaa pelastuslaitos. Se myös huolehtii varusteiden
korjauksista. Sopimuksessa on todettu pelastuslaitoksen toimittavan riittävästi työturvallisuusvaatimukset täyttäviä paloasuja (väliasu, palopuku, palojalkineet,
palovyö, tai valjaat, palokäsineet, päänsuojus ja palokypärä). Varusteiden pesusta huolehtii jokainen palokunta itse.
1.3.6 KALUSTO
Ajoneuvokaluston pelastuslaitos pääsääntöisesti luovuttaa palokunnan käyttöön. Kalusto on pelastuslaitokselta
vapautunutta ja sopimuspalokunnan käyttöön sopivaa. Sopimuksessa todetaan, että kalusto pyritään luovuttamaan
käyttökunnossa ja enintään 15 vuotta vanhana. Aluesopimuksessa todetaan, että sopimuspalokunta voi myös itse
hankkia ajoneuvokalustoa, jolloin pelastuslaitos osallistuu hankintakustannuksiin erikseen sovittavalla tavalla.
Ajoneuvokaluston katsastuksista, huolloista, rengas-, poltto- ja voiteluainekustannuksista vastaa sopimuspalokunta.
Sopimuskorvauksessa on tätä varten ylläpito-osuus.
Pumppu- ja palokaluston korjauksista vastaa pelastuslaitos.
Operatiivisessa toiminnassa tarvittavan viestikaluston, paineilmalaitteet, ja niiden kasvo-osat, letkukaluston,
korkean paikan työskentelykaluston sekä muun kulloinkin voimassa olevan ohjeistuksen vaatiman kaluston pelastuslaitos luovuttaa sopimuspalokunnan käyttöön ja vastaa myös sen ylläpito- ja korjaustoimenpiteistä. Muun tarvittavan
kaluston palokunnat hankkivat itse sopimuskorvauksen kalustokorvausrahalla.
1.3.7 SOPIMUSPALOKUNNAN OMISTAMA KIINTEISTÖ
Sopimuspalokunnan omistaman tai vuokraaman paloasemakiinteistön palokuntakäyttöön varatuista tiloista pelastuslaitos maksaa palokuntasopimuksen liitteen 3 mukaisen kiinteistökorvauksen. Lisäksi pelastuslaitos maksaa
erillisen korvauksen niille 6 sopimuspalokunnalle, joiden paloasemarakennus sijaitsee Helsingin kaupungin vuokratontilla. Kyseinen korvaus on määrältään 75 % kaupungin vuosittain perimästä maanvuokrasta.
Paloaseman kiinteistönhoito-, sähkö-, vesi- ja lämmityskustannuksista ei ole sovittu mitään.
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1.3.8 SOPIMUSKORVAUKSEN TARKISTAMINEN
Kustannusten nousun huomioiminen on kirjattu palokuntasopimukseen seuraavasti: ”Korvauksia tarkistetaan
vuosittain palvelujen tuottajahintaindeksin mukaisesti. Korvauksia tarkastetaan ensimmäisen kerran vuonna
2011. Jos indeksi laskee, korvauksia ei tarkisteta alaspäin.”
1.3.9 VARALLAOLOSTA JA JOHTAMISEN VARMISTAMISESTA SOPIMINEN
Varallaolosta ei ole sovittu Helsingissä mitään. Myöskään johtamisen varmistamisesta ei ole ollut tarvetta sopia.

1.4 PALOKUNTIEN LÄHTÖVALMIUS
Helsingissä sopimuspalokuntien lähtövalmius on se kulloinkin määritelty minimihenkilömäärä, joka 90 %:n
varmuudella on valmiina tehtävään sopimuspalokunnan asemalla sopimuksessa kulloinkin määritellyn ajan puitteissa siitä, kun sopimuspalokunnan ao. henkilöstö on saanut tiedon hälytyksestä. Arkipäivinä klo 07.00–17.00 ei
palokunnille ole määritetty lähtöaikarajaa. Muina aikoina lähtöaikavaatimus on 30 minuuttia. Minimilähtövahvuus on 1+3.

1.5 PALKANMAKSU SOPIMUSPALOKUNTALAISILLE
Helsingissä ei makseta sopimuspalokuntalaisille palkkaa.

1.6 MUUT SOPIMUKSET
Yhden palokunnan kanssa on olemassa erillinen muonitussopimus, jonka korvaussumma on 3 000 euroa.

1.7 PELASTUSLAITOKSEN
KANTA SOPIMUKSIIN
Pelastuslaitos on tyytyväinen
omiin sopimuksiinsa. Ne ovat
laitoksen mielestä modernit ja
myös palokunnat ovat niihin
tyytyväisiä.

1.8
SOPIMUSPALOKUNTIEN
EDUSTAJIEN KANTA
Helsingin pelastuslaitoksen
alueen sopimuspalokuntien
edustajat arvioivat sopimusasioita alueellaan ja yhteistoimintaa
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pelastuslaitoksen kanssa. Arviointi tapahtui sopimusten selvittämishankkeen tiedotustilaisuudessa. Arviointi tapahtui
arviointilomakkeelle, jossa kumpaakin asiaa tuli arvioida numerolla 1-5 (1 huonolla tasolla – 5 erittäin hyvällä tasolla). Arvioinnin esitti 8 henkilöä. Palokuntalaisten mielestä sopimusasiat ovat tasolla 3,7. Yhteistoiminta pelastuslaitoksen kanssa sujuu tasolla 3,9.

1.9 SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUKSET HELSINGISSÄ
Sopimuskorvausten määräytyminen palokunnalle on Helsingissä määritelty täysin omalla tavalla. Tämä tapa on
taulukoitu palokuntasopimuksen liitteeseen 3. Liitettä tarkastellaan vuosittain. Korvaus rakentuu peruskorvauksesta,
savusukellusyksikön asettamisesta, savusukeltajien määrästä, tukiperusyksiköiden määrästä, reserviperusyksiköiden
määrästä, raskaiden tukiyksiköiden määrästä, kevyt tukiyksiköiden määrästä, kalustohankintarahasta, valistussuoritteista, kiinteistökorvauksesta ja kaupungin tonttikorvausosuudesta.
Näin määriteltyjen korvausten yhteissummaksi tulee kaikkien palokuntien osalta 669 718 euroa. Sopimuskorvaukset vaihtelevat välillä 24 450–66 300 euroa. On huomattavaa, etteivät Helsingin sopimuskorvaukset ole palokunnille maksua palveluntuottamisesta – vaan tämä raha on tarkoitettu palokunnan toiminnan välttämättömien kustannusten maksuun.
Muita pelastuslaitokselle sopimuspalokuntatoiminnasta tulevia kustannuksia ovat:
80 000 euroa Virve- ja Merlot -laitteiden kustannukset, muista varusteista ja kalustosta tulevat kustannukset,
48 000 euroa käsittää sopimuspalokuntalaisten työterveystarkastuksista tulevat kustannukset, Helsingin pelastusliitolle maksetut palokuntien perus- ja täydennyskoulutuskustannukset ovat 85 000 euroa ja yhden sopimuspalokunnan
muonitussopimuksen kustannukset 3 000 euroa. Muiden kustannusten yhteenlaskettu summa on 216 000 euroa.
Kaikki Helsingin alueen sopimuspalokuntien yhteenlasketut kustannukset pelastuslaitokselle ovat 885 718 euroa.

SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUKSET
HELSINGISSÄ

Pelastuslaitoksen toimintamenoista Helsingissä
sopimuspalokuntien osuus on 1,8 %. Yhden helsinkiläisen
sopimuspalokunnan kaikki kustannukset ovat keskimäärin
59 048 euroa.

Sopimuskorvaukset
Koulutuskustannukset
Kalustokustannukset
Työterveystarkastukset
Muonitussopimus
Yhteensä

€
669 718
85 000
80 000
48 000
3 000
885 718

%
75,6
9,6
9,0
5,4
0,3
100
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2 LÄNSI-UUSIMAA
2.1 YLEISTÄ

Sopimusten ja kustannusten tarkastelutilaisuus pidettiin Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen Mikkelän paloasemalla
4 .11.2010. Pelastuslaitoksen edustajana tilaisuudessa oli palopäällikkö Veijo Nuppola. Tässä selvityksessä käytetyt
tiedot ovat vuoden 2009 tilanteen mukaiset. Vuonna 2009 voimassa olleet sopimukset on irtisanottu, ja uudet sopimukset ovat astuneet voimaan 1.1.2011. Muutoksia on tullut ainakin palokuntien määrään yhteensä sekä määriin eri
palokuntamuodoissa, korvausperusteisiin ja palokuntien toimintavalmiusaikoihin.
Pelastuslaitoksen alueen pinta-ala on ilman merialuetta 7 857 km2, asukasluku on 423 571 (1.1.2010). Pelastuslaitoksen alueella on 12 kpl päätoimisen henkilöstön miehittämää paloasemaa, yksi sivutoimisen henkilöstön miehittämä paloasema ja 44 sopimuspalokunnan paloasemaa. Länsi-Uudenmaan palokuntia ei ole jaoteltu palokuntaluokkiin
valtakunnallisen tavan mukaisesti, vaan käytössä on oma luokittelu I–II valmiusasteen peruspalokuntiin ja I–III valmiusasteen tukipalokuntiin. Palokunnista on 44 VPK sopimuspalokuntaa, 1 tehdaspalokunta ja 2 sotilaspalokuntaa.
Koko päätoimisen henkilöstön määrä on 409 henkilöä, joista 287 vuorotyössä olevaa pelastushenkilöstöä. Vastaavasti hälytyskelpoisia sopimuspalokuntalaisia on käytössä 890 henkilöä. Pelastuslaitoksen pelastustoimen toimintamenot vuonna 2009 olivat 27,219 miljoonaa euroa. Luku ei sisällä ensihoitopalvelujen menoja. Tästä luvusta
sivutoimisen henkilöstön ja sopimuspalokuntien aiheuttamat kokonaiskustannukset ovat 2,950 miljoonaa euroa.

2.2 SOPIMUSTEN RAKENNE JA KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMINEN
Länsi-Uudellamaalla ei ole tehty sopimuspalokuntien kanssa aluesopimusta. Palokuntasopimukset on tehty omalla
tavalla, eikä pohjana ole käytetty valtakunnallisen mallin mukaisia sopimustekstejä. Palokuntien sopimuskorvausten
määrittely on myös tehty omalla tavallaan.
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2.2.1 SOPIMUSPALOKUNNAT PALVELUTASOPÄÄTÖKSESSÄ
Palokuntien kanssa tehtyjen palokuntasopimuksien sisältö perustuu alueen pelastustoimen tarpeisiin. Tarve
on johdettu pelastuslain mukaisesta palvelutasopäätöksestä. Alueen pelastustoimen palvelutasosta on päätetty
pelastuslautakunnassa 11.12.2008, palvelutasopäätös on tehty vuosille 2009–2013. Palvelutasopäätöksessä olevat,
sopimuspalokuntajärjestelmää koskevat keskeiset tavoitteet on kuvattu alla.
TAVOITTEEKSI PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN mukaan on asetettu, että alueella on riskeihin nähden tarkoituksenmukainen sopimuspalokuntajärjestelmä ja sopimuspalokuntien sopimuksenmukaisiin savusukellustehtäviin määritellyn henkilöstön terveys ja työkyky on riittävä ja sitä seurataan tehokkaasti.
KALUSTON JA RESURSSIEN osalta on päätetty ottaa tavoitteeksi, että sopimuspalokuntien sopimusten mukainen
sammutus- ja säiliöautokalusto on uusittu siten, että autot ovat hyvässä toimintakunnossa ja enintään 20 vuotta
vanhoja. Ajoneuvoja on kierrätetty siten, että palokunnilla on tehtäviinsä nähden mahdollisimman sovelias ajoneuvokalusto. Miehistöautot on uusittu viimeistään 10 vuoden ikäisenä. Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien
käytössä on riittävä määrä pelastustoimen tehtäviin soveltuvia, rakenteiltaan kestäviä ja mahdollisimman turvallisia veneitä.
HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ on asetettu tavoitteeksi, että sopimuspalokuntien koulutus on suunniteltu ja toteutettu siten, että henkilöstöllä on riittävät tiedot ja taidot hoitaa tehtävänsä turvallisesti.
VALISTUKSESTA JA NEUVONNASTA on asetettu tavoitteeksi, että sopimuspalokunnat toteuttavat valistusta ja
neuvontaa suunnitelman ja sopimustensa mukaisesti. Sopimuspalokuntien henkilöstöä koulutetaan antamaan
asianmukaista turvallisuuskoulutusta.
RISKIALUEIDEN SAAVUTETTAVUUDESTA on asetettu tavoitteeksi, että sopimuspalokuntien yksiköiden lähtövalmius on eri riskialueiden tavoitteiden ja voimassaolevien sopimusten mukainen.
VESIPELASTUSTOIMINNASTA on asetettu tavoitteeksi, että pintapelastustoiminta on järjestetty pelastuslaitoksen
ja erikseen nimettyjen sopimuspalokuntien pelastusyksiköiden toimesta koko alueen kattavaksi.
PELASTUSYKSIKÖISTÄ JA NIIDEN VAHVUUKSISTA on asetettu tavoitteeksi, että todennäköisesti ensimmäisenä
kohteessa olevien sopimuspalokuntien pelastusyksiköiden miehistövahvuus on vähintään 1+3 savusukellusvalmiudella ja lähtövahvuudet ovat sopimusten mukaisia.
LISÄVEDEN SAANNISTA on asetettu tavoitteeksi, että lisäveden saanti on turvattu I ja II riskialueilla viimeistään
20 minuutin kuluttua hälytyksestä ja II ja III riskialueilla pääosin 20 minuutin kuluttua, mutta viimeistään 30
minuutin kuluttua hälytyksestä. Tavoitteesta johtuvana toimenpiteenä lisättiin vuonna 2010 sopimuspalokuntien
miehitettäväksi 15. säiliöauto.
PELASTUSMUODOSTELMIEN JOHTAMISESTA tavoitteeksi on asetettu, että sopimuspalokuntien yksikönjohtajat
kykenevät johtamaan tehokkaasti pelastusyksikköä ja käynnistämään tehokkaan pelastusjoukkueen johtamistoiminnan.
TOIMITILOISTA tavoitteeksi on asetettu, että pelastustoimen käytössä olevat sopimuspalokuntien tilat ovat hyvässä kunnossa ja ne täyttävät työturvallisuusvaatimukset sekä toiminnalliset vaatimukset.
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2.3 PALOKUNTASOPIMUKSESSA SOVITTUJA KESKEISIÄ VASTUITA
Vakuutusvastuista on todettu palokuntasopimuksessa siten, että pelastuslaitos huolehtii pelastustoimen tehtävien
vastuuvakuutusturvasta. Palokunta huolehtii muun toimintansa vastuuvakuutusturvasta.
2.3.1 VAKUUTUKSET
Palokunnan jäsenten vakuuttamisesta on todettu, että jos jäsen ei tässä toiminnassa ole työsuhteesssa, on hän pelastustoimintaan tai väestönsuojeluun osallistuessaan pelastuslain 80 §:ssä tarkoitetun tapaturmavakuutusta vastaavan
tapaturmakorvaussuojan piirissä.
Palokuntaan työsuhteessa olevan henkilöstönsä vakuuttamisesta huolehtii palokunta. Lisäksi sopimuksessa on
sovittu, että palokunta huolehtii palokunnan harrastus-, nuoriso-, nais- ja veteraanitoimintaan osallistuvien jäsenten
vakuuttamisesta.
Ajoneuvojen vakuuttamisesta on sovittu, että pelastuslaitos vastaa omistamansa tai hallinnoimansa kaluston vakuutusturvasta. Sopimuksessa mainitulle palokunnan omistuksessa olevalle ajoneuvokalustolle pelastuslaitos maksaa
normaalin liikennevakuutuksen ja vapaaehtoisen autovakuutuksen tai vastaa muutoin kaluston vahingoista riskienhallintasuunnitelman mukaisesti.
Kiinteistöjen omistaja huolehtii kiinteistön vakuuttamisesta.
2.3.2 TYÖTURVALLISUUS
Työturvallisuudesta on sovittu palokuntasopimuksessa. Tekstissä todetaan, että palokunta on ensisijaisesti vastuussa
jäsentensä työturvallisuudesta työturvallisuuslain (738/2002) 4 § kohdan 8 mukaan. Pelastuslaitos ohjaa palokuntaa
sille työturvallisuuslainsäädännön mukaan kuuluvien velvoitteiden täyttämisessä ja vastaa siitä, että sen palokunnan
käyttöön luovuttama kalusto täyttää työturvallisuusvaatimukset.
2.3.3 TYÖTERVEYSHUOLTO
Työterveyshuollosta on sovittu, että pelastuslaitos solmii työterveyshuoltosopimuksen työterveyshuoltopalveluja
tuottavan tahon kanssa, joka kattaa palokunnan hälytysosaston jäsenet siinä laajuudessa kun asia on esitetty palokuntasopimuksessa ja vastaa syntyvistä kustannuksista. Työterveyspalvelut tulee järjestää tarkoituksenmukaisesti
mahdollisimman läheltä palokunnan toimipistettä.
B-hepatiittirokotuksia ei Länsi-Uudellamaalla ole hankittu sopimuspalokuntalaisille. Tätä riskiä on arvioitu pelastuslaitoksen sairaankuljetuspäällikön toimesta. Arvion perusteella on päätetty, että riski saada B-hepatiitti on niin
pieni, ettei rokottamiseen kannata panostaa.
2.3.4 KOULUTUS
Koulutuksesta on sovittu siten, että pelastuslaitos huolehtii ja kustantaa vapaaehtoisen henkilöstön perus- ja täydennyskoulutusjärjestelmän mukaisten kurssien järjestämisestä molemmilla kotimaisilla kielillä. Ensivastekoulutuksesta
sovitaan erikseen. Sisäisen koulutuksen osalta on sovittu, että palokunta laatii vuosisuunnitelman.
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2.3.5 VARUSTEET
Pelastuslaitos hankkii palokuntasopimuksen mukaan hälytysosaston jäsenille henkilökohtaiset suojavarusteet ja -välineet. Vaihtovarusteita tulee olla käytettävissä riittävästi. Pelastuslaitos vastaa
henkilökohtaisten suojavarusteiden korjauksesta ja huollosta.
2.3.6 KALUSTO
Kalustovastuista todetaan Länsi-Uudenmaan palokuntasopimuksessa, pelastuslaitos hankkii palokunnan käyttöön sopimuksen
mukaisten tehtävien hoitamista varten tarpeellisen kaluston ja
luovuttaa sen korvauksetta palokunnan käyttöön. Palokuntaa
koskevan kaluston uudistamista ja kehittämistä tehdään yhteis-

ALUEELLA ON SOVITTU SOPIMUSPALOKUNTIEN
LÄHTÖVALMIUDESTA SEURAAVASTI:
SDORNXQWDDOlKWHHKlO\W\NVHVWl
liikkeelle 6 minuutissa
SDORNXQWDDOlKWHHKlO\W\NVHVWlOLLNNHHOOH
12 minuutissa
SDORNXQWDOlKWHHKlO\W\NVHVWlOLLNNHHOOH
30 minuutissa
6RSLPXNVHQPXNDLQHQOlKW|YDKYXXVRQ
palokunnalla 1+3 ja 8 palokunnalla 1+2.
$OXHHOODHLROHSDORNXQWLDMRLOODHLROLVLSlLYlVDLNDDQ
ollenkaan lähtövalmiutta. Lisäksi alueella ei ole
palokuntia, joilla ei olisi viikonloppuina lähtövalmiutta.

työssä sopimuspalokuntien edustajien ja hankinnoista vastaavien
pelastuslaitoksen viranhaltijoiden kanssa. Moottorikäyttöisten
laitteiden poltto- ja voiteluainehuollosta vastaa pelastuslaitos. Pelastuslaitos huolehtii myös pelastustoimen tehtävien
hoitamiseen tarkoitetun, sopimuksessa mainitun pelastuslaitoksen tai palokunnan omistaman kaluston korjauksista
ja määräaikaishuolloista. Palokunta huolehtii normaaleista toimintaan liittyvistä kaluston käytönjälkeisistä huolto- ja
kunnostustehtävistä. Palokunta huolehtii tarvittaessa myös kaluston viemisestä tarpeellisiin huoltoihin, korjauksiin ja
katsastuksiin.
2.3.7 PALOKUNNAN OMISTAMAN KIINTEISTÖN VUOKRAKUSTANNUKSET
Kiinteistökorvaus on palokuntasopimuksen perusteella pelastustoimen tarpeisiin tarkoitettujen palokunnan omistamien toimitilojen ylläpitämiseksi tarkoitettu korvaus. Palokunnan omistamiin tiloihin rinnastetaan sopimuksessa
tilat, jotka omistaa yhtiö tai yhteisö, joissa palokunnalla on määräysvalta. Lisäksi niihin rinnastetaan sellaiset tilat,
joiden hallintaan oikeuttavat osakkeet palokunta omistaa. Kiinteistökorvaus maksetaan palokunnan omistamasta,
pelastustoimen tarpeisiin tarkoitetusta paloasematilasta katselmukseen perustuen. Korvaus käsittää näiltä osin kaikki
kiinteistön kustannukset. Korvaus ei kata sellaisia tiloja (esim. juhlahuoneistot tai ylimääräiset hallipaikat), jotka
eivät ole tarpeen alueen pelastustoimelle.
2.3.8 SOPIMUSKORVAUSTEN TARKISTAMINEN
Kustannusten nousu on huomioitu palokuntasopimuksessa. Sopimuskorvausta tarkistetaan vuosittain vastaamaan
alan yleistä kustannustason muutosta.
2.3.9 VARALLAOLOSTA JA JOHTAMISEN VARMISTAMISESTA SOPIMINEN
Varallaolosta on sovittu, että palokunnan yksiköitä ja vahvennuksia voidaan hälyttää tilanteenmukaiseen päivystykseen paloasemalle tai muuhun erikseen sovittavaan paikkaan pelastustoiminnan niin vaatiessa. Mitään jatkuvaa va-
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rallaoloa ei alueella ole järjestetty. Jotkut palokunnat ovat sisäisesti sopineet kesäaikana henkilöstönsä varallaolosta, jotta nämä pystyisivät huolehtimaan palokuntasopimuksen mukaisista velvoitteistaan. Sopimuspalokuntalaiset
eivät osallistu Länsi-Uudellamaalla johtamisjärjestelmään, jossa olisi varallaolevaa henkilöstöä.

2.4 PALOKUNTIEN LÄHTÖVALMIUS
Palokuntien lähtövalmiudesta on Länsi-Uudellamaalla sovittu, että hälytyksistä 90 % pitää toteutua sopimusten
mukaisissa ajoissa. Uudessa sopimuksessa vastaava tavoite on 80 %.

2.5 PALKANMAKSU SOPIMUSPALOKUNTALAISILLE
Pelastuslaitos ei maksaa sopimuspalokunnan jäsenille palkkaa pelastustoimen tehtävistä. Mahdollista on, että palokuntayhdistykset maksavat itse jäsenistölleen palkkaa tai palkkioita.

2.6 TYÖSOPIMUKSET JA MUUT SOPIMUKSET
Pelastuslaitoksen sivutoimisen henkilöstön työsopimukset on alueella tehty saman kaavakemallin mukaisesti.
Sopimuksen mukaan henkilölle maksetaan työehtosopimusten mukaista palkkaa ja henkilö on velvoitettu tarvittaessa osallistumaan varallaoloon. Pelastuslaitoksella on 16 sivutoimista henkilöä.
Ensivasteesta on tehty joidenkin palokuntien kanssa sopimukset, yhdessä palokunnan ja pelastuslaitoksen
kanssa. Pelastuslaitoksella on sopimus alueen kuntien terveyskeskusten kanssa.

2.7 PELASTUSLAITOKSEN KANTA SOPIMUKSIIN
Pelastuslaitos on sanonut alueen palokuntasopimukset irti. Pelastuslaitoksen edustajan mukaan sopimuksia aiemmin sovittaessa palokunnat saivat aika vapaasti valita, mitä haluavat tehdä. Näin sovituista sopimuksista palokunnat
eivät ole kaikilta osin pystyneet vastaamaan. Pelastuslaitokselta oli nykyisiä sopimuksia sovittaessa useita neuvottelijoita ja tästä aiheutui se, ettei tasapainoisuudesta palokuntien osalta pystytty pitämään kiinni. Lisäksi sopimusten
nojalla maksettavat korvaukset oli aiemmin sidottu liikaa hälytysmääriin. 13 palokuntaa on ollut ns. suoriteperusteinen, jolloin sopimuskorvausten määrä on ollut suoraan riippuvainen hälytysten määrästä. Valmiuteen perustuva
korvausmalli, jossa vuosikorvaus on sama riippumatta hälytysmääristä, on soveliaampi pelastustoimen tavoitteisiin
onnettomuuksien vähentämiseksi ja resurssien tarkoituksenmukaiseen käyttämiseen. Nyt on valmisteltu uudet
sopimukset ja neuvottelu palokuntien kanssa on käyty. Uudet sopimukset tulevat voimaan vuoden 2011 alusta.

2.8 SOPIMUSPALOKUNTIEN EDUSTAJIEN KANTA
Länsi-Uudenmaan alueen sopimuspalokuntien edustajat arvioivat sopimusasioita alueellaan ja yhteistoimintaa
pelastuslaitoksen kanssa sopimusten selvittämishankkeen tiedotustilaisuudessa 20.10.2010. Arviointi tapahtui arviointilomakkeelle, jossa kumpaakin asiaa tuli arvioida numerolla 1–5 (1 huonolla tasolla – 5 erittäin hyvällä tasolla).
Arvioinnin esitti 12 henkilöä. Palokuntalaisten mielestä sopimusasiat ovat tasolla 2. Yhteistoiminta pelastuslaitoksen kanssa sujuu tasolla 2,8.
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2.9 SIVUTOIMISEN
HENKILÖSTÖN JA
SOPIMUSPALOKUNTIEN
KUSTANNUKSET
Länsi-Uudenmaan sopimuspalokuntien sopimuskorvausten yhteissummaksi
tulee kaikkien palokuntien osalta 806 378
euroa. Sopimuskorvausta vuonna 2009
sai 44 sopimuspalokuntaa. Sopimuskorvaukset vaihtelevat välillä 8 430–34 125
euroa. Summissa ei ole mukana pelastustoimen käyttöön annetuista tiloista niiden
omistajalle maksettavat vuokrat tai kiinteistökorvaukset. On huomattavaa, että
pelastuslaitos ei maksa henkilökohtaista
palkkaa yhdellekään sopimuspalokunnan
jäsenelle. Sivutoimista henkilöstöä on 16,
joille maksetaan henkilökohtaista palkkaa.

*) Kiinteistöhoitokustannukset sisältyvät
vuokriin ja kiinteistökorvauksiin.
Pelastuslaitoksen pelastustoimen toimintamenoista
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen sivutoimisen
henkilöstön ja sopimuspalokuntien osuus on 10,8
%. Yhden sopimuspalokunnan tai sivutoimisella
henkilöstöllä miehitetyn paloaseman kaikki kustannukset vuonna 2009 olivat keskimäärin noin 66
000 euroa (tässä ei ole huomioitu tehdaspalokuntaa tai sotilaspalokuntia, joille ei ollut kohdennettu
kustannuksia pyydetyssä taulukossa).

PELASTUSLAITOKSELLE
SIVUTOIMISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JA
SOPIMUSPALOKUNTATOIMINNASTA AIHEUTUVIA
KUSTANNUKSIA OVAT:
Sopimuskorvaukset
Kiinteistökorvaukset *
Vuokrat *
Kaluston kunnossapito
Koulutus
Varusteet
VIRVE -kustannukset
Polttoaineet
Kalustoinvestoinnit
Muut kustannukset
Hälyttämiskustannukset
Henkilökohtaiset palkat
Työterveyshuolto
Sähkö-, vesi- ja lämpökustannukset
Kaluston poistot ja korot
Yhteensä

€
806 378
623 889
427 260
143 853
113 420
103 459
100 626
81 048
78 410
73 345
18 461
13 308
8 950
2 753

%
27,4
21,1
14,5
4,9
3,8
3,5
3,4
2,7
2,7
2,5
0,6
0,5
0,3
0,1

353 204
2 948 364

12,0
100
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3 KESKI-UUSIMAA
3.1 YLEISTÄ

Sopimusten ja kustannusten tarkastelutilaisuus pidettiin 11.8.2010 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtopaikalla.
Pelastuslaitoksen edustajana tilaisuudessa oli apulaispelastusjohtaja Jorma Alho. Pelastuslaitoksen alueen pintaala on 1986 km2, asukasluku on 416 000 asukasta. Pelastuslaitoksella on 9 päätoimisen henkilöstön miehittämää
asemaa ja 30 sopimuspalokunnan asemaa. Sopimuspalokunnista kolme on tehdaspalokuntia. Koko päätoimisen
henkilöstön määrä on 462. Luvussa on mukana myös sairaankuljetuksen henkilöstö sekä tukihenkilöstö, pelastustoimintaan osallistuvaa henkilöstöä on noin 350 henkeä. Vastaavasti hälytyskelpoisia sopimuspalokuntalaisia on
käytössä 572 henkilöä. Pelastuslaitoksen toimintamenot vuonna 2009 olivat 22,174 miljoonaa euroa. Tästä luvusta
sopimuspalokuntien aiheuttamat kokonaiskustannukset ovat 1 252 805 euroa.
Lentoasemalla olevan ilmailumääräysten mukaisen Finavian palokunnan pelastusvalmiutta, eikä kustannuksia
ole huomioitu tässä tarkastelussa.

3.2 SOPIMUSTEN RAKENNE JA KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMINEN
Keski-Uudellamaalla on sopimuspalokuntien kanssa tehty aluesopimus. Se on valtakunnallisen mallin mukainen,
kuitenkin sovellettuna paikallisiin olosuhteisiin. Palokuntasopimuksissa on käytetty myös soveltaen valtakunnallista mallia.
Sopimuskorvauksen määrittelyssä ei ole käytetty valtakunnallisen mallin mukaista pisteytystaulukkoa, vaan alueella on oma tapa määrittää korvauksen suuruus. Määrittelyssä käytetään palokuntakohtaisesti erilaisia perusteita.

3.3 SOPIMUKSISSA SOVITTUJA KESKEISIÄ VASTUITA
3.3.1 VAKUUTUKSET
Vakuutusvastuista on todettu aluesopimuksessa siten, että pelastuslaitos huolehtii pelastustoimen tehtäviin osallistuvan henkilöstön vastuuvakuutusturvasta. Sopimuspalokunta huolehtii muun toimintansa vastuuvakuutusturvasta. Lisäksi sopimuksessa on mainittu niiden palokuntien jäsenten tapaturmavakuutusturvasta, jotka eivät saa
tehtävistä palkkaa – se on pelastuslain mukaisesti kunnossa. Mikäli sopimuspalokunta maksaa jäsenilleen palkkaa
on silloin myös – sopimuksen mukaan – sopimuspalokunnan huolehdittava tapaturmavakuuttamisesta.
Sopimuspalokunnan on huolehdittava myös harrastus-, nuoriso-, nais- ja veteraanitoimintaan osallistuvien
jäsenten vakuuttamisesta.
Aluesopimuksen mukaan pelastuslaitos vastaa omistamansa ajoneuvokaluston vakuutusturvasta. Palokuntasopimuksessa mainituille sopimuspalokunnan omistuksessa olevalle ajoneuvokalustolle pelastuslaitos maksaa
normaalin liikennevakuutuksen ja vapaaehtoisen autovakuutuksen tai vastaa muutoin kaluston vahingoista riskienhallintasuunnitelman mukaisesti. Pelastuslaitos on sisällyttänyt palokuntasopimuksessa sovittujen palokunnan
omistamien ajoneuvojen vakuutusmaksut sopimuskorvaukseen.
Sopimuksen mukaisesti kiinteistöjen vakuuttamisesta vastaa niiden omistaja.
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3.3.2 TYÖTURVALLISUUS
Työturvallisuudesta on sovittu aluesopimuksessa. Siinä sanotaan, että sopimuspalokunta on ensisijaisesti vastuussa
jäsentensä työturvallisuudesta työturvallisuuslain mukaisesti. Pelastuslaitos ohjaa – sopimuksen mukaisesti – sopimuspalokuntaa sille työturvallisuuslainsäädännön mukaan kuuluvien velvoitteiden täyttämisessä ja vastaa siitä, että
sen sopimuspalokunnan käyttöön luovuttama kalusto täyttää työturvallisuusvaatimukset.
3.3.3 TYÖTERVEYSHUOLTO
Työterveyshuollosta on sovittu, että pelastuslaitos huolehtii hälytysosaston jäsenten terveystarkastukset, siltä osin
kuin henkilön työterveyshuoltoa ei ole jo muutoin riittävässä laajuudessa järjestetty. Sopimuspalokunta vastaa henkilöstönsä lihaskunto- ja toimintakykytestien toteutuksesta.
Sopimuspalokuntalaisille ei ole hankittu hepatiitti B -rokotuksia.
3.3.4 KOULUTUS
Koulutusvastuut on sovittu siten, että pelastuslaitos huolehtii palokuntalaisten peruskoulutuksesta ja sen kustannuksista koulutussuunnitelman mukaisesti. Sopimuspalokunta huolehtii palokuntalaisten riittävästä perehdyttämisestä
ennen peruskoulutukseen hakeutumista.
3.3.5 VARUSTEET
Hälytysosaston jäsenten henkilökohtaisten varusteiden ja -välineiden hankinnasta vastaa sopimuspalokunnat. Ne
huolehtivat myös varusteiden tarkastamisesta ja käyttökunnon valvonnasta niiltä osin kuin se on mahdollista ilman
erityiskoulutusta, muilta osin tarkastamisesta ja käyttökunnon valvonnasta vastaa pelastuslaitos. Pelastuslaitos vastaa
henkilökohtaisten suojavarusteiden ja välineiden korjauksesta ja huollosta.
3.3.6 KALUSTO
Ajoneuvokalustosta on sovittu palokuntasopimuksissa palokuntakohtaisesti. Pääsääntöisesti pelastuslaitos asettaa palokunnan käyttöön sovitun ajoneuvon tai ajoneuvoja. Palokunnan omistamasta säiliö- tai sammutusyksiköstä pelastuslaitos maksaa 1 000 euron korvauksen vuodessa. Osassa palokuntasopimuksia on sovittu lisäksi, että pelastuslaitos
vastaa sopimuspalokunnan miehistöautoluokkaa olevan auton kaikista käyttökuluista. Haastattelun perusteella – ellei
toisin ole sovittu – sopimuspalokunta huolehtii ajoneuvojen polttoainekustannuksista. Aluesopimuksessa todetaan,
että yhdessä erikseen nimetyn kaluston korjauksista ja määräaikaishuolloista vastaa pelastuslaitos, ellei yksittäisessä palokuntasopimuksessa toisin sovita. Yhdessä erikseen nimetyn pienkaluston korvaushankinnoista ja huollosta
vastaa sopimuspalokunta.
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3.3.7 KIINTEISTÖ
Sopimuspalokunnan omistaman paloasemakiinteistön palokuntakäyttöön varatuista tiloista pelastuslaitos maksaa
erikseen sovittavan vuokran. Vuokran tason tarkistus seuraa kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin tasoa. Jos
pelastuslaitoksen taloudellinen tilanne sitä edellyttää, tulee vuokran korotuksesta erikseen neuvotella. Pelastuslaitos korvaa sopimuspalokunnalle täysimääräisesti sen vuokramenon, jonka sopimuspalokunta joutuu maksamaan
toiminnan vaatimista tiloista kiinteistön yksityiselle omistajalle.
Paloaseman kiinteistönhoito-, sähkö-, vesi- ja lämmityskustannukset sisältyvät vuokraan.
3.3.8 KUSTANNUSTEN NOUSU
Kustannusten nousun huomioiminen on kirjattu palokuntasopimukseen seuraavasti – palokuntasopimusten
mukaisten korvausten vuosittainen tarkistus seuraa kunnalliseen teknisten sopimukseen sisältyvien palkantarkistusten tasoa, mutta mikäli pelastuslaitoksen taloudellinen tilanne sitä edellyttää, tulee korvausten tarkistuksesta
neuvotella erikseen. Sopimuspalokunnalle on mahdollista maksaa hakemuksesta vuosittaisen kiinteän korvauksen lisäksi harkinnanvaraista lisäkorvausta, mikäli hälytystehtävät ovat lisääntyneet.
3.3.9 VARALLAOLOSTA JA JOHTAMISEN VARMISTAMISESTA SOPIMINEN
Varallaolosta ja johtamisen varmistamisesta ei ole alueeikä palokuntasopimuksilla sovittu mitään.

3.5 PALKANMAKSU
SOPIMUSPALOKUNTALAISILLE
Alueen sopimuspalokuntalaisille ei makseta palkkaa
pelastuslaitoksen teknillisenä palkanmaksuna.

3.6 MUUT SOPIMUKSET
Pelastuslaitos ei ole tehnyt palokuntien kanssa muuta
kuin aluesopimuksen ja palokuntasopimukset.

3.7 PELASTUSLAITOKSEN KANTA
SOPIMUKSIIN
Pelastuslaitoksen kannan mukaan kustannustietoisuus

3.4 PALOKUNTIEN TOIMINTAVALMIUS
Keski-Uudenmaan palokuntien valmius palokuntasopimuksen mukaisesti vaihtelee eri palokunnilla
huomattavasti.
DOXHHOODRQSDORNXQWDDMRLOODRQDLQDPLQXXWLQ
lähtövalmius
DOXHHOODRQSDORNXQWDDMRLOODRQOlKW|YDOPLXVDUNLSlLvinä klo 07.00–17.00 välisenä aikana 30 minuuttia ja
17.00–07.00 sekä viikonloppuisin 10 minuuttia
DOXHHOODRQSDORNXQWDDMRLOODHLDUNLSlLYLQlROHNOR
06.00–17.00 välisenä aikana valmiutta ollenkaan, nämä
palokunnat pitävät valmiutta yllä 17.00–06.00 aikaan ja
viikonloppuisin – lähtöaikavaatimus on 45 minuuttia
ORSXLOODDOXHHQSDORNXQQLOOD NSO RQHULODLVLD
lähtövalmiusaikoja välillä 5–45 minuuttia, kaikilla on
yksilöllinen lähtöaika.

on lisääntynyt, saatavan palvelun laatuun ja laajuuteen
on kiinnitettävä enemmän huomiota. Pelastuslaitos
haluaa kehittää sopimuksia alueellaan siten, että yhdellä korvauksella saadaan koko palvelu eikä muita kustannuksia tarvitse enää sopimuspalokunnalle maksaa – periaatteena yhden hintalapun periaate. Alueella kaivataan,
pelastuslaitoksen kannan mukaan, myös palokuntien erikoistumista.
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3.8 SOPIMUSPALOKUNTIEN EDUSTAJIEN KANTA
Keski-Uudenmaan alueen sopimuspalokuntien edustajat arvioivat sopimusasioita alueellaan ja yhteistoimintaa pelastuslaitoksen kanssa. Arviointi tapahtui sopimusten selvittämishankkeen tiedotustilaisuudessa Hyvinkäällä. Arviointi
tapahtui arviointilomakkeelle, jossa kumpaakin asiaa tuli arvioida numerolla 1–5 (1 huonolla tasolla – 5 erittäin hyvällä tasolla). Arvioinnin esitti 22 henkilöä. Palokuntalaisten mielestä sopimusasiat ovat Keski-Uudellamaalla tasolla 3.
Yhteistoiminta pelastuslaitoksen kanssa sujuu tasolla 3,8.

3.9 SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUKSET
Alueella on sopimuspalokuntina 16 täydennyspalokuntaa, 13 reservipalokuntaa ja 1 muu palokuntaluokkaan kuuluva. Palokuntien sopimuskorvausten yhteissummaksi tulee kaikkien palokuntien osalta 431 354 euroa. Sopimuskorvaukset vaihtelevat välillä 1 072–28 000 euroa. Keski-Uudenmaan sopimuskorvaukset on aluesopimuksen mukaisesti
tarkoitettu kattamaan kaikki ne kustannukset, jotka palokunnalle aiheutuvat tämän sopimuksen mukaisten tehtävien
hoitamisesta ja valmiuden ylläpitämisestä. Se ei ole palokuntayhdistykselle maksua palveluntuottamisesta – vaan
tämä raha on tarkoitettu palokunnan toiminnan välttämättömien kustannusten maksuun.
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PELASTUSLAITOKSELLE
SOPIMUSPALOKUNTATOIMINNASTA TULEVIA
KUSTANNUKSIA OVAT:
Sopimuskorvaukset
Kiinteistön vuokrat
Polttoainekustannukset
Koulutus
Koneiden kunnossapito
VIRVE -kustannukset
Kalustoinvestoinnit
Vakuutukset
Sähkö-, vesi- ja lämpökustannukset
Hälyttämiskustannukset
Työterveyshuolto
Muut kulut
Testaukset
Yhteensä
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€
431 354
409 451
60 000
60 000
60 000
55 000
50 000
30 000
30 000

%
34,4
32,7
4,8
4,8
4,8
4,4
4,0
2,4
2,4

20 000
20 000
17 000
10 000
1 252 805

1,6
1,6
1,4
0,8
100
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4 ITÄ-UUSIMAA
4.1 YLEISTÄ

Sopimusten ja kustannusten tarkastelutilaisuus pidettiin Tampereen aluepelastuslaitoksen johtopaikalla 12.5.2010.
Pelastuslaitoksen edustajana tilaisuudessa oli pelastuspäällikkö Peter Johansson.
Pelastuslaitoksen alueen pinta-ala ilman merialuetta on 2763 km2, asukasluku on 94 353. Pelastuslaitoksella on
3 päätoimisen henkilöstön, 5 sivutoimisen henkilöstön ja 41 sopimuspalokunnan henkilöstön miehittämää pelastusasemaa. Alueella on oma palokuntien luokittelutapa, joka jakautuu A-D luokkiin. Palokunnista on 41 VPKsopimuspalokuntia ja 5:ltä pelastusasemalta toimii sivutoiminen henkilöstö. Alueella ei ole sopimuspalokuntana
tehdaspalokuntia. Koko päätoimisen henkilöstön määrä on noin 120, joista operatiiviseen pelastustoimintaan
osallistuu 78 henkilöä. Vastaavasti hälytyskelpoisia sopimushenkilöstöä on käytössä 556 henkilöä. Pelastuslaitoksen toimintamenot vuonna 2009 olivat 8,224 miljoonaa euroa. Tästä luvusta sopimushenkilöstön aiheuttamat
kokonaiskustannukset ovat 1 482 538 euroa.

4.2 SOPIMUSTEN RAKENNE JA KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMINEN
Itä-Uudenmaan alueella on sopimuspalokuntien kanssa tehty aluesopimus. Se on valtakunnallisen mallin mukainen, kuten ovat myös palokuntasopimukset. Palokuntien sopimuskorvausten määrittelyssä on käytetty omaa
mallia, jossa korvausrahaa tuovia tekijöitä ovat: savusukeltajien määrä, ympärivuorokautinen hälytysvalmius,
hälytyssuoritteet, palokunnan tehtävä, erikoistuminen, muonitushuolto, valistustoiminta, pientarvikekorvaus,
nuoriso-osasto, naisosasto, palokunnan omaamat tietoliikenneyhteydet, henkilöstön koulutustaso ja palokunnan
itsensä hankkima kalusto.

4.3 SOPIMUKSISSA SOVITTUJA KESKEISIÄ VASTUITA
4.3.1 VAKUUTUKSET
Vakuutusvastuista on todettu aluesopimuksessa, että pelastuslaitos huolehtii hälytysosaston jäsenten vakuuttamisesta. Vakuutusehdot ovat aluesopimuksen liitteenä.
Pelastuslaitos huolehtii operatiiviseen toimintaan kuuluvan sammutus- ja pelastuskaluston vakuutuksista, ellei
palokuntasopimuksessa toisin sovita.
4.3.2 TYÖTURVALLISUUS
Työturvallisuudesta ei ole sovittu aluesopimuksessa, eikä palokuntasopimuksessa.
Sopimuspalokunnat on liitetty pelastuslaitoksen työturvallisuusorganisaatioon, johon sopimuspalokunnat
ovat nimenneet kolme sopimuspalokuntien edustajaa.
4.3.3 TYÖTERVEYSHUOLTO
Terveystarkastuksista on aluesopimuksessa sovittu, että pelastuslaitos osoittaa ne paikat, joissa hälytysosaston
jäsenet voivat suorittaa testit ja tarvittavat terveystarkastukset.
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Lisäksi palokuntasopimuksessa on todettu, että pelastuslaitos vastaa palokuntien hälytysosastojen pelastussukellukseen liittyvien ohjeiden mukaisista terveystarkastuksista.
Sivutoimiselle ja sopimuspalokuntien ensivastetehtäviin osallistuvalle henkilöstölle on annettu hepatiittirokotukset terveydenhuollon tekemän riskinarvioinnin perusteella.
4.3.4 KOULUTUS
Pelastuslaitos vastaa palokuntien operatiivisen henkilöstön peruskoulutuksen järjestämisestä vähintään yksittäisessä
palokuntasopimuksessa määritellyn tavoitevahvuuden puitteissa, ellei yksittäistapauksien osalta molemminpuolisesti toisin sovita. Palokunta vastaa hälytysosastonsa jäsenten ylläpitokoulutuksesta. Muun koulutuksen osalta vastuu
toteutuksesta perustuu yhteisesti sovittuihin järjestelyihin.
4.3.5 VARUSTEET
Pelastuslaitos huolehtii, että palokunnilla on käytettävissään riittävästi CE-vaatimukset täyttäviä paloasuja (sammutusasu, palojalkineet, palovyö tai valjaat, palokäsineet, päänsuojus ja palokypärä sekä savusukeltajiksi hyväksytyillä
lisäksi väliasu). Varusteiden hankintamäärä perustuu palokuntakohtaiseen tavoitevahvuuteen, joka on määritetty
palokuntasopimuksessa.
Pelastuslaitos huolehtii sammutusasujen pesusta ja korjauksesta, ellei palokuntasopimuksessa ole toisin sovittu.
Väliasujen pesusta ja korjauksesta vastaa sopimuspalokunta, ellei palokuntasopimuksessa ole toisin sovittu.
4.3.6 KALUSTO
Pelastuslaitos hankkii palokuntien tarvitseman kaluston. Tarvittaessa pelastuslaitos kuulee palokuntia kalustohankinnoissa. Pelastuslaitos huolehtii
operatiiviseen toimintaan
kuuluvan sammutus- ja pelastuskaluston vakuutuksista,
katsastuksista, huolloista sekä
korjauksista, ellei yksittäisessä
palokuntasopimuksessa toisin
sovita.
Palokunnat huolehtivat
kaluston normaalista käytönjälkeisestä huollosta poislukien
letkuhuolto ja paineilmalaitteiden pullojen täyttäminen ellei
yksittäisessä palokuntasopimuksessa ole toisin sovittu.
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Palokunnan käytössä olevan kaluston poltto- ja voiteluaineista huolehtii pelastuslaitos, ellei yksittäisessä palokuntasopimuksessa toisin sovita.
4.3.7 PALOKUNNAN OMISTAMAN KIINTEISTÖN VUOKRAKUSTANNUKSET
Pelastuslaitos maksaa palokunnan omistaman paloasemakiinteistön palokuntakäyttöön varatuista tiloista vuokrakorvauksen. Pelastuslaitoksen maksama vuokra määräytyy kiinteistön kunnon perusteella tehdyn vuokranmäärittelyn mukaisesti.
4.3.8 SOPIMUSKORVAUSTEN TARKISTAMINEN
Aluesopimuksessa todetaan, että palokuntasopimusten sopimuskorvaustasoa tarkistetaan vuosittain 30.6. mennessä yleistä kustannustasoa vastaavalla indeksillä.
4.3.9 VARALLAOLOSTA JA JOHTAMISEN VARMISTAMISESTA SOPIMINEN
Varallaolo- ja päivystysjärjestelyt järjestetään palvelutasopäätöksessä määritellyllä tasolla. Palokunnat voidaan
hälyttää tilanteenaikaiseen päivystykseen (asemapäivystys).
Johtamisen varmistavaa järjestelmää, johon sopimuspalokuntalaiset osallistuisivat, ei alueella ole, mutta yhdessä palokunnassa on yksikönjohtajavarallaolo.

4.4 PALOKUNTIEN LÄHTÖVALMIUS
Periaatteessa kaikki Itä-Uudenmaan alueen sopimuspalokunnat ja sivutoimisen henkilöstön miehittämät paloasemat ovat 5 - 15 minuutin lähtövalmiudessa.

4.5 PALKANMAKSU SOPIMUSHENKILÖSTÖLLE
Pelastuslaitos maksaa sovitulla tavalla palkan 5 pelastusaseman sivutoimiselle henkilöstölle.
Lisäksi on mahdollista, että palokuntayhdistys maksaa jäsenilleen palkkaa tai palkkiota.

4.6 TYÖSOPIMUKSET JA MUUT SOPIMUKSET
Työsopimukset on alueella tehty yhdenlaisen työsopimuslomakkeen mukaisesti. Sopimuksen mukaan henkilölle
maksetaan työsopimusten mukaista palkkaa. Henkilö on velvoitettu tarvittaessa osallistumaan varallaoloon.
Alueelta löytyy palokuntien ensivastesopimuksia. Korvauksen perusteena on noin 120 euroa / ensivastetehtävä.
Korvauksen saajana on pelastuslaitos, joka vastaa ensivastetoiminnan ylläpitämisestä. Ensivastetoiminnan korvauksen maksamisesta pelastuslaitokselle vastaa ko. alueen terveystoimi.

4.7 PELASTUSLAITOKSEN KANTA SOPIMUKSIIN
Pelastuslaitoksen mielestä sopimuksissa on hyvää niiden dynaamisuus. Vuonna 2004 laadittua aluesopimusta on
tarve uudistaa.
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4.8 SOPIMUSHENKILÖSTÖN EDUSTAJIEN KANTA
Itä-Uudenmaan alueen sopimushenkilöstön edustajat arvioivat sopimusasioita alueellaan ja yhteistoimintaa pelastuslaitoksen kanssa sopimusten selvittämishankkeen tiedotustilaisuudessa 15.6.2010. Arviointi tapahtui arviointilomakkeelle, jossa kumpaakin asiaa tuli arvioida numerolla 1–5 (1 huonolla tasolla – 5 erittäin hyvällä tasolla). Arvioinnin
esitti 26 henkilöä. Sopimushenkilöstön mielestä sopimusasiat ovat Itä-Uudellamaalla tasolla 3,3. Yhteistoiminta
pelastuslaitoksen kanssa sujuu tasolla 2,8.

4.9 SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUKSET
Itä-Uudenmaan sopimuspalokuntien sopimuskorvausten yhteissummaksi tulee kaikkien palokuntien osalta 319 146
euroa. Yhdistyskorvausta saa 37 sopimuspalokuntaa. Sopimuskorvaukset vaihtelevat välillä 1 200–27 089 euroa. On
huomattavaa, että sopimuskorvauksella alueen palokunnat maksavat palokunnan kustannuksia.

PELASTUSLAITOKSELLE
SOPIMUSHENKILÖSTÖSTÄ AIHEUTUVIA
KUSTANNUKSIA OVAT:
Vuokrakustannukset
Sopimuskorvaukset
Kalustoinvestoinnit
Henkilökohtaiset palkat
Muut kustannukset
Koneiden kunnossapito
Työterveyshuolto
Koulutus
Polttoaineet
Vakuutukset
Sähkö-, vesi- ja
lämmityskustannukset
Yhteensä

€
420 313
319 146
280 900
270 332
55 000
45 000
27 886
25 055
25 000
9 000
4 906

%
28,4
21,5
18,9
18,2
3,7
3,0
1,9
1,7
1,7
0,6
0,3

1 482 538

100

Pelastuslaitoksen toimintamenoista sopimuspalokuntien osuus on 18,0 %. Yhden sopimuspalokunnan kaikki kustannukset ovat keskimäärin 32 229
euroa.
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5 VARSINAIS-SUOMI
5.1 YLEISTÄ

Sopimusten ja kustannusten tarkastelutilaisuus pidettiin Tampereen aluepelastuslaitoksen johtopaikalla 12.5.2010.
Pelastuslaitoksen edustajana tilaisuudessa oli pelastuspäällikkö Mika Kontio.
Pelastuslaitoksen alueen pinta-ala ilman merialuetta on 10 910 km2, asukasluku on 465 012. Pelastuslaitoksella
on 11 päätoimisen henkilöstön ympärivuorokauden miehittämää asemaa ja 74 sopimuspalokunnan asemaa. Alueen sopimuspalokuntia ei ole jaettu palokuntaluokkiin. Palokunnista on 69 VPK-sopimuspalokuntia ja 5 paloasemalta lähtee sivutoiminen henkilöstö. Tehdaspalokuntia ei alueella ole sopimuspalokuntana. Koko päätoimisen
henkilöstön määrä on noin 582, joista operatiiviseen pelastustoimintaan osallistuu 312 henkilöä. Vastaavasti
hälytyskelpoisia sopimushenkilöitä on käytössä 1 262 henkilöä. Pelastuslaitoksen toimintamenot vuonna 2009
olivat 28,321 miljoonaa euroa. Tästä luvusta sopimuspalokuntien aiheuttamat kokonaiskustannukset ovat
4 139 830 euroa.

5.2 SOPIMUSTEN RAKENNE JA KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMINEN
Varsinais-Suomen alueella on sopimuspalokuntien kanssa tehty aluesopimus. Se on valtakunnallisen mallin mukainen, kuten myös palokuntasopimukset. Palokuntien sopimuskorvausten määrittelyssä on käytetty valtakunnallisen mallin mukaista pisteytystyökalua.

5.3 SOPIMUKSISSA SOVITTUJA KESKEISIÄ VASTUITA
5.3.1 VAKUUTUKSET
Aluesopimuksessa on todettu, että sopimuspalokunta työnantajana vastaa vakuutuksista.
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Kaikilla sopimuspalokunnan jäsenillä tulee olla tapaturmavakuutukset, lisäksi niillä jäsenillä, joille maksetaan palkkioita, tulee olla lakisääteiset vakuutukset.
Vakuutusten kustannuksista on todettu, että edellä mainittujen vakuutusten lisäksi myös sopimuspalokuntien
hallinnon ja hälytysosaston toiminnan vastuuvakuutuksien kustannus sisällytetään palokuntasopimuksiin.
Pelastuslaitos huolehtii operatiiviseen toimintaan käytetyn pelastuslaitoksen omistaman sammutus- ja pelastuskaluston vakuutuksista, ellei yksittäisessä palokuntasopimuksessa toisin sovita. Sopimuspalokunta vastaavasti huolehtii
omistamansa sammutus- ja pelastuskaluston vakuutuksista, ellei yksittäisessä palokuntasopimuksessa muuta sovita.
5.3.2 TYÖTURVALLISUUS
Työturvallisuudesta ei ole sovittu aluesopimuksessa eikä palokuntasopimuksissa (työnantajan vastuu lakisääteisesti).
5.3.3 TYÖTERVEYSHUOLTO
Varsinais-Suomen pelastuslaitos organisoi hälytysosaston jäsenten terveystarkastukset. Pelastuslaitos osoittaa ja sopii
ne paikat, joissa hälytysosaston jäsenet voivat suorittaa terveystarkastukset. Kustannukset huomioidaan palokuntasopimuksessa.
Varsinais-Suomen pelastuslaitos vastaa / kustantaa sopimuspalokuntien savusukeltajien terveystarkastukset. Sopimuspalokunta vastaa työnantajana muiden sopimuspalokuntalaisten työterveyshuollosta. Kustannukset on huomioitu palokuntasopimuksessa. Sopimuspalokunta voi käyttää työterveyshuollon palveluidentuottajana pelastuslaitoksen
osoittamia paikkoja.
Hepatiitti B -rokotuksia ei ole sopimushenkilöstölle pelastuslaitoksen puolesta hankittu.
5.3.4 KOULUTUS
Pelastuslaitos järjestää sopimuspalokuntien hälytysosastojen- ja palomiesyhdistysten operatiivisen henkilöstön
perus-, ja jatkokoulutuksen. Peruskoulutukseen kuuluvat voimassa olevassa koulutusohjeessa mainitut peruskurssit.
Peruskoulutukseen sisältyy sopimuspalokuntien miehistön, alipäällystön ja päällystön pätevöittävä koulutus.
Sopimuspalokuntien päällystöön koulutettavien henkilöiden koulutussuunnitelmien mukaisista koulutuskustannuksista, mukaan lukien korvaus työansion menetyksestä ja matkakustannuksista, vastaa pelastuslaitos.
Sopimuspalokunta vastaa hälytysosastonsa jäsenten ylläpitokoulutuksesta, esim. viikkoharjoitukset, yhteistyössä
pelastuslaitoksen kanssa, hyväksytyn koulutussuunnitelman puitteissa.
Pelastuslaitos pyrkii osoittamaan kouluttajan vähintään neljään viikkoharjoitukseen vuodessa palokuntaa kohden.
Nämä koulutustilaisuudet voivat olla myös useammalle palokunnalle yhteisiä oppitunteja ja yhteistoimintaharjoituksia.
5.3.5 VARUSTEET
Sopimuspalokunnilla on käytettävissään riittävästi CE-vaatimukset täyttäviä paloasuja. Sammutusvarusteet tulee olla
jokaisella hälytysosaston jäsenellä (Huom. Työturvallisuuslaki). Sammutusvarusteet ovat henkilökohtaisia. Vaatimukset täyttäviä vaihtovarusteita tulee olla myös riittävästi omalla paloasemalla sekä isompi määrä keskitetysti alueella.
Sammutusvarusteiden hankinnan kustannukset huomioidaan palokuntasopimuksessa, mutta varusteiden
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hankintavastuusta (pelastuslaitos vai palokunta) sovitaan palokuntasopimuksessa. Tällainen kirjaus palokuntasopimuksessa on esim. seuraavanlainen: Työsuojelumääräykset täyttävät sammutusvarusteet (20 % vuosittain,
hälytysosaston siitä vahvuudesta, joka täyttää vuosittaiset harjoitusminimivaatimukset) hankkii pelastuslaitos.
5.3.6 KALUSTO
Palvelutasopäätöksessä määritellään kaluston määrä, laatu ja sijoitus. Alueen sopimuspalokunnat osallistuvat
kalustoa koskevaan valmisteluun (mm. hankinnat, sijoitus, huolto, kunnossapito,…). Pelastuslaitos hankkii ja
ylläpitää palvelutasopäätöksen mukaista kalustoa, sisältäen myös pienkaluston. Pelastuslaitos huolehtii operatiiviseen toimintaan käytetyn pelastuslaitoksen omistaman sammutus- ja pelastuskaluston vakuutuksista, katsastuksista, huolloista ja korjauksista ellei yksittäisessä palokuntasopimuksessa toisin sovita.
Sopimuspalokunta huolehtii omistamansa sammutus- ja pelastuskaluston vakuutuksista, huollosta ja korjauksesta kustannuksien sisältyessä palokuntasopimukseen, ellei yksittäisessä palokuntasopimuksessa ole muuta
sovittu. Sopimuspalokunnat huolehtivat kaluston normaalista käytönjälkeisestä huollosta.
5.3.7 PALOKUNNAN OMISTAMAN KIINTEISTÖN VUOKRAKUSTANNUKSET
Sopimuspalokunnan omistaman paloasemakiinteistön operatiivisen toiminnan (pelastustoiminan) käyttöön
osoittamat tilat huomioidaan palokuntasopimuksessa (korvaus/arvo) - käyttökustannustenkorvaus: lähtöarvo
vuonna 2006: 3 € / m², max. 500 m².
Sopimuspalokunnan omistaman paloasemakiinteistön palokuntakäyttöön osoittamat tilat huomioidaan
palokuntasopimuksessa (korvaus/arvo). Vuokrausperiaatteet noudattavat aluepelastuslautakunnan hyväksymiä
vuokrauksen yleisiä periaatteita.
5.3.8 SOPIMUSKORVAUSTEN TARKISTAMINEN
Sopimuspalokunnan sopimuskorvaus määritellään vuosittain tukkuhintaindeksin vuoden 1995 = 100 muutoksia
vastaavaksi. Palokuntasopimuksen ja sopimuskorvauksien muutokset käydään läpi sopimuspalokuntien neuvottelukunnan kokouksessa. Perusindeksiluvuksi otetaan vuoden 2002 joulukuun indeksi 107.7 pistettä ja vertailuindeksipisteluku on aina edellisen vuoden joulukuun indeksiluku. Indeksiluvun aleneminen ei kuitenkaan pienennä
maksettavia sopimuskorvauksia.
Henkilöstön työkorvausten osalta noudatetaan kuntien teknisten sopimuksen palkkaindeksiä.
5.3.9 VARALLAOLOSTA JA JOHTAMISEN VARMISTAMISESTA SOPIMINEN
Sopimuspalokuntien varallaolo- ja päivystysjärjestelyt sovitaan tarvittaessa erikseen palokuntasopimuksessa.
Varallaolossa ja päivystyksessä oleva henkilöstö ja yksiköt huomioidaan alueen vasteita muodostettaessa.
Palokunnat voidaan hälyttää myös tilanteenaikaiseen päivystykseen (asemapäivystys).
Kahdella paikkakunnalla (Laitila ja Somero) käytetään päätoimisten palomiesten lisäksi henkilökohtaisen
sopimuksen sopimuspalokuntalaisia yksikönjohtajapäivystyksessä. Tämä ei sinänsä varmista alueen johtamista,
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sillä alueella on myös päätoimiset P2 ja P3
johtajat, vaan ennemminkin jäänne vanhasta kuntakohtaisesta järjestelmästä (ennen
vuotta 2004).

5.4 PALOKUNTIEN
LÄHTÖVALMIUS
Varsinais-Suomen palokuntien palokuntasopimuksessa on määritelty, että lähtövalmius
on se kulloinkin määritetty minimihenkilömäärä, joka n. 90 % varmuudella on
valmiina tehtävään palokunnan asemalla
sopimuksessa kulloinkin määritetyn ajan
puitteissa siitä, kun palokunnan ao. henkilöstö on saanut tiedon hälytyksestä.
Sopimukset ovat rakenteeltaan sellaisia, että palokunnan sopima lähtöaika ja
-vahvuus voi vaihdella arkipäivänä työaikana, työajan ulkopuolella ja viikonloppuna.
Usealla palokunnalla on sovittu I lähdön
lisäksi myös II-lähtö.
I-lähtö lähtee liikkeelle yleensä 5 tai 10
minuutissa. II-lähtö lähtee liikkeelle 10, 15,
20 tai 30 minuutissa. Muutamalla palokunnalla on sovittu myös III-lähtö ja sen lähtöaikavaatimus on 30 minuuttia.

5.5 PALKANMAKSU SOPIMUSHENKILÖSTÖLLE
Pelastuslaitos maksaa sovitulla tavalla (työnantajan asiamiehen roolissa) palkan 19 palokunnan tai paloaseman sopimushenkilöstölle pelastustoimen tehtävistä. Näistä 14 on yhdistyssopimuksen sopimuspalokuntia ja 5 paloaseman
sivutoimista henkilöstöä. Lisäksi on mahdollista, että palokuntayhdistys maksaa jäsenilleen palkkaa tai palkkiota.

5.6 TYÖSOPIMUKSET JA MUUT SOPIMUKSET
Työsopimukset on alueella tehty saman kaavakemallin mukaisesti. Sopimuksen mukaan henkilölle maksetaan työehtosopimusten mukaista palkkaa. Henkilö on velvoitettu tarvittaessa osallistumaan varallaoloon. Palomiesyhdistyksille
maksetaan yhdistyskorvausta.
Muita sopimuksia on alueella tehty ensivasteesta, sopimuksen mukaan palokunta saa näistä hälytystehtävistä
100–160 euroa/kerta riippuen ensivastetoiminnassa käytettävän kaluston omistajuussuhteista.
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5.7 PELASTUSLAITOKSEN KANTA SOPIMUKSIIN
Pelastuslaitoksen mielestä alueelle tehdyt sopimukset ovat sopimuspalokuntien kesken yhdenvertaiset ja tasapuoliset sekä toteuttavat osaltaan hyvin pelastustoimen palvelutasopäätöstä.

5.8 SOPIMUSPALOKUNTIEN EDUSTAJIEN KANTA
Varsinais-Suomen alueen sopimuspalokuntien edustajat arvioivat sopimusasioita alueellaan ja yhteistoimintaa
pelastuslaitoksen kanssa sopimusten selvittämishankkeen tiedotustilaisuudessa 16.6.2010. Arviointi tapahtui
arviointilomakkeelle, jossa kumpaakin asiaa tuli arvioida numerolla 1–5 (1 huonolla tasolla – 5 erittäin hyvällä
tasolla). Arvioinnin esitti 26 henkilöä. Palokuntalaisten mielestä sopimusasiat ovat Varsinais-Suomessa tasolla
3,6. Yhteistoiminta pelastuslaitoksen kanssa sujuu tasolla 3,5.

5.9 SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUKSET
Varsinais-Suomen sopimuspalokuntien sopimuskorvausten yhteissummaksi tulee kaikkien palokuntien ja sivutoimisen henkilöstön paloasemien osalta
1 564 516 euroa. Yhdistyskorvausta saa 74
palokuntayhdistystä. Sopimuskorvaukset
vaihtelevat välillä 2 428–79 929 euroa. On
huomattavaa, että 55 palokunnan osalta
sopimuskorvaus pitää sisällään palokuntayhdistykselle maksettavat henkilöiden
työkorvaukset.

Pelastuslaitoksen toimintamenoista sopimuspalokuntien osuus on 14,6 %. Yhden sopimuspalokunnan kaikki kustannukset ovat keskimäärin 55 944
euroa.
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SOPIMUSHENKILÖSTÖN AIHEUTTAVIA
KUSTANNUKSIA OVAT:
Sopimuskorvaukset
Vuokrakustannukset
Henkilökohtaiset palkat
VIRVE -kustannukset
Varustekustannukset
Kalustoinvestoinnit
Koneiden kunnossapito
Polttoaineet
Muut kustannukset
Ensivastekorvaus
Testaukset
Työterveyshuolto
Eläkemaksut
Lakisääteiset vakuutukset
Sosiaaliturvamaksut
Koulutus
Vakuutukset
Yhteensä

€
1 564 516
1 078 828
480 812
200 000
160 000
140 534
104 989
101 088
99 297
74 192
70 000
44 799
12 827
2 652
1 934
1 857
1 506
4 139 830

%
37,8
26,1
11,6
4,8
3,8
3,4
2,5
2,4
2,4
1,8
1,7
1,1
0,3
0,06
0,05
0,04
0,04
100
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6 KANTA-HÄME
6.1 YLEISTÄ

Sopimusten ja kustannusten tarkastelutilaisuus pidettiin Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen johto- ja kehittämisyksikössä 10.8.2010. Pelastuslaitoksen edustajana tilaisuudessa oli pelastusjohtaja Esa Pulkkinen.
Pelastuslaitoksen alueen pinta-ala on 5708 km2, asukasluku on 174 432. Pelastuslaitoksella on 4 päätoimisen
henkilöstön ympärivuorokauden miehittämää asemaa ja 31 sopimuspalokunnan paloasemaa. Alueen sopimuspalokunnat jakautuvat palokuntaluokkiin seuraavasti: 14 valmiuspalokuntaa, 6 täydennyspalokuntaa, 9 tukipalokuntaa ja 2 reservipalokuntaa. Palokunnista on 23 VPK-sopimuspalokuntia ja 2 työpaikkasopimuspalokuntia, 6
paloasemalla toimii sivutoiminen henkilöstö. Koko päätoimisen henkilöstön määrä on noin 215, joista operatiiviseen pelastustoimintaan osallistuu 192 henkilöä. Vastaavasti hälytyskelpoisia sopimushenkilöitä on käytössä 430
henkilöä. Pelastuslaitoksen toimintamenot vuonna 2009 olivat 9,235 miljoonaa euroa. Tästä luvusta sopimushenkilöstön aiheuttamat kokonaiskustannukset ovat 1 561 460 euroa.

6.2 SOPIMUSTEN RAKENNE JA KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMINEN
Kanta-Hämeen alueella on sopimuspalokuntien kanssa tehty aluesopimus. Se on valtakunnallisen mallin mukainen, kuten ovat myös palokuntasopimukset. Palokuntien sopimuskorvausten määrittelyssä on käytetty valtakunnallisen mallin mukaista pisteytystyökalua.

6.3 SOPIMUKSISSA SOVITTUJA KESKEISIÄ VASTUITA
6.3.1 VAKUUTUKSET
Vakuutusvastuista on todettu aluesopimuksessa siten, että pelastuslaitos huolehtii lakisääteisistä työnantajavelvoitteisiin kuuluvista vakuutusmaksuista palokunnan puolesta sekä hälytysosaston jäsenten vakuuttamisesta siltä
osin kuin se koskee vahingon aiheuttamista kolmannelle osapuolelle.
Pelastuslaitos huolehtii operatiiviseen pelastustoimintaan käytetyn sammutus- ja pelastuskaluston vakuutuksista, sen mukaan kuin palokuntasopimuksissa on sovittu. Palokuntasopimuksissa todetaan, että pelastuslaitos
kustantaa, laskuerittelyn mukaisesti, sopimuspalokunnan omistamien hälytystoiminnassa tarvittavien ajoneuvojen pakollisen liikennevakuutuksen.
Kiinteistöjen vakuuttamisesta ei ole sopimuksissa sovittu.
6.3.2 TYÖTURVALLISUUS
Työturvallisuudesta on aluesopimuksessa sovittu, että sopijaosapuolet noudattavat työsuojelulainsäädäntöä toiminnassaan. Pelastuslaitos laatii yhdessä sopimuspalokuntien edustajien kanssa työsuojeluvelvoitteiden toteuttamisesta toimintaohjemallin palokuntien käyttöön. Toimintaohjemallin valmistuttua sopimuspalokunnat sitoutuvat noudattamaan sen määrittelyjä ja menettelytapoja.
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6.3.3 TYÖTERVEYSHUOLTO
Hälytysosastoon kuuluvien henkilöiden työterveystarkastuksista vastaa – aluesopimuksen mukaan – pelastuslaitos.
Palokunnan jäsenten tulee osoittaa terveydentilansa sopivuus hälytystoimintaan lääkärintodistuksella liittyessään
hälytysosastoon. Sopimuspalokuntien testit voidaan suorittaa joko palokunnan omin voimin tai Kanta-Hämeen
pelastuslaitoksen järjestämänä. Terveystarkastukset suoritetaan sopimuspalokunnan hälytysosastoon kuuluvalle
henkilölle samoin kriteerein ja tarkastuksin kuin vakinaiselle pelastushenkilöstölle.
Hepatiitti B -rokote annetaan Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen pelastushenkilöistä kaikille pelastus- ja ensihoitotehtäviin osallistuville. Tetanus-d rokote (jäykkäkouristus-kurkkumätärokote) tehostetaan 10 vuoden välein.
6.3.4 KOULUTUS
Koulutusvastuut on sovittu siten, että pelastuslaitos vastaa palokunnan operatiivisen henkilöstön perus- ja täydennyskoulutuksesta yksittäisessä palokuntasopimuksessa määritetyn tavoitevahvuuden puitteissa ellei yksittäistapauksien osalta molemminpuolisesti toisin sovita. Ylläpito- ja perehdyttämiskoulutus on sopimuspalokuntien vastuulla.
Aluesopimuksessa on sovittu, että sopimuspalokunnan päällikkökurssille halkeutumisesta ja kustannuksista sovitaan
erikseen pelastuslaitoksen kanssa.
6.3.5 VARUSTEET
Aluesopimuksessa on sovittu, että pelastuslaitos huolehtii, että palokunnilla on käytettävissään riittävästi työsuojeluvaatimukset täyttäviä paloasuja (väliasu, sammutusasu, palojalkineet, palovyö tai valjaat, palokäsineet, päänsuojus
ja palokypärä). Varusteiden hankintamäärä perustuu palokuntakohtaiseen tavoitevahvuuteen ja riittävään määrään
vaihtovarusteita hälytysosaston koko huomioiden. Pelastuslaitos huolehtii sammutusasujen pesusta ja korjauksesta,
ellei palokuntasopimuksessa ole toisin sovittu. Väliasujen pesusta ja korjauksesta vastaa sopimuspalokunta, ellei palokuntasopimuksessa ole toisin sovittu.
6.3.6 KALUSTO
Aluesopimuksessa todetaan, että pelastuslaitos hankkii ja ylläpitää palvelutasopäätöksen mukaista kalustoa alueellaan. Kaluston ja varusteiden hankinta ja huolto toteutetaan voimassa olevien palokuntasopimusten mukaisesti.
Pelastuslaitos huolehtii operatiiviseen toimintaan käytetyn sammutus- ja pelastuskaluston vakuutuksista, katsastuksista, huolloista ja korjauksista sen mukaan kuin palokuntasopimuksissa on sovittu. Sopimuspalokunta huolehtii
omistamansa sammutus- ja pelastuskaluston huollosta ja korjauksesta, ellei yksittäisessä palokuntasopimuksessa ole
muuta sovittu. Palokuntasopimuksissa on kirjaus, että pelastuslaitos kustantaa, laskuerittelyn mukaisesti sopimuspalokunnan omistamien, hälytystoiminnassa tarvittavien ajoneuvojen pakollisen liikennevakuutuksen, vuosikatsastuksen, polttoaineet ja tarvittavan vuosihuollon.
Sopimuspalokunnat huolehtivat hallussaan olevan kaluston normaalista käytönjälkeisestä huollosta.
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6.3.7 SOPIMUSPALOKUNNAN OMISTAMA KIINTEISTÖ
Sopimuspalokunnan omistaman tai vuokraaman paloasemakiinteistön palokuntakäyttöön varatuista tiloista
pelastuslaitos maksaa palokuntasopimuksen mukaisen vuokrakorvauksen. Paloaseman kiinteistönhoito-, sähkö-,
vesi- ja lämmityskustannukset kuuluvat vuokrakorvaukseen.
6.3.8 SOPIMUSKORVAUSTEN TARKISTAMINEN
Kustannusten nousu on huomioitu palokuntasopimuksissa. Tekstin mukaisesti pisteen hintaa korotetaan
KVTES:n sopimuskorotusten yleiskorotuksen mukaisesti.
6.3.9 VARALLAOLOSTA JA JOHTAMISEN VARMISTAMISESTA SOPIMINEN
Alueen palokunnilla ei ole ympäri vuoden jatkuvaa varallaoloa. Varallaolo on kirjattu palokuntasopimuksiin
velvoitteena asettaa tarvittaessa henkilöstö erikseen sovittavaan varallaoloon. Alueella ei ole johtamisen varmistavaa, sopimuspalokuntia koskettavaa, päivystysjärjestelmää. Sellainen on kuitenkin kehitteillä.
Aluesopimuksen mukaan palokunnat voidaan hälyttää tilanteenaikaiseen päivystykseen (asemapäivystys).

6.4 PALOKUNTIEN LÄHTÖVALMIUS
Kanta-Hämeen alueella on sovittu palokuntien lähtövalmiudesta seuraavasti
I lähtö lähtee liikkeelle:
SDORNXQWDDPLQXXWWLDYDKYXXGHOOD
SDORNXQWDDPLQXXWWLDYDKYXXGHOOD
SDORNXQWDDPLQXXWWLDYDKYXXGHOOD
SDORNXQWDD minuuttia, vahvuudella 1+3
Vastaavasti II lähtö lähtee liikkeelle:
SDORNXQWDDPLQXXWWLDYDKYXXGHOOD
SDORNXQWDD minuuttia, vahvuudella 0+1-5

6.5 PALKANMAKSU SOPIMUSPALOKUNTALAISILLE
Pelastuslaitos maksaa sovitulla tavalla palkan 19 palokunnan tai paloaseman henkilöstölle pelastustoimen tehtävistä. Näistä 13 on yhdistyssopimuksen sopimuspalokuntia ja 6 paloasemalta toimivia sivutoimisia henkilöitä.
Lisäksi on mahdollista, että palokuntayhdistykset maksavat itse jäsenistölleen palkkaa tai palkkioita.

6.6 TYÖSOPIMUKSET JA MUUT SOPIMUKSET
Sivutoimisen henkilöstön työsopimukset on uudistettu 2010. Palkan perusteet ovat KVTES:n mukaiset ja uudistuksen yhteydessä palkat yhdenmukaistettiin. Henkilö on velvoitettu tarvittaessa osallistumaan varallaoloon.
Alueella on tehty erillisiä ensivaste-, jälkivahinkojen torjunta- ja muonitussopimuksia palokuntien ja pelastuslaitoksen välillä.
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6.7 PELASTUSLAITOKSEN KANTA
SOPIMUKSIIN
Pelastuslaitoksen kannan mukaan sopimusten
kehittäminen on luonteva osa koko laitoksen
toiminnan kehittämistä. Nykyiset alue- ja palokuntasopimukset tulee päivittää vastaamaan
alue- ja hallintorakenteen muutoksia. Sopimusten
kehittämisellä tulee varmistaa myös selviäminen
tulevaisuudessa 2020-luvulla.

6.8 SOPIMUSPALOKUNTIEN
EDUSTAJIEN KANTA
Kanta-Hämeen alueen sopimuspalokuntien

PELASTUSLAITOKSELLE
SOPIMUSPALOKUNTATOIMINNASTA
AIHEUTUVIA KUSTANNUKSIA OVAT:
Henkilökohtaiset palkat
Vuokrakustannukset
Sopimuskorvaukset
Muut kustannukset
Kalustoinvestoinnit
Varustekustannukset
Vakuutukset
Koneiden kunnossapito
Koulutus
Työterveyshuolto
Polttoaineet
Testauskustannukset
VIRVE -kustannukset
Yhteensä

€

%

567 420
451 758
243 599
90 000
77 000
38 000
27 500
23 019
15 597
12 900
6 067
5 000
3 600
1 561 460

36,3
28,9
15,6
5,8
4,9
2,4
1,8
1,5
1,0
0,8
0,4
0,3
0,2
100

edustajat arvioivat sopimusasioita alueellaan ja
yhteistoimintaa pelastuslaitoksen kanssa sopimusten selvittämishankkeen tiedotustilaisuudessa
10.8.2010. Arviointi tapahtui arviointilomakkeelle, jossa kumpaakin asiaa tuli arvioida numerolla
1–5 (1 huonolla tasolla – 5 erittäin hyvällä tasolla). Arvioinnin esitti 12 henkilöä. Palokuntalaisten mielestä sopimusasiat ovat Kanta-Hämeessä
tasolla 3,9. Yhteistoiminta pelastuslaitoksen
kanssa sujuu tasolla 2,5.

6.9 SOPIMUSPALOKUNTIEN
KUSTANNUKSET
Kanta-Hämeen sopimuspalokuntien yhdistyskorvausten yhteissummaksi tulee kaikkien palokuntien osalta 243 599 euroa. Yhdistyskorvausta
saa 25 sopimuspalokuntaa. Sopimuskorvaukset
vaihtelevat välillä 950–25 026 euroa. On huomat-

Pelastuslaitoksen toimintamenoista Kanta-Hämeen sopimushenkilöstön osuus on 16,9 %. Yhden sopimuspalokunnan kaikki
kustannukset ovat keskimäärin 50 370 euroa.

tavaa, että palokunnan osalta sopimuskorvaus ei
pidä sisällään palokuntayhdistykselle maksettavia
henkilöiden työkorvauksia – vaan ne tulevat em.
sopimuskorvauksien lisäksi.
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7 PÄIJÄT-HÄME
7.1 YLEISTÄ

Sopimusten ja kustannusten tarkastelutilaisuus pidettiin Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtopaikalla 18.8.2010.
Pelastuslaitoksen edustajana tilaisuudessa oli pelastusjohtaja Jari Hyvärinen.
Pelastuslaitoksen alueen pinta-ala on 6256 km2, asukasluku on 201 720. Pelastuslaitoksella on 5 päätoimisen
henkilöstön miehittämää asemaa ja 22 sopimushenkilöstön miehittämää asemaa. Alueen sopimuspalokunnat
jakautuvat palokuntaluokkiin seuraavasti: 10 valmiuspalokuntaa, 10 täydennyspalokuntaa ja 2 tukipalokuntaa.
Palokunnista 19 on VPK-sopimuspalokuntia ja 3 asemalta toimii sivutoiminen henkilöstö. Koko päätoimisen
henkilöstön määrä on noin 240, joista operatiiviseen pelastustoimintaan osallistuu 164 henkilöä. Vastaavasti hälytyskelpoista sopimushenkilöstöä on käytössä 507 henkilöä. Pelastuslaitoksen toimintamenot vuonna 2009 olivat
13,746 miljoonaa euroa. Tästä luvusta sopimushenkilöstön aiheuttamat kokonaiskustannukset ovat
1 709 547 euroa.

7.2 SOPIMUSTEN RAKENNE JA KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMINEN
Päijät-Hämeen alueella on sopimuspalokuntien kanssa tehty aluesopimus. Se on valtakunnallisen mallin mukainen, kuten myös palokuntasopimukset. Palokuntien sopimuskorvausten määrittelyssä on käytetty valtakunnallisen mallin mukaista pisteytystyökalua.
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7.3 SOPIMUKSISSA SOVITTUJA KESKEISIÄ VASTUITA
7.3.1 VAKUUTUKSET
Vakuutusvastuista on todettu aluesopimuksessa siten, että pelastuslaitos huolehtii palokuntien vakuuttamisesta siltä
osin kuin se koskee vahingon aiheuttamista kolmannelle osapuolelle, osastokohtaisella ryhmätapaturmavakuutuksella sekä sopimuspalokuntien hallitusten ja puheenjohtajien vastuuvakuutuksella ja toiminnan vastuuvakuutuksella.
Vaikka asiaa ei ole sovittu, pelastuslaitos maksaa lisäksi työnantajan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen niiden sopimuspalokuntalaisten osalta, joille pelastuslaitos maksaa palkkaa. Ne palokunnat, joissa yhdistys suorittaa palkanmaksun, hankkivat itse työnantajan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen.
Pelastuslaitos huolehtii operatiiviseen pelastustoimintaan käytettyjen ajoneuvojen vakuutuskustannuksista, ellei
palokuntasopimuksessa toisin sovita.
Kiinteistöjen vakuuttamisesta ei ole sopimuksissa sovittu.
7.3.2 TYÖTURVALLISUUS
Työturvallisuudesta ei ole sovittu sopimuksissa. Pelastuslaitoksella on työturvallisuustoimikunta, jossa sopimuspalokunnilla on edustus.
7.3.3 TYÖTERVEYSHUOLTO
Työterveyshuollosta on sovittu, että pelastuslaitos maksaa hälytysosaston jäsenten terveystarkastukset sekä savusukeltajilta vaadittavat kuntotestit. Pelastuslaitos osoittaa ne paikat, joissa hälytysosaston jäsenet voivat suorittaa testit ja
tarvittavat terveystarkastukset.
B-hepatiittirokotuksia ei ole sopimuspalokuntalaisille toteutettu.
7.3.4 KOULUTUS
Koulutusvastuut on sovittu siten, että pelastuslaitos vastaa täysimääräisesti palokunnan operatiivisen henkilöstön perus- ja jatkokoulutuksesta. Ylläpitokoulutus on sopimuspalokuntien vastuulla. Peruskoulutuksen kurssien osalta valmiuspalokuntien henkilöstölle maksetaan sammutusmiehen perustuntipalkan mukainen palkka – lukuun ottamatta
sammutustyökurssia. Kaikille maksetaan tarvittaessa kursseista matkakulut – matkat pyritään kuitenkin järjestämään
pelastuslaitoksen autoilla. Myös ruokailukustannukset maksetaan 8 tunnin kurssipäiviltä.
7.3.5 VARUSTEET
Aluesopimuksessa on sovittu, että pelastuslaitos huolehtii, että valmiuspalokunnilla on käytettävissään riittävästi CEvaatimukset täyttäviä paloasuja (väliasu, sammutusasu, palojalkineet, palovyö tai valjaat, palokäsineet, päänsuojus
ja palokypärä) ja työsuojelumääräykset täyttävät varusteet vähintään maksimihälytysvahvuuden mukaiselle henkilöstölle. Varusteiden hankintamäärä perustuu palokuntakohtaiseen tavoitevahvuuteen. Pelastuslaitos uusii valmiuspalokunnille väliasut 4 vuoden välein tai tarvittaessa. Täydennys- ja tukipalokuntien osalta aluesopimuksessa lukee,
että varusteiden hankinta sovitaan palokuntasopimuksissa. Palokuntasopimuksissa ei kuitenkaan tällaista tekstiä ole.
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Varusteiden korjauksesta ja huollosta on sovittu, että mikäli sopimuspalokunta ei itse pysty huolehtimaan sammutusasujen pesusta ja korjauksesta, huolehtii pelastuslaitos asiasta erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Väliasujen
pesusta vastaa sopimuspalokunta.
7.3.6 KALUSTO
Aluesopimuksessa todetaan, että kalustoa hankittaessa ja sijoittaessa on tehtävä yhteistyötä sopimuspalokuntien
kanssa. Sopimuspalokuntia tulee kaluston hankinnan osalta kohdella tasapuolisesti palokunnan valmiusaste ja
palvelutasopäätös huomioiden. Pääsääntöisesti hankinnat tekee pelastuslaitos.
Pelastuslaitos huolehtii operatiiviseen toimintaan käytetyn sammutus- ja pelastuskaluston vakuutuksista,
katsastuksista, huolloista ja korjauksista ellei yksittäisessä palokuntasopimuksessa toisin sovita.
Aluesopimuksessa todetaan, että sopimuspalokunnan hankkiessa sopimuksen mukaista kalustoa, tulee ennen
hankinnan toteuttamista olla yhteydessä pelastuslaitokseen. Hankittavan kaluston tulee olla yhteensopivaa pelastuslaitoksen nykyisen kaluston kanssa.
Sopimuspalokuntien omistaman kaluston uusiutuminen turvataan joko osoittamalla kaluston uusimiseen
varoja tai osoittamalla sopimuspalokunnan käyttöön korvaavaa kalustoa palvelutasopäätöksen mukaisesti. Sopimuspalokunta huolehtii omistamansa sammutus- ja pelastuskaluston huollosta ja korjauksesta. Poikkeuksena on
paineilmalaitteiden huolto sekä paineilmapullojen täyttö, josta vastaa pelastuslaitos.
Sopimuspalokunnat huolehtivat hallussaan olevan kaluston normaalista käytönjälkeisestä huollosta. Hälytystehtävissä käytettävien letkujen huollosta vastaa pelastuslaitos.
Myös pelastuslaitos voi huolehtia sopimuspalokunnan omistaman sammutus- ja pelastuskaluston huollosta ja
korjauksesta, jos yksittäisessä palokuntasopimuksessa niin sovitaan.
Aluesopimuksen mukaan pelastuslaitos maksaa sen käytössä olevasta, sopimuspalokunnan omistamasta
autokalustosta alueellisesti sovittavan korvauksen. Korvaus maksetaan sopimuspalokunnan määrävahvuuteen
kuuluvasta hälytyskäytössä olevasta kalustosta. Korvaustason määritellystä on otettava huomioon kaluston ylläpidosta ja käytöstä aiheutuvien menojen lisäksi myös kaluston pääomakulut. Korvaustaso määritellään palokuntien
arviointijärjestelmän mukaisesti. Sopimuspalokuntien omistamien autojen poltto- ja voiteluaineista sovitaan
palokuntasopimuksissa. Käytännössä periaatteeksi on muodostunut, että pelastuslaitos maksaa kaikki valmiuspalokuntien ajoneuvokustannukset. Muiden osalta asia on sovittu palokuntasopimuksissa eri tavoin.
7.3.7 SOPIMUSPALOKUNNAN OMISTAMA KIINTEISTÖ
Sopimuspalokunnan omistaman tai vuokraaman paloasemakiinteistön palokuntakäyttöön varatuista tiloista pelastuslaitos maksaa palokuntasopimuksen mukaisen kiinteistökorvauksen. Paloaseman kiinteistönhoito-, sähkö-,
vesi- ja lämmityskustannukset kuuluvat kiinteistökorvaukseen.
7.3.8 SOPIMUSKORVAUSTEN TARKISTAMINEN
Palkkojen osalta kustannusten nousu on huomioitu siten, että palkka maksetaan teknisten sopimuksen mukaises-
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ti. Palokuntasopimusten sopimuskorvaustasoa tarkistetaan – aluesopimuksen mukaan – vuosittain, sen mukaan kun
palokuntasopimuksissa on määrätty. Palokuntien pisteytys tarkistetaan - palokuntasopimuksen mukaan – neljän vuoden
välein.
7.3.9 VARALLAOLOSTA JA JOHTAMISEN VARMISTAMISESTA SOPIMINEN
Varallaolosta on sovittu aluesopimuksessa siten, että varallaolo- ja päivystysjärjestelyt järjestetään vähintään tasolle,
josta on sovittu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palvelutasomäärittelyssä. Palokunnat voidaan hälyttää myös tilanteenaikaiseen päivystykseen (asemapäivystys). Lisäksi palokuntasopimuksissa on tarpeen mukaan erilaisin vaihtoehdoin
sovittu varallaolojärjestelyistä mm. yksikönjohtajavarallaolosta.

7.5 PALKANMAKSU SOPIMUSHENKILÖSTÖLLE
Pelastuslaitos maksaa sovitulla tavalla palkan 9 palokunnan

7.4 PALOKUNTIEN LÄHTÖVALMIUS

tai paloaseman sopimushenkilöstölle pelastustoimen tehtä-

Päijät-Hämeen alueen palokuntien
lähtövalmius on seuraava:
SDORNXQWDDPLQXXWWLDYDKYXXV
SDORNXQWDPLQXXWWLDYDKYXXV
SDORNXQWDPLQXXWWLDYDKYXXV
SDORNXQWDDPLQXXWWLDYDKYXXV
SDORNXQWDDPLQXXWWLDYDKYXXV
SDORNXQWDDPLQXXWWLDYDKYXXV
SDORNXQWDDPLQXXWWLDYDKYXXV
SDORNXQWDDPLQXXWWLDYDKYXXV

vistä. Näistä 6 on yhdistyssopimuksen sopimuspalokuntia ja 3
sivutoimisen henkilöstön paloasemia. Lisäksi on mahdollista,
että palokuntayhdistykset maksavat itse jäsenistölleen palkkaa
tai palkkioita.

7.6 TYÖSOPIMUKSET JA MUUT SOPIMUKSET
Työsopimukset on alueella tehty saman kaavakemallin mukaisesti. Sopimuksen mukaan henkilölle maksetaan työehtosopimusten mukaista palkkaa rinnastaen se ammattihenkilöstön
tehtäväkohtaiseen palkkaukseen. Henkilö on velvoitettu
tarvittaessa osallistumaan varallaoloon.

Heinolan sivutoimisen henkilöstön kanssa on tehty myös yhdistyssopimus.

7.7 PELASTUSLAITOKSEN KANTA SOPIMUKSIIN
Alueella on käynnissä palokuntasopimusten tarkastelutyö. Aluesopimus ja pisteytystaulukko tullee tässä tarkastelutyössä muuttumaan. Palokuntasopimus tullee pysymään suurin piirtein samanlaisena. Työn jälkeen uudistetut sopimukset vastannevat alueen tarpeita.

7.8 SOPIMUSHENKILÖSTÖN EDUSTAJIEN KANTA
Päijät-Hämeen alueen sopimushenkilöstön edustajat arvioivat sopimusasioita alueellaan ja yhteistoimintaa pelastuslaitoksen kanssa sopimusten selvittämishankkeen tiedotustilaisuudessa 18.8.2010. Arviointi tapahtui arviointilomakkeelle,
jossa kumpaakin asiaa tuli arvioida numerolla 1–5 (1 huonolla tasolla – 5 erittäin hyvällä tasolla). Arvioinnin esitti 23
henkilöä. Henkilöstön mielestä sopimusasiat ovat tasolla 3,8. Yhteistoiminta pelastuslaitoksen kanssa sujuu tasolla 3,9.

Sopimukset ja kustannukset alueittain LUKU I

46

LUKU I
Sopimukset ja kustannukset alueittain

PÄIJÄT-HÄME

7.9 SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUKSET
Päijät-Hämeen sopimuspalokuntien yhdistyskorvausten yhteissummaksi tulee kaikkien palokuntien osalta
227 058 euroa. Yhdistyskorvausta saa 20 sopimuspalokuntaa. Sopimuskorvaukset vaihtelevat välillä
3 069–26 347 euroa. On huomattavaa, että 13 palokunnan osalta sopimuskorvaus pitää sisällään palokuntayhdistykselle maksettavat henkilöiden työkorvaukset.

PELASTUSLAITOKSELLE
SOPIMUSHENKILÖSTÖSTÄ AIHEUTUVIA
KUSTANNUKSIA OVAT:
Henkilökohtaiset palkat
Vuokrakustannukset
Sopimuskorvaukset
VIRVE -kustannukset
Polttoaineet
Koneiden kunnossapito
Palkanlaskenta
Vakuutukset
Koulutus
Työterveyshuolto
Muut kustannukset
Varustekustannukset
Yhteensä
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€
662 545
645 437
227 058
48 678
36 756
25 632
22 794
18 210
8 192
6 494
6 429
1 322
1 709 547
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%
38,8
37,8
13,3
2,8
2,2
1,5
1,3
1,1
0,5
0,4
0,4
0,08
100

Pelastuslaitoksen toimintamenoista
Päijät-Hämeen sopimushenkilöstön
osuus on 12,4 %. Yhden sopimuspalokunnan kaikki kustannukset ovat
keskimäärin 77 707 euroa.
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8 KYMENLAAKSO
8.1 YLEISTÄ

Sopimusten ja kustannusten tarkastelutilaisuus pidettiin Kymenlaakson pelastuslaitoksen Kouvolan paloasemalla 9.11.2010. Pelastuslaitoksen edustajana tilaisuudessa oli pelastuspäällikkö Juha Tiitinen.
Pelastuslaitoksen alueen pinta-ala ilman merialuetta on 5633 km2, asukasluku on 182 834. Pelastuslaitoksella on 4 päätoimisen henkilöstön miehittämää asemaa ja 36 sopimushenkilöstön asemaa. Alueella sopimuspalokunnat jaetaan kahteen palokuntaluokkaan – niitä ovat: I valmiusasteen sopimuspalokunta ja II valmiusasteen sopimuspalokunta. Alueella on 30 VPK-sopimuspalokuntaa, 3 tehdaspalokuntaa, 2 sotilaspalokuntaa
ja yhdeltä paloasemalta lähtee sivutoiminen henkilöstö. Koko päätoimisen henkilöstön määrä on 208, joista
operatiiviseen pelastustoimintaan osallistuu 134 henkilöä. Vastaavasti hälytyskelpoisia sopimushenkilöitä on
käytössä 932 henkilöä. Pelastuslaitoksen toimintamenot vuonna 2009 olivat 13,465 miljoonaa euroa. Tästä
luvusta sopimushenkilöstön aiheuttamat kokonaiskustannukset ovat 2 119 885 euroa.

8.2 SOPIMUSTEN RAKENNE JA KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMINEN
Kymenlaakson pelastuslaitoksen alueella palokuntasopimukset on laadittu ensimmäisen kerran vuonna 2003.
Palokuntasopimusteksti on laadittu pelastuslaitoksen ja alueen sopimuspalokuntien kanssa yhdessä. Alueellisen pelastuslaitoksen ajalla sopimukset on tehty jaksoittain: 1. jakso 2004–2007,
2. jakso 2008–2011 ja nyt ollaan parasta aikaa valmistelemassa uutta sopimusjaksoa.
Vuosien saatossa sopimuksiin on tehty vain pieniä muutoksia. Yhdistys sopimuspalokunnan korvaus on
määritetty toimintakorvauksena, lisäkorvauksena pelastustoimen tehtävistä, ensivastekorvauksena ja valistuskorvauksena. Toimintakorvaus muodostetaan harjoitus-, koulutus- ja hälytystunneista. Tämän lisäksi
toimintakorvaus käsittää kunnallisen ajan historiasta ja myös nykypäivästä tulevan vaihtelevan korvausosuuden. Lisäkorvauksena pelastustoiminnan tehtävistä tulee 12 euroa / tunti. Ensivastekorvaukset vaihtelevat
hälytysmäärien mukaan – niillä palokunnilla, jotka ensivastetehtäviä tekevät – välillä 2 246,14–17 649,87
euroa. Pelastuslaitos maksaa yli 50 valistussuoritteen / vuosi toteutuksesta korvauksen palokunnalle, korvauksen suuruus on 3 euroa / suorite.

8.3 SOPIMUKSISSA SOVITTUJA KESKEISIÄ VASTUITA
8.3.1 VAKUUTUKSET
Vastuuvakuutuksesta on sovittu palokuntasopimuksessa. Pelastuslaitos vastaa pelastustoimen tehtävistä, joita
suoritetaan palokuntien toimesta. Pelastuslaitos ottaa sellaisen vastuuvakuutuksen, joka kattaa myös sopimuksen allekirjoittaneen palokunnan pelastustoiminnan, tässä sopimuksessa mainitun toiminnan sekä ensivastetoiminnan ensivasteohjeessa mainitussa laajuudessa. Palokunta huolehtii muusta toimintaansa kuuluvasta
vakuutusturvasta.
Lisäksi on sovittu, että pelastuslaitos huolehtii palokunnan hälytysosaston jäsenille sellaisen vakuutusturvan, josta palokunta jäsentensä työnantajana tai toiminnan suorittajana on velvollinen vastaamaan. Palokunta
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huolehtii palokunnan harrastus-, nuoriso-, nais-,
harraste- ja veteraanitoimintaan osallistuvien jäsenten vakuuttamisesta.
Pelastuslaitos vakuuttaa omistamansa tai hallinnoimansa kaluston. Tässä sopimuksessa mainitulle
sopimuspalokunnan käytössä olevalle ajoneuvokalustolle pelastuslaitos ottaa normaalin liikennevakuutuksen lisäksi vapaaehtoisen autovakuutuksen
tai vastaa muutoin kaluston vahingoista riskienhallintasuunnitelman mukaisesti.
Kiinteistön omistaja huolehtii sopimuksen mukaan kiinteistön vakuuttamisesta.
8.3.2 TYÖTURVALLISUUS
Työturvallisuudesta on sopimuksessa sovittu. Sopimuksessa todetaan, että Palokunta on vastuussa
jäsentensä työturvallisuudesta työturvallisuuslain
(738 / 2002) 4 § 8 kohdan mukaan, kun sopimuspalokuntaan kuuluva pelastustoimintaan osallistuva
tekee työtä pelastustoiminnassa. Pelastuslaitos
huolehtii palokunnalle työturvallisuuslainsäädännön mukaan kuuluvista velvoitteista. Pelastuslaitos
järjestää oman pelastustoimen alueen kattavan työsuojelun yhteistoiminnan (laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa 131 /
1973). Palokunnan taholla tapahtuva työsuojelun
yhteistyö on osana pelastuslaitoksen järjestelmää.
8.3.3 TYÖTERVEYSHUOLTO
Pelastuslaitos solmii työterveyshuoltosopimuksen
työterveyshuoltopalveluja tuottavan tahon kanssa,
joka kattaa palokunnan hälytysosaston jäsenet siinä
laajuudessa, kun asia on esitetty tässä sopimuksessa
ja vastaa syntyvistä kustannuksista. Työterveyspalvelut tulee järjestää tarkoituksenmukaisesti mahdollisimman läheltä palokunnan toimipistettä.
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Hälytysosastoon liittyvän jäsenen terveydellinen soveltuvuus toimintaan tarkastetaan pelastuslaitoksen
sopiman työterveyshuollon toimesta ennen sammutustyökurssille osallistumista. Tarkastuksessa tulee kiinnittää
erityistä huomiota savusukelluksen ja mahdollisen kemikaalisukelluksen edellytyksiin. Sammutusmiesten terveydelliset toimintaedellytykset tarkistetaan työterveyshuollon toimesta viiden vuoden välein tai tarvittaessa. Savuja kemikaalisukellustoimintaan osallistuvan henkilön terveydentilan hepatiitti B -rokotuksia ei pelastuslaitos ole
sopimuspalokuntalaisille hankkinut.
8.3.4 KOULUTUS
Koulutusvastuut on sovittu siten, että pelastuslaitos huolehtii peruskoulutuksen mukaisten kurssien järjestämisestä. Sisäinen koulutus on sopimuspalokuntien vastuulla. Pelastuslaitos antaa apua palokunnalle sisäisen koulutuksen toteuttamisessa.
8.3.5 VARUSTEET
Pelastuslaitos hankkii vuosittain tarkistettavan suunnitelman mukaan hälytysosaston jäsenille työturvallisuuden
edellyttämät henkilökohtaiset varusteet ja välineet. Vaihtovarusteita tulee olla käytettävissä riittävästi. Pelastuslaitos järjestää henkilökohtaisten suojavarusteiden korjauksen ja huollon. Käytännön toimenpiteistä sovitaan
palokunnan kanssa.
8.3.6 KALUSTO
Pelastuslaitos hankkii palokunnan käyttöön kaluston käyttö- ja hankintasuunnitelman mukaisen kaluston ja
luovuttaa sen korvauksetta palokunnan käyttöön.
Pelastuslaitos noudattaa pelastuskaluston uusimisessa pääsääntöisesti periaatetta, jossa uusi kalusto tulee
alueensa I-lähdön vakinaisen- tai sopimuspalokunnan käyttöön iän mukaisessa uusimisvuorossa olevan kaluston
tilalle. I-lähdön palokunnan kalusto siirtyy korvaamaan II tai III valmiusasteen palokunnan tarpeen mukaisessa
uusimisjärjestyksessä olevan kaluston.
Palokunnalla voi olla omaa pelastuskalustoa ja muuta kalustoa. Kalustoa uusittaessa hankkii pelastuslaitos tarvittavan kaluston ja luovuttaa sen palokunnan käyttöön. Palokunta voi muista syistä hankkia kalustoa, mutta sen
on sovelluttava pelastuslaitoksen kehittämiseen tai kaluston uudistamiseen, mikäli sille haetaan tukea Palosuojelurahastolta tai vastaavalta tai muulta yleiseltä taholta ja sitä käytetään pelastustoimessa.
Pelastuslaitos huolehtii palokunnan käytössä olevan, pelastuslaitoksen ja -palokunnan omistaman, tässä
palokuntasopimuksessa olevan pelastustoiminnan käytössä olevan kaluston korjauksista ja määräaikaishuolloista.
Palokunta huolehtii normaaleista pelastustoimintaan ja harjoituksiin liittyvistä kaluston käytönjälkeisistä huoltoja kunnostustehtävistä.
Palokunnan käytössä olevien palokuntasopimuksessa mainittujen ajoneuvojen, veneiden ja muiden moottorikäyttöisten laitteiden poltto- ja voiteluaineista huolehtii pelastuslaitos.
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8.3.7 PALOKUNTAYHDISTYKSEN OMISTAMA KIINTEISTÖ
Sopimuspalokunnan omistaman tai vuokraaman
paloasemakiinteistön palokuntakäyttöön varatuista
tiloista pelastuslaitos maksaa palokuntasopimuksen mukaisen kiinteistökorvauksen. Paloaseman
kiinteistönhoito-, sähkö-, vesi- ja lämmityskustannukset kuuluvat kiinteistökorvaukseen.
8.3.8 SOPIMUSKORVAUSTEN TARKISTAMINEN
Palokuntasopimuksessa todetaan, että sopimuskorvauksia tarkistetaan vuosittain Kunnallisen alan
palkkakustannusten muutosten mukaisesti. Laskentaperusteena käytetään talousarviota edeltävää
vuotta.
8.3.9 VARALLAOLOSTA JA JOHTAMISEN
VARMISTAMISESTA SOPIMINEN
Pelastustoiminnan niin vaatiessa voidaan palokunnan henkilöitä hälyttää tilanteenaikaiseen päivystykseen paloasemalle tai muuhun erikseen sovittavaan paikkaan. Pelastuslain 1 § 2 kohta. Sopimuspalokunta järjestää
tarvittaessa palokunnan jäsenten varallaolon (esimerkiksi suurempien juhlapäivien ajaksi), mikäli on nähtävissä, ettei
muuten riittävää henkilöstöresurssia ole saatavilla. Pelastusviranomainen voi määrätä palokunnan kohotettuun valmiuteen. Varallaolon ajan ja -tason määrittelee pelastuslaitoksen päällikköpäivystäjä sovittuaan asiasta palokunnan
edustajan kanssa. Pelastuslaitos maksaa päivystyksestä erillisen korvauksen. Tällainen tilanne voi olla esim. hälytysjärjestelmän häiriöstä johtuva valmiuden nosto.
Johtamisen varmistamiseen osallistuvat vain Miehikkälässä ja Virojoella tähän tehtävään koulutuksen saaneet
sopimuspalokuntalaiset. Päivystystä kutsutaan Itä P4-päivystykseksi ja tätä sopimuspalokuntalaiset tekevät henkilökohtaisilla sopimuksilla.

8.4 PALOKUNTIEN LÄHTÖVALMIUS
Kymenlaakson alueella sopimuspalokunnat jaetaan I valmiusasteen sopimuspalokuntiin ja II valmiusasteen sopimuspalokuntiin. I valmiusasteen sopimuspalokunnat lähtevät sopimuksen mukaan liikkeelle alle 5 minuutissa – näitä
palokuntia on 18. Vastaavasti II valmiusasteen sopimuspalokunnat lähtevät liikkeelle 10 minuutissa – näitä on 16
palokuntaa. Sopimuksessa lähtövahvuudet on sanottu vähintään ja tavoitevahvuuksina. Sovitut lähtövahvuudet vaihtelevat palokunnan henkilöstön ja kaluston mukaisesti 1+2–1+5 välillä sammutusautossa. Vahvuus miehistöautossa
sopimuksen mukaan on vähintään 0+1–0+2, säiliöautossa 0+1 ja ensivasteautossa 0+2–0+3.
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Alueella on kaksi sotilaspalokuntaa sopimuspalokuntana. Näiden lähtövalmiudesta on sovittu puolustusvoimien kanssa, että palokunnat lähtevät hälytettäessä hälytyksiin virka-aikana, jos se on palvelustehtävien osalta
mahdollista. Puolustusvoimat pyrkivät ilmoittamaan ajan, jolloin ei virka-aikana ole lähtövalmiutta.

8.5 PALKANMAKSU SOPIMUSPALOKUNTALAISILLE
Pelastuslaitos maksaa sovitulla tavalla palkan 2 palokunnan ja paloaseman henkilöstölle pelastustoimen tehtävistä. Näistä yksi on yhdistyssopimuksen sopimuspalokunta ja toisessa on kyse sivutoimisesta henkilöstöstä. Lisäksi
on tiedossa, että kolmessa alueen sopimuspalokuntana toimivassa tehdaspalokunnassa kahdessa sotilaspalokunnassa maksetaan palkkaa ja ainakin seitsemässä palokuntayhdistyksessä maksetaan itse jäsenistölle palkkaa tai
palkkioita.

8.6 TYÖSOPIMUKSET JA MUUT SOPIMUKSET
Työsopimukset on alueella tehty saman kaavakemallin mukaisesti. Sopimuksen mukaan henkilölle maksetaan
työehtosopimusten mukaista palkkaa. Henkilö on velvoitettu tarvittaessa osallistumaan varallaoloon.
Muita sopimuksia alueella ei ole vuonna 2009 ollut palokuntien kanssa.

8.7 PELASTUSLAITOKSEN KANTA SOPIMUKSIIN
Pelastuslaitoksen kannan mukaan palokuntasopimuksiin ei ole tarvetta tehdä isoja muutoksia. Sopimuksiin ollaan aikalailla tyytyväisiä. Kehityksessä on kuitenkin huomioitava pelastuslaitoksen organisaation muuttuminen.

8.8 SOPIMUSPALOKUNTIEN EDUSTAJIEN KANTA
Kymenlaakson alueen sopimuspalokuntien edustajat arvioivat sopimusasioita alueellaan ja yhteistoimintaa pelastuslaitoksen kanssa sopimusten selvittämishankkeen tiedotustilaisuudessa 14.12.2010. Arviointi tapahtui arviointilomakkeelle, jossa kumpaakin asiaa tuli arvioida numerolla 1–5 (1 huonolla tasolla – 5 erittäin hyvällä tasolla).
Arvioinnin esitti 26 henkilöä. Palokuntalaisten mielestä sopimusasiat Kymenlaaksossa ovat tasolla 4. Yhteistoiminta pelastuslaitoksen kanssa sujuu tasolla 3,5.

HÄLYTYSMÄÄRÄKORVAUS 2009
1. ryhmä yli 80 hälytystehtävää 7 680 € / v
2. ryhmä 61–80 hälytystehtävää 6 507,48 € / v
3. ryhmä 41–60 hälytystehtävää 5 028,32 € / v
4. ryhmä 21–40 hälytystehtävää 3 702,68 € / v
5. ryhmä alle 21 hälytystehtävää 2 200 € / v
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8.9 SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUKSET
Kymenlaakson sopimuskorvausten yhteissummaksi tulee kaikkien palokuntien osalta 843 114 euroa. Sopimuskorvausta saa 34 palokuntaa. Sopimuskorvaukset vaihtelevat välillä 1 634–71 073 euroa.
Tämän lisäksi 15 ensivastetehtäviä tekevää palokuntaa saavat tästä toiminnasta erillisen korvauksen. Ensivastekorvausten yhteissummaksi tulee 85 878 euroa.
Yhden palokunnan ensivasteryhmän jäsenille on maksettu korvauksia toimintaan osallistumisesta kaiken kaikkiaan 17 000 €. Muille palokunnille ensivastekorvaukset ovat maksettu kokonaiskorvauksina seuraavasti:

PELASTUSLAITOKSELLE
SOPIMUSHENKILÖSTÖSTÄ AIHEUTUVIA
KUSTANNUKSIA OVAT:
Sopimuskorvaukset
Kalustoinvestoinnit
Vuokrakustannukset
Koneiden kunnossapito
Varustekustannukset
Henkilökohtaiset palkat
Ensivastekorvaukset
Muut kustannukset
Polttoaineet
VIRVE -kustannukset
Tietoliikenne
Koulutus
Vakuutukset (ajoneuvot)
Vakuutukset (henkilö)
Työterveyshuolto
Hälyttämiskustannukset
Kiinteistönhoito
Yhteensä

€
843 114
271 107
185 194
123 678
105 758
88 163
85 878
83 356
82 914
68 900
58 535
38 516
29 056
21 431
16 974
14 400
2 911
2 119 885

%
39,8
12,8
8,7
5,8
5,0
4,2
4,1
3,9
3,9
3,3
2,8
1,8
1,4
1,0
0,8
0,7
0,1
100

Kymenlaakson pelastuslaitoksen toimintamenoista sopimushenkilöstön osuus on
15,7 %. Yhden sopimuspalokunnan tai
sivutoimisen henkilöstön paloaseman kaikki
kustannukset ovat keskimäärin 58 886
euroa.
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9 ETELÄ-KARJALA
9.1 YLEISTÄ

Sopimusten ja kustannusten tarkastelutilaisuus pidettiin Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen Lappeenrannan paloasemalla 9.11.2010. Pelastuslaitoksen edustajina tilaisuudessa olivat pelastusjohtaja Erkki Hokkanen, pelastuspäällikkö Ulf Westerstråhle, palopäällikkö Arto Mäkelä, palopäällikkö Esa Viiru ja suunnittelija Ritva Tanttu.
Pelastuslaitoksen alueen pinta-ala on 7236 km2, asukasluku vuoden 2009 lopussa on 134 019. Pelastuslaitoksella on 2 päätoimisen henkilöstön miehittämää asemaa ja 33 sopimushenkilöstön asemaa. Alueen sopimuspalokunnat jakautuvat palokuntaluokkiin seuraavasti: 17 valmiuspalokuntaa, 3 täydennyspalokuntaa, 9 tukipalokuntaa ja 4 reservipalokuntaa. Palokunnista on 25 VPK-sopimuspalokuntia, 4 paloasemalla on sivutoimista
henkilöstöä ja 4 tehdaspalokuntaa. Koko päätoimisen henkilöstön määrä on noin 110, joista operatiiviseen pelastustoimintaan osallistuu 81 henkilöä. Vastaavasti hälytyskelpoista sopimushenkilöstöä on käytössä 585 henkilöä.
Pelastuslaitoksen toimintamenot vuonna 2009 olivat 9,355 miljoonaa euroa, kun tähän lisätään kuntien suoraan
maksamat sopimuspalokuntien paloasemien vuokrakustannukset 283 451 euroa, (jotka sisältyvät Etelä-Karjalan
sopimushenkilöstön kustannustaulukkoon), saadaan toimintamenoiksi 9 638 451 euroa. Tästä luvusta sopimuspalokuntien aiheuttamat kokonaiskustannukset ovat 2 183 081 euroa.

9.2 SOPIMUSTEN RAKENNE JA
KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMINEN
Etelä-Karjalan alueella on sopimuspalokuntien kanssa tehty aluesopimus. Se on valtakunnallisen mallin mukainen, kuten myös palokuntasopimukset. Palokuntien sopimuskorvausten määrittelyssä on käytetty valtakunnallisen mallin mukaista pisteytystyökalua.

9.3 SOPIMUKSISSA
SOVITTUJA
KESKEISIÄ VASTUITA
9.3.1 VAKUUTUKSET
Vakuutusvastuista on todettu aluesopimuksessa siten,
että pelastuslaitos huolehtii
palokuntien vakuuttamisesta siltä osin kuin se koskee
vahingon aiheuttamista
kolmannelle osapuolelle,
sekä niiltä osin, mitä on
määritetty kunkin sopimuspalokunnan palokuntasopi-
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muksessa. Vakuutusturvan laajuudesta sovitaan erillisellä sopimuksella.
Palokuntasopimuksissa on lisäksi sovittu, että pelastuslaitos ottaa sellaisen vastuuvakuutuksen, joka kattaa myös
allekirjoittaneen palokunnan pelastustoiminnan tässä sopimuksessa mainitun toiminnan. Palokunta huolehtii muusta toimintansa vakuutusturvasta. Pelastuslaitos huolehtii palokunnan hälytysosaston jäsenille sellaisen vakuutusturvan, josta palokunta jäsentensä työnantajana tai toiminnan suorittajana on velvollinen vastaamaan pelastustoimen
tehtävien osalta. Palokunta huolehtii palokunnan harrastus-, nuoriso-, nais-, ja veteraanitoimintaan osallistuvien
jäsenten tarvittavasta vakuuttamisesta.
Palokuntasopimuksessa on sovittu, että ajoneuvokaluston omistaja huolehtii ajoneuvokalustonsa vakuuttamisesta
ja samoin myös kiinteistön omistaja huolehtii kiinteistön vakuuttamisesta.
9.3.2 TYÖTURVALLISUUS
Työturvallisuudesta on sovittu aluesopimuksessa siten, että sopimuspalokuntien pelastustoimintaan osallistuva henkilöstö liittyy pelastuslaitoksen työsuojeluorganisaatioon. Kaikilla paloasemilla on kaksi (2) työsuojelusta vastaavaa
henkilöä, toinen työsuojeluasiamies on paloasemalla toimivan sopimuspalokunnan valitsema henkilö ja toinen pelastuslaitoksen nimeämä työsuojelusta vastaava henkilö. Lakisääteisistä tapaturmavakuutuksista huolehtii pelastuslaitos
siltä osin kuin se kuuluu pelastuslaitoksen vastuulle. Muista vakuutuksista sovitaan palokuntasopimuksissa.
Työturvallisuusasioiden suunnittelu toteutetaan pelastuslaitoksen yhteistyöryhmän työsuojelujaoksessa, johon
Etelä-Karjalan vapaaehtoispalokunnat voivat nimetä edustajansa.
Työtapaturmassa, jonka vakuuttamisvastuu on pelastuslaitoksella vakuutusasiat hoitaa pelastuslaitoksen nimeämä henkilö.
Lisäksi palokuntasopimuksessa on työturvallisuudesta sovittu siten, että palokunta on vastuussa jäsentensä työturvallisuudesta työturvallisuuslain (738 / 2002) 4 § 8 kohdan mukaan, kun sopimuspalokuntaan kuuluva pelastustoimintaan osallistuva tekee työtä pelastustoiminnassa. Pelastuslaitos huolehtii palokunnalle työturvallisuuslainsäädännön mukanaan kuuluvista velvoitteista.
9.3.3 TYÖTERVEYSHUOLTO
Aluesopimuksessa on sovittu, että pelastuslaitos järjestää kustannuksellaan sopimuspalokuntien hälytysosaston
jäsenten terveystarkastukset. Yhdessä sovitaan sovitaan ne paikat, joissa hälytysosaston jäsenet voivat suorittaa terveystarkastukset.
Lisäksi palokuntasopimuksessa on sovittu, että työterveyshuolto järjestetään työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti, mahdollisimman läheltä palokunnan toimipistettä. Hälytysosastoon liittyvän jäsenen terveydellinen soveltuvuus toimintaan tarkastetaan työterveyshuollon toimesta ennen sammutustyökurssille osallistumista.
Tarkastuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota savusukellus- ja mahdollisiin kemikaalisukellusedellytyksiin. Savuja kemikaalisukellustoimintaan osallistuvan henkilön terveydentilan tarkastelussa noudatetaan työterveyshuollon
toimintasuunnitelmaa.
B-hepatiittirokotukset on hankittu ensivastetehtävissä toimiville.
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9.3.4 KOULUTUS
Pelastuslaitos laatii sopimuspalokuntien koulutussuunnitelman, joka pitää sisällään perus- ja sisäisen koulutuksen
järjestämisen. Koulutussuunnitelma vahvistetaan sopimuspalokuntien yhteistyöryhmässä. Pelastuslaitos vastaa
sopimuspalokuntien pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön perus-, ylläpito-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta yksittäisessä palokuntasopimuksessa määritellyn tavoitevahvuuden puitteissa, ellei yksittäistapauksien
osalta molemminpuolisesti toisin sovita. Koulutuksen suunnittelu ja vastuu lähtee siitä tavoitteesta, että kussakin
sopimuspalokunnassa on pätevyyksien osalta hälytysvahvuuteen nähden ainakin kaksinkertainen miehitys. Koulutuksen tulee tukea tämän tavoitteen toteutumista ja ottaa huomioon sopimuspalokunnassa tapahtuva jäsenistön
vaihtuvuus.
Sopimuspalokunta vastaa hälytysosastonsa jäsenten ylläpitokoulutuksesta (esim. viikkoharjoitukset) laaditun
koulutussuunnitelman mukaisesti.
Muun koulutuksen osalta vastuu toteutuksesta perustuu sopimuksiin tai yhteisesti sovittuihin järjestelyihin.
Palokuntalaisten perehdyttämisestä huolehtii sopimuspalokunta.
Pelastuslaitos vastaa peruskoulutuksesta. Peruskoulutukseen kuuluvat voimassa olevassa koulutusohjeessa mainitut peruskurssit.
Pelastuslaitos huolehtii naisosaston jäsenien tarvitsemien palveluja vastaavien kurssien järjestämisestä mukaan lukien ylläpito, jatko- ja täydennyskoulutus.
Pelastuslaitos huolehtii sopimuspalokuntien hälytysosaston jäsenten jatko- ja täydennyskoulutuksesta huomioiden erityisesti koulutusta palokunnissa antavat yksikönjohtajat. Pelastuslaitos huolehtii voimassa olevan
savusukellusohjeen edellyttämien harjoitusten järjestämisestä.
Pelastuslaitos sopii sopimuspalokuntien kanssa kouluttajista valmiuspalokuntina ja täydennyspalokuntina
toimivien sopimuspalokuntien koulutusohjelman mukaisiin viikkoharjoituksiin. Muiden palokuntien osalta koulutusjärjestelyt määritellään koulutusohjelmassa.
Pelastuslaitos vastaa koulutusohjelman mukaisesta sopimuspalokuntien päällystön ja alipäällystön koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista mukaan lukien korvaus työansion menetyksestä ja matkakustannukset.
Päällystölle ja alipäällystölle tulee varata mahdollisuudet jatko- ja täydennyskoulutukseen valtion ylläpitämään
pelastusopistoon.
Palokuntasopimuksen mukaan pelastuslaitoksen järjestämisvastuulla olevaan koulutukseen osallistumisesta
matkakustannukset korvataan voimassa olevan kunnallisen virka- ja työehtosopimusten mukaisesti. Palokunnan
jäsenelle maksetaan koulutukseen osallistumisesta palkka, tai toisena vaihtoehtona palokunta saa toimintakorvauksen koulutukseen osallistuneiden osalta.
9.3.5 VARUSTEET
Pelastuslaitos huolehtii, että sopimuspalokuntien hälytysosastoilla on käytettävissään riittävästi CE-vaatimukset
täyttäviä sammutusvarusteita (väliasu, sammutusasu, palojalkineet, palovyö tai valjaat, palokäsineet, päänsuo-
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jus ja palokypärä). Varusteiden hankintamäärä perustuu palokuntakohtaiseen hälytysosastojen tavoitevahvuuteen,
joka on määritelty palokuntasopimuksessa. Sammutusvarusteet ovat henkilökohtaisia, ellei palokuntakohtaisesti ole
muuta sovittu. Vaatimukset täyttäviä vaihtovarusteita tulee olla myös vähintään puolelle hälytysosaston tavoitevahvuudesta. Pelastuslaitos huolehtii sammutusasujen pesusta ja korjauksesta, ellei palokuntasopimuksessa ole toisin
sovittu. Väliasujen pesusta ja korjauksesta vastaa sopimuspalokunta, ellei palokuntasopimuksessa ole toisin sovittu.
Pelastuslaitos vastaa henkilökohtaisten suojavarusteiden määräaikaistarkastuksesta ja -testauksista.
9.3.6 KALUSTO
Kunkin sopimuspalokunnan osalta on kalustosta neuvoteltava ao. sopimuspalokunnan kanssa, jonka näkemyksiä on
mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon. Tämän lisäksi on alueen sopimuspalokuntia yleisesti kuultava kalustoa koskevissa asioissa.
Kunkin sopimuspalokunnan osalta kalusto määritellään palokuntasopimuksessa. Kaluston sijoittelussa huomioidaan alueen riskit, kaluston mahdollisimman tarkoituksenmukainen ja tehokas käyttö. Pelastuslaitos huolehtii omistamansa kaluston ylläpitokustannuksista, ellei palokuntasopimuksessa toisin sovita. Sopimuspalokunnat huolehtivat kaluston normaalista käytönjälkeisestä huollosta. Huollosta, josta vastaa pelastuslaitos, sovitaan palokuntasopimuksessa.
Sopimuspalokunta huolehtii omistamansa sammutus- ja pelastuskaluston huollosta ja korjauksesta, ellei yksittäisessä palokuntasopimuksessa ole muuta sovittu. Sopimuspalokunnat vastaavat omistamansa kaluston ylläpitokustannuksista. Sopimuspalokunnat huolehtivat kaluston normaalista käytönjälkeisestä huollosta, ellei yksittäisessä
palokuntasopimuksessa ole muuta sovittu. Pelastuslaitos maksaa sen käytössä olevasta, sopimuspalokunnan omistamasta sammutus- ja pelastuskalustosta ennakkoon sovittavan korvauksen. Korvaustason määritellyssä on otettava
huomioon kaluston ylläpidosta ja käytöstä aiheutuvien menojen lisäksi myös kaluston pääomakulut. Korvaustasosta
laaditaan erillinen sopimus. Sopimusmenettelyssä sovelletaan tämän sopimuksen periaatteita. Sopimuspalokunnan
omistamien autojen poltto- ja voiteluaineista huolehtii sopimuspalokunta, ellei yksittäisessä palokuntasopimuksessa
ole toisin sovittu.
Palokuntasopimuksessa tarkennetaan vielä, että pelastuslaitos hankkii palokunnalle sopimuksessa mainittujen
tehtävien hoitamiseksi tarvittavan kaluston ja huolehtii kaluston ja varusteiden korjauksista ja määräaikaishuollosta
ja huoltokortiston pidosta. Palokunta huolehtii kaluston käytön jälkeisestä huollosta ja tarkastuksista.
9.3.7 PALOKUNNAN OMISTAMAN KIINTEISTÖN VUOKRAKUSTANNUKSET
Sopimuspalokunnan omistaman paloasemakiinteistön tiloista korvataan palokunnan hälytystoiminnan lisäksi myös
palokunnan sosiaali-, koulutus-, järjestö-, toimisto- ja kerhotyöhön varatut tilat. EKP maksaa sopimuspalokunnalle
palokuntasopimuksessa määritellyn vuokrakorvauksen, ellei muuta ole sovittu.
Palokuntasopimuksessa on lisäksi sovittu, että pelastuslaitos korvaa palokunnalle palokunnan omistaman paloaseman ylläpitokustannuksia kiinteistön hoitokortiston X–1 teollisuushallien hoitokulujen keskimääräisiin referenssitietoihin perustuvasta arviosta.
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9.3.8 SOPIMUSKORVAUSTEN TARKISTAMINEN
Aluesopimuksessa todetaan, että sopimuskorvauksia tarkistetaan vuosittain palokuntasopimuksissa määritellyillä
tavoilla. Vastaavasti palokuntasopimuksissa todetaan, että yhdistys- ja palveluntarjontakorvaukset tarkistetaan kalenterivuoden vaihtuessa ja ne on sidottu ansiotasoindeksiin. Niiden tarkistuksessa sovelletaan pelastuslaitoksen
ja sopimuspalokuntien yhteisesti sopimaa pisteytysjärjestelmää. Ensimmäinen tarkistus suoritetaan sopimuksen
allekirjoituksen jälkeisenä täytenä kalenterivuotena. Ansiotasoindeksinä on allekirjoitusvuoden vuodenvaihteen
ansiotasoindeksi.
Korvaukset kiinteistökustannuksista tarkistetaan vuosittain. Ensimmäinen tarkistus suoritetaan allekirjoituksen jälkeisenä täytenä kalenterivuotena.
9.3.9 VARALLAOLOSTA JA JOHTAMISEN VARMISTAMISESTA SOPIMINEN
Varallaolo- ja päivystysjärjestelyt järjestetään alueen riskien
edellyttämälle tasolle. Kahdessa palokunnassa on ympärivuoden virka-ajan ulkopuolinen varallaolo. Lisäksi tarvittaessa on
sovittu erityisten riskiaikojen varallaolosta esim. vahvuudella
1+2 tai 1+3.
Palokunnat voidaan tarvittaessa hälyttää myös tilanteenaikaiseen päivystykseen (asemapäivystys).
Johtamisen varmistaminen on järjestetty koko Etelä-

9.4 PALOKUNTIEN
LÄHTÖVALMIUS
Etelä-Karjalan alueella on sovittu
palokuntien lähtövalmiudesta seuraavasti:
SDORNXQWDDPLQXXWWLDYDKYXXGHOOD
SDORNXQWDDPLQXXWWLDYDKYXXGHOOD
SDORNXQWDDPLQXXWLVVDYDKYXXGHOOD
SDORNXQWDDPLQXXWLVVDYDKYXXGHOOD

Karjalan alueella. Tämän sopimuspalokuntalaiset tekevät
henkilökohtaisilla sopimuksilla virka-ajan ulkopuolisena P5päivystyksenä.

9.5 PALKANMAKSU SOPIMUSPALOKUNTALAISILLE
Pelastuslaitos maksaa sovitulla tavalla palkan 16 paloaseman henkilöstölle pelastustoimen tehtävistä. Näistä 12
on yhdistyssopimuksen sopimuspalokuntia ja 4 paloasemalla toimii sivutoimista henkilöstöä. Tehdaspalokunnissa maksetaan myös palkka hälytystehtävistä työnantajan toimesta alueen 4 tehdassopimuspalokunnissa. Lisäksi
ainakin yhdessä palokunnassa yhdistys suorittaa palkanmaksun jäsenilleen.

9.6 TYÖSOPIMUKSET JA MUUT SOPIMUKSET
Työsopimukset on alueella tehty saman kaavakemallin mukaisesti. Sopimuksen mukaan henkilölle maksetaan
työehtosopimusten mukaista palkkaa. Henkilö on velvoitettu tarvittaessa osallistumaan varallaoloon.
Ensivasteesta on alueella tehty kolmikantasopimukset Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, pelastuslaitoksen ja ensivastetta tekevän palokunnan kanssa. Ensivastetehtävistä maksetaan palokunnalle palokuntasopimuksen
mukaisesti. Muonitussopimuksia on tehty 7 palokunnan kanssa. Näistä maksetaan 517 euroa / palokunta.
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9.7 PELASTUSLAITOKSEN KANTA SOPIMUKSIIN
Pelastuslaitoksen mielestä hyvä käytäntö on vuosittaiset palokuntasopimusten tarkastelut. Jos palokunta ei ole
pystynyt sopimusehdoista huolehtimaan, korvaus alenee. Vastaavasti tarkastelussa todettu toiminnan tason nousu
aiheuttaa korvauksen nousun. Oman alueen sopimuksiin ollaan pelastuslaitoksessa tyytyväisiä.

9.8 SOPIMUSPALOKUNTIEN EDUSTAJIEN KANTA
Etelä-Karjalan alueen sopimuspalokuntien edustajat arvioivat sopimusasioita alueellaan ja yhteistoimintaa pelastuslaitoksen kanssa sopimusten selvittämishankkeen tiedotustilaisuudessa 17.11.2010. Arviointi tapahtui arviointilomakkeelle, jossa kumpaakin asiaa tuli arvioida numerolla 1–5 (1 huonolla tasolla – 5 erittäin hyvällä tasolla).
Arvioinnin esitti 22 henkilöä. Palokuntalaisten mielestä sopimusasiat ovat Etelä-Karjalassa tasolla 3,6. Yhteistoiminta pelastuslaitoksen kanssa sujuu tasolla 3,3.

PELASTUSLAITOKSELLE
SOPIMUSHENKILÖSTÖSTÄ AIHEUTUVIA
KUSTANNUKSIA OVAT:
Henkilökohtaiset palkat
Vuokrakustannukset
Sopimuskorvaukset
Muut kustannukset
Koneiden kunnossapito
VIRVE -kustannukset
Polttoaineet
Vakuutukset
Kalustoinvestoinnit
Koulutus
Työterveyshuolto
Varustekustannukset
Sähkö-, vesi- ja lämmityskustannukset
Kiinteistönhuolto
Yhteensä

€
708 936
522 160
352 623
168 897
134 639
95 928
54 064
39 338
38 580
32 050
17 967
14 296
1 825

%
32,5
23,9
16,2
7,7
6,2
4,4
2,5
1,8
1,8
1,5
0,8
0,7
0,1

1 778
2 183 081

0,1
100

9.9 SOPIMUSPALOKUNTIEN
KUSTANNUKSET
Etelä-Karjalan sopimuspalokuntien
sopimuskorvausten yhteissummaksi
tulee kaikkien palokuntien osalta 352
623 euroa. Yhdistys- tai laitoskorvausta saa 26 sopimuspalokuntaa.
Sopimuskorvaukset vaihtelevat välillä
924–52 920 euroa. On huomattavaa,
että 13 palokunnan osalta sopimuskorvaus pitää sisällään palokuntayhdistykselle maksettavat henkilöiden
työkorvaukset, sotu-maksut ja palkkojen maksatuskulut.

Pelastuslaitoksen toimintamenoista sopimushenkilöstön osuus on 22,6 %. Yhden paloaseman kaikki kustannukset ovat keskimäärin
66 154 euroa.
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10 ETELÄ-SAVO
10.1 YLEISTÄ

Sopimusten ja kustannusten tarkastelutilaisuus pidettiin Etelä-Savon pelastuslaitoksen johtopaikalla 19.8.2010.
Pelastuslaitoksen edustajana tilaisuudessa oli pelastusjohtaja Seppo Lokka.
Pelastuslaitoksen alueen pinta-ala on 18 768 km2, asukasluku on 154 940. Pelastuslaitoksella on 3 päätoimisen henkilöstön ympärivuorokauden miehittämää paloasemaa ja 30 sopimushenkilöstön asemaa. Alueen
sopimuspalokunnat jakautuvat palokuntaluokkiin seuraavasti: 21 valmiuspalokuntaa, 8 täydennyspalokuntaa ja
1 tukipalokunta. Palokunnista on 14 yhdistyskorvausta saavia VPK-sopimuspalokuntia ja 16 paloasemalla toimii
sivutoimista henkilöstöä. Koko päätoimisen henkilöstön määrä on noin 174, joista operatiiviseen pelastustoimintaan osallistuu 105 henkilöä. Vastaavasti hälytyskelpoista sopimushenkilöstöä on käytössä noin 600 henkilöä.
Pelastuslaitoksen toimintamenot vuonna 2009 olivat 11,020 miljoonaa euroa. Tästä luvusta sopimushenkilöstön
aiheuttamat kokonaiskustannukset ovat 2 494 718 euroa.

10.2 SOPIMUSTEN RAKENNE JA KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMINEN
Etelä-Savon alueella on sopimuspalokuntien kanssa tehty aluesopimus. Se on valtakunnallisen mallin mukainen,
kuten myös palokuntasopimukset. Palokuntien sopimuskorvausten määrittelyssä on käytetty omaa hinnoittelutaulukkoa.
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Etelä-Savon malli sopia sopimuspalokuntien kanssa poikkeaa hieman muualla Suomessa olevasta tavasta. Täällä
toiminnasta huolehditaan seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti: 1. yhdistyssopimuksella ja ns. könttäkorvauksella,
2. yhdistyssopimuksella, jossa yhdistys saa korvauksen valmiudesta, koulutuksesta ja nuoriso-osastosta, hälytyksissä
käynti tehdään mieskohtaisin sopimuksin tai 3. henkilökohtaisilla sopimuksilla.

10.3 SOPIMUKSISSA SOVITTUJA KESKEISIÄ VASTUITA
10.3.1 VAKUUTUKSET
Vakuutusvastuista on todettu aluesopimuksessa siten, että pelastuslaitos vakuuttaa puolivakinaisten ja sopimuspalokuntien henkilöstön ja niiden osastojen sekä palokuntanaisosastojen jäsenet hälytystoiminnan, koulutuksen, harjoitusten, liikunnan ja johtamistoimintojen osalta, niiltä osin kuin ne on merkitty palokunnan koulutus- ja toiminta
suunnitelmaan, sekä vastuuvakuutus erilaisten yleisötilaisuuksien järjestämisen varalle.
Vapaaehtoisista ym. talkoovakuutuksista vastaa Sopimuspalokunta ry tai Palomiesyhdistys ry itse.
Pelastuslaitos huolehtii operatiiviseen toimintaan käytetyn omistamansa kaluston vakuutuksista, ellei yksittäisessä
palokuntasopimuksessa toisin sovita. Sopimuspalokunnan omistaman kaluston vakuutuksista vastaa pelastuslaitos.
10.3.2 TYÖTURVALLISUUS
Työturvallisuudesta ei ole sovittu aluesopimuksessa eikä palokuntasopimuksissa.
10.3.3 TYÖTERVEYSHUOLTO
Aluesopimuksessa on sovittu, että pelastuslaitos järjestää kustannuksellaan sopimuspalokuntien hälytysosaston
jäsenten terveystarkastukset. Pelastuslaitos osoittaa ne paikat, joissa hälytysosaston jäsenet voivat käydä terveystarkastuksessa.
B-hepatiittirokotusta ei pelastuslaitos kustanna sopimushenkilöstölle. Tämä perustuu terveystoimen kanssa käytyyn riskiarvioon ko. riskistä.
10.3.4 KOULUTUS
Pelastuslaitos vastaa täysimääräisesti sopimuspalokuntien henkilöstön perus-, ylläpito- ja jatkokoulutuksesta yksittäisessä palokuntasopimuksessa määritellyn tavoitevahvuuden puitteissa ellei yksittäistapausten osalta molemminpuolisesti toisin sovita. Sopimuspalokunta vastaa hälytysosastonsa jäsenten ylläpitokoulutuksesta (esim. viikkoharjoitukset) yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa hyväksytyn koulutussuunnitelman puitteissa.
10.3.5 VARUSTEET
Pelastuslaitos huolehtii, että sopimuspalokuntien hälytysosastoilla on käytettävissään riittävästi CE- vaatimukset
täyttäviä sammutusvarusteita (väliasu, sammutusasu, palojalkineet, palovyö tai valjaat, palokäsineet, päänsuojus ja
palokypärä). Varusteiden hankintamäärä perustuu palokuntakohtaiseen hälytysosastojen tavoitevahvuuteen, joka on
määritelty palokuntasopimuksessa.
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Pelastuslaitos huolehtii sammutusasujen pesusta ja korjauksesta, ellei palokuntasopimuksessa ole toisin sovittu. Väliasujen pesusta ja korjauksesta vastaa sopimuspalokunta, ellei palokuntasopimuksessa ole toisin sovittu.
10.3.6 KALUSTO
Kaluston hankinnassa ja sen sijoittamisessa Etelä-Savon pelastuslaitos tekee yhteistyötä alueen sopimuspalokuntien alueneuvottelukunnan kanssa.
Pelastuslaitos huolehtii operatiiviseen toimintaan käytetyn omistamansa kaluston vakuutuksista, katsastuksista, huolloista ja korjauksista ellei yksittäisessä palokuntasopimuksessa toisin sovita. Sopimuspalokunnat huolehtivat kaluston normaalista käytönjälkeisestä huollosta pois lukien letkuhuolto ja paineilmalaitteiden pullojen
täyttäminen, ellei palokuntasopimuksessa ole toisin sovittu.
Sopimuspalokunta huolehtii omistamansa sammutus- ja pelastuskaluston huollosta ja korjauksesta, ellei
yksittäisessä palokuntasopimuksessa ole muuta sovittu. Sopimuspalokunnat huolehtivat kaluston normaalista
käytönjälkeisestä huollosta pois lukien letkuhuolto ja paineilmalaitteiden pullojen täyttäminen, ellei yksittäisessä
palokuntasopimuksessa ole muuta sovittu.
10.3.7 PALOKUNNAN OMISTAMAN KIINTEISTÖN VUOKRAKUSTANNUKSET
Pelastuslaitos maksaa sopimuspalokunnan omistaman paloasemakiinteistön palokuntakäyttöön varatuista tiloista
vuokrakorvauksen hälytystoiminnan lisäksi myös palokunnan järjestö-, kerho-, koulutus- ja toimistotyöhön
käytettävistä tiloista.
10.3.8 SOPIMUSKORVAUSTEN TARKISTAMINEN
Aluesopimuksessa todetaan, että sopimuskorvaustasoa tarkistetaan vuosittain sen mukaan, mitä nykyisessä palokuntasopimuksissa on määrätty. Vastaavasti palokuntasopimuksissa todetaan, että korvaussumma tarkastetaan
vuosittain yhteistoimintaneuvotteluiden yhteydessä erillisen hinnoittelutaulukon mukaisesti.

10.4 PALOKUNTIEN LÄHTÖVALMIUS
Etelä-Savon alueella on sovittu palokuntien
lähtövalmiudesta seuraavasti:
SDORNXQWDDPLQXXWWLDYDKYXXGHOOD
SDORNXQWDPLQXXWWLDYDKYXXGHOOD
SDORNXQWDDPLQXXWLVVDYDKYXXGHOOD
SDORNXQWDDPLQXXWLVVDYDKYXXGHOOD
SDORNXQWDDPLQXXWLVVDYDKYXXGHOOD
SDORNXQWDPLQXXWLVVDYDKYXXGHOOD
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10.3.9 VARALLAOLOSTA JA JOHTAMISEN VARMISTAMISESTA SOPIMINEN
Aluesopimuksessa todetaan, että varallaolojärjestelyt järjestetään vähintään tasolle, josta on sovittu yksittäisessä
palokuntasopimuksessa / alueen palvelutasopäätöksessä. 2 palokunnassa on virka-ajan jälkeinen jatkuva varallaolo.
Johtamisen varmistaminen on hoidettu kattavalla P5-järjestelmällä.

10.5 PALKANMAKSU SOPIMUSHENKILÖSTÖLLE
Pelastuslaitos maksaa sovitulla tavalla palkan 25 palokunnan tai paloaseman sopimushenkilöstölle pelastustoimen
tehtävistä. Näistä 9 on yhdistyssopimuksen sopimuspalokuntia ja 16 sivutoimisen henkilöstön paloasemia.

10.6 TYÖSOPIMUKSET JA MUUT SOPIMUKSET
Työsopimukset on alueella tehty saman mallin mukaisesti. Sopimuksen mukaan henkilölle maksetaan työehtosopimusten mukaista tehtäväkohtaista palkkaa. Henkilö on velvoitettu tarvittaessa osallistumaan varallaoloon.
Alueella on ensivastesopimuksia, jälkivahinkojen torjuntasopimuksia ja myös muonitus- ja palokuntanaistoimintaa koskettavia sopimuksia. Erikoisuutena on yhdessä palokunnassa hoidettava turvapuhelinpäivystys ja siitä tehty
sopimus, joka ei kustannuksena rasita pelastustoimen toimintamenoja.

10.7 PELASTUSLAITOKSEN KANTA SOPIMUKSIIN
Pelastuslaitoksen mielestä aluesopimukseen tulee tehdä pieniä päivityksiä. Muuten sopimuksiin ollaan tyytyväisiä.

10.8 SOPIMUSPALOKUNTIEN EDUSTAJIEN KANTA
Etelä-Savon alueen sopimuspalokuntien edustajat arvioivat sopimusasioita alueellaan ja yhteistoimintaa pelastuslaitoksen kanssa sopimusten selvittämishankkeen tiedotustilaisuudessa 19.8.2010. Arviointi tapahtui arviointilomakkeelle, jossa kumpaakin asiaa tuli arvioida numerolla 1–5 (1 huonolla tasolla – 5 erittäin hyvällä tasolla). Arvioinnin
esitti 8 henkilöä. Palokuntalaisten mielestä sopimusasiat ovat Etelä-Savossa tasolla 4,1. Yhteistoiminta pelastuslaitoksen kanssa sujuu tasolla 4,3.

10.9 SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUKSET
Alueen yhdistyssopimuksen palokuntien sopimuskorvausten yhteissummaksi tulee kaikkien palokuntien osalta
191 196 euroa. Yhdistyskorvausta saa 14 palokuntaa. Sopimuskorvaukset vaihtelevat välillä 1 550–55 304 euroa. On
huomattavaa, että 5 palokunnan osalta sopimuskorvaus pitää sisällään palokuntayhdistykselle maksettavat henkilöiden toimintakorvaukset.
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PELASTUSLAITOKSELLE
SOPIMUSHENKILÖSTÖSTÄ AIHEUTUVIA
KUSTANNUKSIA OVAT:
Henkilökohtaiset palkat
Vuokrakustannukset
Muut kustannukset
Sopimuskorvaukset
VIRVE -kustannukset
Kalustoinvestoinnit
Polttoaineet
Koneiden kunnossapito
Vakuutukset
Varustekustannukset
Työterveyshuolto
Sähkö-, vesi- ja lämmityskustannukset
Yhteensä

65

€
1 132 217
461 647
315 767
191 196
110 044
98 999
67 757
58 590
41 321
10 583
5 881
716

%
45,4
18,5
12,7
7,7
4,4
4,0
2,7
2,3
1,7
0,4
0,2
0,03

2 494 718

100
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Pelastuslaitoksen toimintamenoista sopimushenkilöstön osuus
on 22,6 %. Yhden sopimuspalokunnan kaikki kustannukset ovat
keskimäärin 80 475 euroa.
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11 KESKI-SUOMI
11.1 YLEISTÄ

Sopimusten ja kustannusten tarkastelutilaisuus pidettiin Keski-Suomen pelastuslaitoksen Jyväskylän paloasemalla 28.9.2010. Pelastuslaitoksen edustajina tilaisuudessa olivat pelastusjohtaja Simo Tarvainen, pelastuspäällikkö
Risto Helminen ja suunnittelija Ari Karsikas.
Pelastuslaitoksen alueen pinta-ala on 19 950 km2, asukasluku on 273 698. Pelastuslaitoksella on 3 päätoimisen
henkilöstön ympärivuorokauden miehittämää paloasemaa ja 41 sopimuspalokunnan ja sivutoimisen henkilöstön paloasemaa. Alueen sopimuspalokunnat ovat kaikki valmiuspalokuntia. Paloasemista on 23 sivutoimisen
henkilöstön miehittämiä, 16 VPK-sopimuspalokuntia ja 2 sopimuspalokuntaa on tehdaspalokuntia, joista toisen
sopimus on kolmikantainen – palokunnan, tehdaslaitoksen ja pelastuslaitoksen välinen.
Lisäksi yhteistoimintasopimuksella on 6 sotilaspalokuntaa mukana rajoitetusti alueen pelastustoimessa, silloin
kun puolustusvoimien palvelus ei virka-aikana estä osallistumista pelastustoimen hälytystehtäviin. Näistä yhteistyösopimuksista ei pelastuslaitokselle aiheudu kuluja. Näitä 6 palokuntaa ei tässä tarkastelussa tulkita sopimuspalokunniksi.
Koko päätoimisen henkilöstön määrä on 216, joista operatiiviseen pelastustoimintaan osallistuu 180 henkilöä.
Vastaavasti hälytyskelpoista sopimushenkilöstöä on käytössä 1083 henkilöä. Pelastuslaitoksen toimintamenot
vuonna 2009 olivat 16,302 miljoonaa euroa. Tästä luvusta sopimuspalokuntien aiheuttamat kokonaiskustannukset ovat 5 439 301 euroa.

11.2 SOPIMUSTEN RAKENNE JA KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMINEN
Keski-Suomen alueella on sopimuspalokuntien kanssa tehty aluesopimus. Se on valtakunnallisen mallin mukainen, kuten myös palokuntasopimukset. Palokuntien sopimuskorvausten määrittelyssä on käytetty omaa mallia.
Mallin korvausperusteet muodostuvat toimintavalmiudesta, hälytysmääristä, nuoriso-osastosta saatavasta korvauksesta ja naisosastosta saatavasta korvauksesta.

11.3 SOPIMUKSISSA SOVITTUJA KESKEISIÄ VASTUITA
11.3.1 VAKUUTUKSET
Vakuutusvastuista on todettu aluesopimuksessa siten, että pelastuslaitos huolehtii sopimuspalokuntien lakisääteisistä tapaturmavakuutuksista. Lisäksi pelastuslaitoksella on toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa muille
aiheutetut vahingot. VPK-nuorten ryhmävakuutus korvaa pelastuslaitoksen järjestämän toiminnan aikaiset
mahdolliset vahingot.
11.3.2 TYÖTURVALLISUUS
Työturvallisuudesta on sovittu aluesopimuksessa, että työturvallisuusasioiden hoitamiseksi perustetaan työsuojeluryhmä, jonka tehtävänä on osaltaan huolehtia sopimuspalokuntien työsuojeluun liittyvistä asioista.
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11.3.3 TYÖTERVEYSHUOLTO
Keski-Suomen pelastuslaitos vastaa sopimuspalokuntien terveystarkastusten kustannuksista. Tässä toiminnassa
hyödynnetään koko Keski-Suomen alueella olevaa kunta ja vastaavaa järjestelmää. Pelastuslaitos osoittaa ne paikat,
joissa hälytysosaston jäsenten terveystarkastukset suoritetaan.
Sopimushenkilöstöllä on B-hepatiittirokotukset tai ainakin heille on tarjottu mahdollisuus ottaa rokote laitoksen kustantamana. Tämä on mm. työterveyden toimintasuunnitelman sisällössä mukana.
11.3.4 KOULUTUS
Keski-Suomen pelastuslaitos vastaa sopimuspalokuntien koulutuksesta. Laitos järjestää itse tai ostaa ko. koulutusta
alan liitoilta, Pelastusopistolta tai muilta yhteistyökumppaneilta. Viikkoharjoitukset järjestetään pääsääntöisesti
palokuntakohtaisesti.
11.3.5 VARUSTEET
Pelastuslaitos huolehtii siitä, että sopimuspalokunnilla on jatkuvasti riittävä määrä varusteita käytössään. Varusteiden hankinnasta korjauksesta ja huollosta vastaa pelastuslaitos.
11.3.6 KALUSTO
Pelastuslaitos huolehtii omistamansa hälytyskäytössä olevan sammutus- ja pelastuskaluston huollosta ja korjauksesta ja myös sopimuspalokuntien omistaman hälytyskäytössä olevan kaluston huollosta ja korjauksesta.
11.3.7 PALOKUNNAN OMISTAMAN KIINTEISTÖN VUOKRAKUSTANNUKSET
Mahdollisesta palokunnan omistaman kiinteistön vuokrakustannuksista ei ole aluesopimuksessa eikä palokuntasopimuksessa sovittu.
11.3.8 SOPIMUSKORVAUSTEN TARKISTAMINEN
Sopimuksissa ei ole automaattista ehtoa palokuntasopimuskorvauksen nousulle. Sitä vastoin palkkojen osalta
korotukset suoritetaan työehtosopimusten mukaisesti.
11.3.9 VARALLAOLOSTA JA JOHTAMISEN VARMISTAMISESTA SOPIMINEN
Varallaolosta on sovittu palokuntakohtaisen tarpeen, historian yms. tarpeen johdosta. Varallaoloaika on normaalien arkipäivien työaikojen ulkopuolinen aika klo 16.00–07.00.
Varallaolot vaihtelevat 0–1+2 välillä. Käytännössä 1/3 palokunnista on 1+2 varallaolossa, 1/3 palokunnista
1+1 varallaolossa ja 1/3 palokunnista ei varallaoloa ole. Työajan jälkeen on koko alueella 30+31 sopimushenkilöä
ympärivuotisessa, viikottaisessa vapaamuotoisessa varallaolossa.
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11.4 PALOKUNTIEN LÄHTÖVALMIUS
Keski-Suomen alueella on sovittu palokuntien
lähtövalmiudesta seuraavasti:
SDORNXQWDDPLQXXWWLDYDKYXXGHOOD
SDORNXQWDDPLQXXWWLDYDKYXXGHOOD
SDORNXQWDDPLQXXWLVVDYDKYXXGHOOD
SDORNXQWDDPLQXXWLVVDYDKYXXGHOOD
SDORNXQWDDPLQXXWLVVDYDKYXXGHOOD
SDORNXQWDDPLQXXWLVVDYDKYXXGHOOD

11.5 PALKANMAKSU SOPIMUSHENKILÖSTÖLLE
Pelastuslaitos maksaa sovitulla tavalla palkan 40 palokunnan ja paloaseman henkilöstölle pelastustoimen tehtävistä. Näistä 23 paloasemaa on sivutoimisen henkilöstön miehittämiä ja 17 on yhdistyssopimuksen sopimuspalokuntia.

11.6 TYÖSOPIMUKSET JA MUUT SOPIMUKSET
Työsopimukset on alueella tehty saman kaavakemallin mukaisesti. Sopimuksen mukaan henkilölle maksetaan
työehtosopimusten mukaista palkkaa. Henkilö on velvoitettu tarvittaessa osallistumaan varallaoloon. Alueella on
tehty erilliset ensivastesopimukset, mutta niistä eivät palokunnat saa korvausta. Ensivastehälytyksistä sopimuspalokuntalainen saa palokuntasopimuksen mukaisen palkan.

11.7 PELASTUSLAITOKSEN KANTA SOPIMUKSIIN
Pelastuslaitoksen mielestä alue- ja palokuntasopimusten soveltamisen ymmärtäminen on parantunut ja sen myötä on päästy selkeämpään toimintaan. Korvaukset ja palkat ovat pelastuslaitoksen alueella liian kovia.
Kehitteillä on uusi sopimusmalli, jossa on lakimiehen ohjeen perusteella vastuut ja velvollisuudet paremmin auki
kirjoitettu. Asioista on hyvä sopia niin, että kumpikin osapuoli tietää, mistä on sovittu.

11.8 SOPIMUSPALOKUNTIEN EDUSTAJIEN KANTA
Keski-Suomen alueen sopimuspalokuntien edustajat arvioivat sopimusasioita alueellaan ja yhteistoimintaa pelastuslaitoksen kanssa sopimusten selvittämishankkeen tiedotustilaisuudessa 28.9.2010. Arviointi tapahtui arviointilomakkeelle, jossa kumpaakin asiaa tuli arvioida numerolla 1–5 (1 huonolla tasolla – 5 erittäin hyvällä tasolla).
Arvioinnin suoritti 15 henkilöä. Palokuntalaisten mielestä sopimusasiat ovat Keski-Suomessa tasolla 3,0. Yhteistoiminta pelastuslaitoksen kanssa sujuu tasolla 3,0.
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PELASTUSLAITOKSELLE
SOPIMUSHENKILÖSTÖSTÄ AIHEUTUVIA
KUSTANNUKSIA OVAT:
Henkilökohtaiset palkat
Vuokrakustannukset
Koneiden kunnossapito
VIRVE -kustannukset
Kalustoinvestoinnit
Polttoaineet
Varustekustannukset
Vakuutukset
Koulutus
Sopimuskorvaukset
Työterveyshuolto
Yhteensä

€
3 308 865
841 958
263 805
227 562
180 836
135 357
126 278
122 371
95 000
78 340
58 930
5 439 301

%
60,8
15,5
4,8
4,2
3,3
2,5
2,3
2,2
1,7
1,4
1,1
100

11.9 SOPIMUSPALOKUNTIEN
KUSTANNUKSET
Keski-Suomen sopimuspalokuntien
sopimuskorvausten yhteissummaksi
tulee kaikkien palokuntien osalta 78
340 euroa. Sopimuskorvausta saa 18
sopimuspalokuntaa. Sopimuskorvaukset
vaihtelevat välillä 1 845–9 000 euroa.

Pelastuslaitoksen toimintamenoista sopimushenkilöstön osuus on 33,4 %. Yhden palokunnan tai paloaseman kaikki kustannukset ovat
keskimäärin 132 666 euroa.
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12 PIRKANMAA - TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS
12.1 YLEISTÄ

Sopimusten ja kustannusten tarkastelutilaisuus pidettiin Tampereen aluepelastuslaitoksen johtopaikalla 12.5.2010.
Pelastuslaitoksen edustajana tilaisuudessa oli pelastuspäällikkö Esko Kautto.
Pelastuslaitoksen alueen pinta-ala on 14 469 km2, asukasluku on 487 484. Pelastuslaitoksella on 13 päätoimisen henkilöstön ympärivuorokauden miehittämää paloasemaa ja 53 paloasemalla työskentelee sopimushenkilöstöä. Alueen sopimuspalokunnat jakautuvat palokuntaluokkiin oman luokitustavan mukaisesti. Luokkia ovat:
valmiuspalokunta, täydennyspalokunta, valmius- ja täydennyspalokunta ja tukipalokunta. Määrittelyihin on
liitetty myös lähtöaikoja. Alueelta löytyy: 37 valmiuspalokuntaa, 11 täydennyspalokuntaa, 1 valmius- ja täydennyspalokunta ja 3 tukipalokuntaa. Palokunnista on 45 VPK-sopimuspalokuntia, 1 tehdaspalokunta (tehdaspalokuntaa ei ole luokiteltu em. luokittelutavalla) ja 7 paloasemalla työskentelee sivutoimista henkilöstöä. Lisäksi
yhteistoimintasopimuksella on 5 sotilaspalokuntaa mukana alueen pelastustoimessa – näistä palokunnista ei ole
vuonna 2009 aiheutunut pelastustoimelle kustannuksia, eikä niitä ole kustannustarkastelussa huomioitu. Koko
päätoimisen henkilöstön määrä on 483, joista operatiiviseen pelastustoimintaan osallistuu 397 henkilöä. Vastaavasti hälytyskelpoista sopimushenkilöstöä on käytössä 834 henkilöä. Pelastuslaitoksen toimintamenot vuonna
2009 olivat 28,464 miljoonaa euroa. Tästä luvusta sopimuspalokuntien aiheuttamat kokonaiskustannukset ovat 3
174 816 euroa.

12.2 SOPIMUSTEN RAKENNE JA KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMINEN
Tampereen aluepelastuslaitoksessa ei ole sopimuspalokuntien kanssa tehty aluesopimusta, mutta aluesopimuksen asioita on sisällytetty Tampereen aluepelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien välisten palokuntasopimusten
yleiseen osaan. Palokuntasopimuksissa ei ole käytetty valtakunnallista mallia, mutta ne pitävät mallin mukaisia
asioita sisällään. Palokuntien toimintakorvausten määrittely on tehty omalla tavallaan. Korvauksen tekijöinä on
käytetty: yhdistyskorvausta, valmiuskorvausta, lähtö- ja hälytyskorvausta, harjoituskorvausta, savusukelluskorvausta ja muita toimintakuluja. Lisäksi yhdistykselle maksetaan omasta kalustosta kalustokorvausta ja omasta
kiinteistöstä kiinteistökorvausta. Lisäksi voidaan yhdistykselle maksaa myös korvausta erityiskalustosta ja/tai
erityistehtävästä.

12.3 SOPIMUKSISSA SOVITTUJA KESKEISIÄ VASTUITA
12.3.1 VAKUUTUKSET
Palokuntasopimuksen yleisen osan mukaan palokunnan on otettava työntekijöilleen lainsäädännön edellyttämä
vakuutusturva ja vastuuvakuutus kolmannelle osapuolelle aiheuttamastaan vahingosta. Palokunnalle aiheutuneista vakuutusmaksukustannuksista sovitaan palokuntasopimuksessa. Palokuntasopimuksissa on sovittu toimintakuluerä, jonka pelastuslaitos maksaa palokunnalle. Tällä erällä maksetaan mm. vakuutusturvaa. Palokunta
huolehtii ajoneuvokalustonsa vakuuttamisesta, pois lukien pelastuslaitoksen omistuksessa oleva kalusto.
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12.3.2 TYÖTURVALLISUUS
Työturvallisuudesta on sovittu palokuntasopimuksen yleisessä osassa. Palokunnan hälytysosaston jäsenen työnantajana toimii se palokuntayhdistys, jonka hälytysosastoon jäsen on nimetty.
Palokunta on vastuussa jäsentensä työturvallisuudesta työturvallisuuslain (738/2002) 4 §:n 8. kohdan mukaan
silloin, kun sopimuspalokuntaan kuuluva pelastustoimintaan osallistuva tekee työtä pelastustoiminnassa.
Hälytystilanteissa toimintaa johtava pelastusviranomainen on kokonaisvastuussa työsuojelulainsäädännön noudattamisesta operatiivisessa toiminnassa.
Palokunnan yksikkö toimii oman työnantajan (palokuntayhdistys) edustajan (yksikönjohtajan) välittömässä alaisuudessa, joka on suoranaisesti vastuussa työntekijöidensä työturvallisuudesta.
12.3.3 TYÖTERVEYSHUOLTO
Palokuntasopimuksen yleisessä osassa on sovittu, että terveystarkastukset hoidetaan ottaen huomioon pelastuslaitoksen kulloinkin voimassa olevan työterveyshuollon toimintasuunnitelma.
Lääkärintarkastusten ja työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneista kustannusten korvaamisesta sovitaan
palokuntasopimuksessa. Palokuntasopimuksissa on sovittu muista toimintakuluista, jotka pelastuslaitos maksaa sopimuspalokunnalle. Tällä erällä maksetaan mm. terveystarkastusten kustannuksia.
Sopimuspalokuntien ensivastetehtäviä suorittava henkilöstö on saanut hepatiitti B-rokotukset.
12.3.4 KOULUTUS
Pelastuslaitos vastaa perus- ja täydennyskoulutustarjonnan järjestämisestä, huomioiden toimialueiden tarpeet, ja
erityisesti palokuntien yksikönjohtajille annettava koulutus, sekä niistä aiheutuneista koulutuskustannuksista. Peruskurssien pääsyvaatimukset ja suoritusjärjestys määritellään ohjeessa: Ohje vapaaehtoishenkilöstön koulutuksesta.
Sopimuspalokuntien päälliköillä tulee olla lain edellyttämä koulutus. Pelastuslaitos vastaa koulutettavien kurssi-,
matkustus- ja työaikatappiokustannuksista, mukaan lukien sovittava täydennyskoulutus. Edellä mainitusta koulutustarpeesta sovitaan etukäteen asianomaisen palokunnan ja pelastuslaitoksen kesken.
12.3.5 VARUSTEET
Palokuntasopimuksen yleisessä osassa on sovittu, että palokunta tekee tarvittaessa esityksen alueensa kalustovastaavalle, tarvittavan sopimuksen mukaisten varusteiden täydennyshankinnasta tai -uusimisesta.
12.3.6 KALUSTO
Palokunta antaa alueensa kalustovastaavalle tarvittavat tiedot käytössään olevan sopimuksen mukaisen kaluston ja
varusteiden määrästä ja käyttökunnosta. Ajoneuvokalusto uusiutuu pelastuslaitoksen hankinta- ja kierrätyssuunnitelmien mukaisesti, ellei uusimistarvetta muutoin osoiteta. Palokunta tekee tarvittaessa esityksen alueensa kalustovastaavalle, tarvittavan sopimuksen mukaisen kaluston täydennyshankinnasta tai uusimisesta.
Palokunta huolehtii annettujen ohjeiden mukaisesti kaluston käyttökunnosta ja käytön jälkeisestä huollosta.

Sopimukset ja kustannukset alueittain LUKU I

72

LUKU I
Sopimukset ja kustannukset alueittain

PIRKANMAA

Pelastuslaitos vastaa kaluston korjaus-, huolto- ja käyttökustannuksista. Palokunta huolehtii annettujen ohjeiden
mukaisesti kaluston ja varusteiden käyttökunnosta ja käytön jälkeisestä huollosta.
Pelastuslaitos vastaa sopimuksen mukaisen kaluston ja varusteiden huolloista, korjauksista ja käytöstä aiheutuneista kustannuksista silloin, kun niitä on käytetty sopimuksen mukaiseen toimintaan, palokuntasopimuksessa
sovitulla tavalla. Kaluston käyttökustannukset voidaan tältä osin sisällyttää myös sopimuskorvaukseen.
12.3.7 PALOKUNNAN OMISTAMAN KIINTEISTÖN VUOKRAKUSTANNUKSET
Sopimuspalokunnan omistaman paloasemakiinteistön palokuntakäyttöön osoittamat tilat huomioidaan palokuntasopimuksessa. Kiinteistökorvauksen periaatteet noudattavat pelastuslaitoksen käytössä olevia yleisiä korvausperiaatteita, jotka tarkistetaan talousarvio vuosittain.
Palokunnan toimiessa omassa omistamassaan kiinteistössä maksetaan kiinteistökorvausta seuraavasti:
korvaus suoritetaan sopimuksen edellyttämän kaluston vaatiman tilan osalta (enintään 350 m2) vuokra määräytyy toimialueen vuokratasoa vastaavasti X € /m2 huomioiden rakennuksen ikä ja kunto. Vaihtoehtoisesti tiloista
aiheutuva kokonaiskulukorvaus on 10 000 / 15 000 € vuodessa huomioiden rakennuksen ikä ja kunto.
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12.3.8 SOPIMUSKORVAUKSEN TARKISTAMINEN
Korvausperusteita voidaan yhdistyskorvauksen osalta tarkistaa aluepelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien yhteistyöryhmän yhteisestä sopimuksesta. Korvausperusteista valmius-, lähtö-, hälytys- ja harjoituskorvaukset ja muut
korvaukset tarkistetaan vuosittain julkisten menojen hintaindeksin muuttuessa.
12.3.9 VARALLAOLOSTA JA JOHTAMISEN VARMISTAMISESTA SOPIMINEN
Palokuntasopimuksen yleisessä osassa todetaan, palokuntasopimuksen sopimusosassa sovitaan hälytysvalmiuden
varmistamiseksi tarvittavasta varallaolosta ja sen kustannusten korvaamisesta.

12.4 PALOKUNTIEN LÄHTÖVALMIUS
Palokuntien lähtövalmius perustuu Tampereen aluepelastuslaitoksen alueella omaan palokuntaluokitukseen, jonka
määritelmät ovat seuraavat:
VALMIUSPALOKUNTA on toimintavalmiudeltaan riittävä, kun sen lähtöaika on alle 5 minuuttia
ja suorittaa palokuntasopimuksessa sovitut, pelastustoimintaan kuuluvat tehtävät. Näitä palokuntia on 37.
TÄYDENNYSPALOKUNTA on toimintavalmiudeltaan riittävä, kun sen lähtöaika on alle 10 minuuttia ja suorittaa palokuntasopimuksessa sovitut tehtävät. Näitä palokuntia on 11.
VALMIUS- JA TÄYDENNYSPALOKUNNAn ensimmäisen pelastusyksikön toimintavalmiusajan toisen riskialueen kohteeseen tulee olla alle 10 minuuttia ja kolmannen riskialueen kohteeseen alle 20 minuuttia. Neljännen riskialueen
kohteeseen voi toimintavalmiusaika olla edellä mainittuja pidempi. Näitä palokuntia on 1.
TUKIPALOKUNTA on toimintavalmiudeltaan ja / tai suorittaviensa tehtävien vaativuudeltaan täydennyspalokunnan
tasoa heikompi. Tukipalokunnan pelastusyksikön lähtöaika on yli 10 minuuttia ja sen tehtävät sovitaan palokuntasopimuksessa. Näitä palokuntia on 3.

12.5 PALKANMAKSU SOPIMUSHENKILÖSTÖLLE
Pelastuslaitos maksaa sovitulla tavalla palkan 7 paloaseman sivutoimiselle henkilöstölle. Tehdaspalokunnassa maksetaan myös palkka hälytystehtävistä työnantajan toimesta alueen yhdessä tehdassopimuspalokunnassa. Lisäksi on
mahdollista, että palokuntayhdistys maksaa jäsenilleen palkkaa tai palkkiota.

12.6 TYÖSOPIMUKSET JA MUUT SOPIMUKSET
Työsopimukset on alueella tehty saman kaavakemallin mukaisesti. Sopimuksen mukaan henkilölle maksetaan työehtosopimusten mukaista palkkaa. Henkilö voi suorittaa varallaoloa tarpeen niin vaatiessa, kun siitä yhteisesti sovitaan.
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Palokuntasopimusten lisäksi on alueella tehty myös ensivastesopimuksia. Niissä on sovittu ensivastehälytyksen korvaukseksi 150 euroa/hälytys. Tämä korvaus maksetaan terveystoimen budjetista aluepelastuslaitokselle.

12.7 PELASTUSLAITOKSEN KANTA SOPIMUKSIIN
Pelastuslaitoksen mielestä hyvää VPK-sopimuksissa on könttäsopimusmalli, jossa pelastuslaitos ei suorita palkanmaksua yhdistyksen puolesta. Alueellinen pelastustoimi uusine sopimuksineen toi yhdistyksille lisää rahaa.
Sopimusten vuosittainen tarkastelu on hyvä asia. Palokuntasopimuksen yleinen osa olisi uudistettava.

12.8 SOPIMUSPALOKUNTIEN EDUSTAJIEN KANTA
Tampereen aluepelastuslaitoksen alueen sopimuspalokuntien edustajat arvioivat sopimusasioita alueellaan ja yhteistoimintaa pelastuslaitoksen kanssa sopimusten selvittämishankkeen tiedotustilaisuudessa 9.9.2010. Arviointi
tapahtui arviointilomakkeelle, jossa kumpaakin asiaa tuli arvioida numerolla 1–5 (1 huonolla tasolla – 5 erittäin
hyvällä tasolla). Arvioinnin suoritti 17 henkilöä. Palokuntalaisten mielestä sopimusasiat ovat Tampereen aluepelastuslaitoksen alueella tasolla 4. Yhteistoiminta pelastuslaitoksen kanssa sujuu tasolla 3,5.

12.9 SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUKSET
Sopimuspalokuntien sopimuskorvausten yhteissummaksi tulee kaikkien palokuntien osalta 2 297 116 euroa. Yhdistys- tai laitoskorvausta saa 46 sopimuspalokuntaa. Sopimuskorvaukset vaihtelevat välillä 5 472–133 477 euroa. On
huomattavaa, että sopimuskorvaus pitää sisällään palokuntayhdistykselle maksettavat henkilöiden työkorvaukset.
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TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOKSELLE
SOPIMUSPALOKUNTATOIMINNASTA AIHEUTUVIA
KUSTANNUKSIA OVAT:
Sopimuskorvaukset
Vuokrakustannukset
Henkilökohtaiset palkat
Muut kustannukset
Koulutus
Polttoaineet
VIRVE -kustannukset
Koneiden kunnossapito
Sähkö-, vesi- ja lämmityskustannukset
Varustekustannukset
Yhteensä

€
2 297 116
434 372
267 920
80 765
55 724
18 121
14 609
3 760
1 344

%
72,4
13,7
8,4
2,5
1,8
0,6
0,5
0,1
0,04

1 085
3 174 816

0,03
100

Pelastuslaitoksen toimintamenoista sopimuspalokuntien
osuus on 11,2 %. Yhden
sopimuspalokunnan kaikki
kustannukset ovat keskimäärin
59 902 euroa.
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13 SATAKUNTA
13.1 YLEISTÄ

Sopimusten ja kustannusten tarkastelutilaisuus pidettiin Satakunnan pelastuslaitoksen johtopaikalla 2.11.2010.
Pelastuslaitoksen edustajina tilaisuudessa olivat pelastusjohtaja Pekka Tähtinen ja aluepalopäällikkö Juha Suonpää.
Pelastuslaitoksen alueen pinta-ala on ilman merialuetta 8413 km2, asukasluku on 227 074. Pelastuslaitoksella
on 8 päätoimisen henkilöstön ympärivuorokauden miehittämää paloasemaa ja 51 sopimushenkilöstön asemaa.
Satakunnassa palokuntia ei ole luokiteltu, vaan käsite pelastusyksikkö muodostuu ajoneuvosta sekä vähintään
vahvuudesta 1+3. Palokunnista on 50 VPK-sopimuspalokuntia ja 1 on sivutoimisen henkilöstön miehittämä
paloasema.
Lisäksi pelastuslaitoksella on 6 yhteistoimintasopimusta 3 tehdaspalokunnan, 1 lentokenttäpalokunnan ja 2
sotilaspalokunnan kanssa. Näistä ei makseta mitään korvausta ja näiden valmius on arkipäivinä käytössä vain
virka-aikana palveluksen sallimissa rajoissa. Näitä palokuntia ei tässä selvityksessä pidetä sopimuspalokuntina.
Koko päätoimisen henkilöstön määrä on noin 310, joista operatiiviseen pelastustoimintaan osallistuu 181
henkilöä. Vastaavasti hälytyskelpoisia sopimuspalokuntalaisia on käytössä 831 henkilöä. Pelastuslaitoksen toimintamenot vuonna 2009 olivat 17,508 miljoonaa euroa. Tästä luvusta sopimuspalokuntien aiheuttamat kokonaiskustannukset ovat 4 832 529 euroa.

13.2 SOPIMUSTEN RAKENNE JA KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMINEN
Satakunnan alueella on sopimuspalokuntien kanssa tehty aluesopimus, joka pohjautuu valtakunnallisen malliin.
Palokuntasopimus ei pohjaudu valtakunnalliseen malliin. Palokuntien sopimuskorvausten määrittelyssä on
käytetty omaa korvauksen määritysperiaatetta. Sopimuskorvaus on määritetty seuraavien tekijöiden perusteella:
harjoitukset ja niiden määrä, hälytyskorvaukset, yhdistys-, varuste- ja koulutuskorvaus, korvaus suoritetuista
kursseista, palokunnan omistaman aseman vuokra, ajoneuvokalustosta tuleva osuus ja valistustilaisuudet.

13.3 SOPIMUKSISSA SOVITTUJA KESKEISIÄ VASTUITA
13.3.1 VAKUUTUKSET
Pelastuslaitos huolehtii hälytysosaston jäsenten vakuuttamisesta siltä osin kuin se koskee vahingon aiheuttamista
kolmannelle osapuolelle hälytystilanteissa ja koulutussuunnitelman mukaisessa harjoituksessa. Vakuutusturvan
laajuudesta sovitaan palokuntasopimuksessa.
Palokunnan vakuutusturvasta on todettu palokuntasopimuksessa esim. vapaaehtoisesta tapaturmavakuutuksesta huolehtii palokunta.
Pelastuslaitos huolehtii operatiiviseen toimintaan käytetyn sammutus- ja pelastuskaluston vakuutuksista, ellei
yksittäisessä palokuntasopimuksessa toisin sovita.
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13.3.2 TYÖTURVALLISUUS
Työturvallisuudesta ei ole sovittu mitään.
13.3.3 TYÖTERVEYSHUOLTO
Aluesopimuksen mukaan Satakunnan pelastuslaitos järjestää kustannuksellaan edellyttämänsä hälytysosaston jäsenten terveystarkastukset. Satakunnan pelastuslaitos osoittaa ne paikat, joissa hälytysosaston jäsenet voivat suorittaa
tarvittavat terveystarkastukset.
Aluepelastuslaitos ei ole kuitenkaan edellyttänyt mitään terveystarkastusten osalta.
Palokuntasopimuksissa on
todettu, että pelastuslaitos sopii
työterveyshuoltosopimuksen työterveyspalveluja tuottavan tahon
kanssa, joka kattaa palokunnan
hälytysosaston jäsenet.
Sopimuspalokuntalaisilla ei
ole systemaattisesti hepatiitti B
-rokotuksia. Tämä rokotustarve on
hoidettu osittain, mutta ei pelastuslaitoksen toimesta.
13.3.4 KOULUTUS
Aluesopimuksessa todetaan koulutuksesta seuraavaa: pelastuslaitos
huolehtii sopimuspalokuntien
operatiivisen henkilöstön perus- ja
täydennyskoulutuksesta. Pelastuslaitos korvaa vuosittain sopimuspalokunnalle koulutusmäärärahan,
mikä sovitaan palokuntasopimuksessa.
Yksikönjohtaja- ja sopimuspalokuntien päällystökurssin kustan-
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nuksista vastaa pelastuslaitos, erikseen laadittavan suunnitelman mukaan.
Palokuntalaisten perehdyttämisestä huolehtii sopimuspalokunta.
Sopimuspalokunta vastaa hälytysosastonsa jäsenten ylläpitokoulutuksesta (esim. viikkoharjoitukset) yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa hyväksytyn koulutussuunnitelman puitteissa.
Palokuntasopimuksessa todetaan vielä, että pelastuslaitos huolehtii palokuntien operatiivisen henkilöstön
perus- ja täydennyskoulutuksesta. Pelastuslaitos korvaa vuosittain palokunnalle kurssimaksut.
Palokuntasopimuksessa todetaan, että pelastuslaitos korvaa palokunnan jäsenen ansionmenetyksen sopimuspalokuntien päällikkökurssin tai muun pelastuslaitoksen kanssa sovitun kurssin tai tilaisuuden ajalta ja maksaa
säädösten mukaista päivärahaa.
Pelastuslaitos sitoutuu korvaamaan edellä mainittuihin tilaisuuksiin osallistumisen omalla henkilöautolla
yleisen kilometrikorvauksen mukaisesti, jos matkaan ei voida käyttää palokunnan tai pelastuslaitoksen autoa.
13.3.5 VARUSTEET
Sopimuspalokunta huolehtii, että palokunnalla on käytettävissään riittävästi CE-vaatimukset täyttäviä paloasuja
(väliasu, sammutusasu, palojalkineet, palovyö tai valjaat, palokäsineet, päänsuojus ja palokypärä). Varusteiden
hankintamäärä perustuu vahvuuteen, joka on määritelty palokuntasopimuksessa. Korvauksesta sovitaan PeSoryhmässä, ellei palokuntasopimuksessa toisin sovita. Satakunnan pelastuslaitos huolehtii sammutusasujen pesusta
ja korjauksesta, ellei palokuntasopimuksessa ole toisin sovittu. Väliasujen pesusta ja korjauksesta vastaa sopimuspalokunta.
13.3.6 KALUSTO
Aluesopimuksessa on sovittu, että kaluston hankinnassa ja kierrätyksessä noudatetaan neuvottelukunnan hyväksymää kalustostrategiaa. Kunkin sopimuspalokunnan osalta on kalustosta neuvoteltava ao. sopimuspalokunnan
kanssa. Sopimuspalokunnat osallistuvat kaluston hankintaan koskevaan valmisteluun. Sopimuspalokuntia tulee
kaluston hankinnan osalta kohdella tasapuolisesti.
Pelastuslaitos huolehtii operatiiviseen toimintaan käytetyn sammutus- ja pelastuskaluston vakuutuksista, katsastuksista, huolloista ja korjauksista, ellei yksittäisessä palokuntasopimuksessa toisin sovita. Sopimuspalokunnan
käytössä olevien autojen poltto- ja voiteluaineista huolehtii Satakunnan pelastuslaitos, ellei yksittäisessä palokuntasopimuksessa toisin sovita.
Sopimuspalokunta huolehtii omistamansa sammutus- ja pelastuskaluston huollosta ja korjauksesta, ellei yksittäisessä palokuntasopimuksessa ole muuta sovittu.
Sopimuspalokunnat huolehtivat kaluston normaalista käytönjälkeisestä huollosta.
Satakunnan pelastuslaitos maksaa sen käytössä olevasta, sopimuspalokunnan omistamasta sammutus- ja pelastuskalustosta alueellisesti sovittavan korvauksen. Korvaus maksetaan paloaseman määrävahvuuteen kuuluvasta
ja / tai palokuntasopimuksessa määritellystä kalustosta.
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13.3.7 PALOKUNNAN OMISTAMAN KIINTEISTÖN VUOKRAKUSTANNUKSET
Satakunnan pelastuslaitos maksaa sopimuspalokunnan omistaman paloasemakiinteistön palokuntakäyttöön varatuista tiloista käyttökorvausta, joka sovitaan palokuntasopimuksessa kiinteistökohtaisesti.
13.3.8 SOPIMUSKORVAUKSEN TARKISTAMINEN
Aluesopimuksessa ei ole mitään automaattista sopimuskorvauksen tarkastusehtoa. Käytännöksi on kuitenkin muodostunut, että sopimuskorvaukset tarkistellaan kahden vuoden välein.
13.3.9 VARALLAOLOSTA JA JOHTAMISEN VARMISTAMISESTA SOPIMINEN
Varallaolo- ja päivystysjärjestelyt järjestetään vähintään tasolle, josta on sovittu yksittäisessä palokuntasopimuksessa.
Palokunnat voidaan hälyttää myös tilanteenaikaiseen päivystykseen (asemapäivystys). Yksikönjohtajavarallaolo
on 7 kunnan alueella, pääsääntöisesti vain virka-ajan ulkopuolella.
13.4 PALOKUNTIEN LÄHTÖVALMIUS
Satakunnan alueen palokuntasopimuksissa ei ole sovittu lähtövalmiusvaatimusta. Ajatus on kuitenkin se, että palokunta lähtee hälytykseen aina hälytettäessä ja mahdollisimman nopeasti.
13.5 PALKANMAKSU SOPIMUSHENKILÖSTÖLLE
Pelastuslaitos on vuonna 2009 maksanut palkaa 12 palokunnan jäsenistölle pelastustoimen tehtävistä. Näistä 11 on
yhdistyssopimuksen sopimuspalokuntia ja yksi sivutoimisen henkilöstön paloasema. Lisäksi on mahdollista, että
palokuntayhdistys maksaa jäsenilleen palkkaa tai palkkiota.

13.6 TYÖSOPIMUKSET JA MUUT SOPIMUKSET
Työsopimukset on alueella tehty saman kaavakemallin mukaisesti. Sopimuksen mukaan henkilölle maksetaan työehtosopimusten mukaista palkkaa. Henkilö on velvoitettu tarvittaessa osallistumaan varallaoloon.
Muita sopimuksia, palokuntasopimusten lisäksi, alueella ei ole palokuntien kanssa.

13.7 PELASTUSLAITOKSEN KANTA SOPIMUKSIIN
Pelastuslaitoksen taholta ollaan alueen palokuntasopimuksiin lähtökohtaisesti tyytyväisiä. Järjestelmä on palokuntia
motivoiva, tasapuolinen ja avoin. Vahvuutena on yhdenmukainen perusta määrittää sopimuskorvaus. Pelastusjohtajan linjaus on, että sopimus on haluttu tehdä kaikkien niiden palokuntien kanssa, jotka tuottavat jotain pelastustoimen palvelua.
Jatkossa halutaan kehittää sopimuksia siten, että niihin tulee lisää laadullisia osia – kuten savusukellus- ja muita
laadullisia mittareita.
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13.8 SOPIMUSPALOKUNTIEN EDUSTAJIEN KANTA
Satakunnan alueen sopimuspalokuntien edustajat arvioivat sopimusasioita alueellaan ja yhteistoimintaa pelastuslaitoksen kanssa sopimusten selvittämishankkeen tiedotustilaisuudessa 2.11.2010. Arviointi tapahtui arviointilomakkeelle, jossa kumpaakin asiaa tuli arvioida numerolla 1–5 (1 huonolla tasolla – 5 erittäin hyvällä tasolla).
Arvioinnin suoritti 18 henkilöä. Palokuntalaisten mielestä sopimusasiat ovat Satakunnassa tasolla 3,7. Yhteistoiminta pelastuslaitoksen kanssa sujuu tasolla 3,5.

13.9 SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUKSET
Sopimuspalokuntien sopimuskorvausten yhteissummaksi tulee kaikkien palokuntien osalta 1 800 932 euroa
(tässä luvussa on huomioitu yli 5 h hälytyksistä tuleva korvaus koko alueen yhteissummana – 29 259 euroa).
Yhdistyskorvausta saa 50 sopimuspalokuntaa. On huomattava, että 39 palokunnan osalta sopimuskorvaus pitää
sisällään palokuntayhdistykselle maksettavat henkilöiden työkorvaukset. Sopimuskorvaukseen kuuluu vielä sellaista rahaa, joka on tarkoitettu varusteiden hankintaan ja kurssimaksuihin.
Sopimuskorvausten ja palkkojen yhteensä laskettu määrä palokunnittain vaihtelee välillä 589–117 533 euroa,
näissä luvuissa ei ole mukana yli 5 h hälytyksistä maksettua lisäkorvausta. Lisäksi 17 palokunnalle on maksettu
korvauksia ensivastetehtävistä yhteensä 72 707 euroa. Ensivastekorvaukset vaihtelevat välillä 900–10 547 euroa.

PELASTUSLAITOKSELLE SOPIMUSHENKILÖSTÖSTÄ
AIHEUTUVIA KUSTANNUKSIA OVAT:
Vuokrakustannukset
Sopimuskorvaukset
Henkilökohtaiset palkat
Kalustoinvestoinnit
Muut kustannukset
Koneiden kunnossapito
Evy-korvaukset
Polttoaineet
Vakuutukset
Koulutus
Yhteensä
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€
2 002 512
1 800 932
445 355
199 554
107 439
106 707
72 707
55 887
25 336
16 100
4 832 529
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%
41,4
37,3
9,2
4,1
2,2
2,2
1,5
1,2
0,5
0,3
100

Pelastuslaitoksen toimintamenoista
sopimuspalokuntien osuus on
27,6 %. Yhden sopimuspalokunnan
kaikki kustannukset ovat keskimäärin
94 755 euroa.
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14 ETELÄ-POHJANMAA
14.1 YLEISTÄ

Sopimusten ja kustannusten tarkastelutilaisuus pidettiin Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtopaikalla
29.9.2010. Pelastuslaitoksen edustajina tilaisuudessa olivat pelastusjohtaja Esko Jokisaari ja pelastuspäällikkö
Harri Setälä.
Pelastuslaitoksen alueen pinta-ala on 14 000 km2, asukasluku on 193 454. Pelastuslaitoksella on 1 päätoimisen henkilöstön ympärivuorokauden miehittämä paloasema ja 29 sopimushenkilöstön asemaa. Alueen
sopimuspalokunnat jakautuvat palokuntaluokkiin seuraavasti: 27 valmiuspalokuntaa ja 2 täydennyspalokuntaa.
Paloasemista 21:llä toimii sivutoimista henkilöstöä ja 8 on VPK-sopimuspalokuntia.
Lisäksi pelastuslaitoksella on yhteistyösopimus yhden tehdaspalokunnan ja 2 sotilaspalokunnan kanssa.
Näistä sopimuksista ei pelastuslaitos ole vuonna 2009 maksanut mitään korvauksia. Näitä palokuntia ei tässä
selvityksessä käsitellä sopimuspalokuntina.
Koko päätoimisen henkilöstön määrä on 122, joista operatiiviseen pelastustoimintaan osallistuu 92 henkilöä. Vastaavasti hälytyskelpoisia sopimuspalokuntalaisia on käytössä 820 henkilöä. Pelastuslaitoksen toimintamenot vuonna 2009 olivat 14,639 miljoonaa euroa. Tästä luvusta sopimuspalokuntien aiheuttamat kokonaiskustannukset ovat 5 448 229 euroa.

14.2 SOPIMUSTEN RAKENNE JA KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMINEN
Etelä-Pohjanmaan alueella on sopimuspalokuntien kanssa tehty aluesopimus, joka on valtakunnallisen mallin
mukainen. Omalla harmonisointisopimuksella on yhdenmukaistettu henkilökohtaisen palkan maksaminen ja
muita tekijöitä. Uusimuotoisia ja samoilla periaatteilla laadittuja palokuntasopimuksia ei alueella ole, vaikka
harmonisointisopimuksessa on todettu, että niiden tulee olla voimassa viimeistään 1.1.2007. Voimassa olevat
palokuntasopimukset ovat osittain kunnalliselta ajalta ja niiden korvaukset ovat erilaisilla periaatteilla määritetty.

14.3 SOPIMUKSISSA SOVITTUJA KESKEISIÄ VASTUITA
14.3.1 VAKUUTUKSET
Aluesopimuksessa on sovittu, että pelastuslaitos huolehtii hälytysosaston jäsenten vakuuttamisesta siltä osin
kuin se koskee vahingon aiheuttamista kolmannelle osapuolelle sekä niiltä osin, mitä on määritetty kunkin
sopimuspalokunnan palokuntasopimuksessa.
Vakuutusturvan laajuudesta sovitaan palokuntasopimuksessa. Palokuntasopimuksessa ei ole tekstiä vakuutusvastuista.
Alueen harmonisointisopimuksessa lukee, että pelastuslaitos huolehtii sopimuspalokuntalaisten vakuutusturvasta. Sopimuspalokuntien vakuutusturvasta vastaa sopimuspalokunnan oma hallinto. Aluesopimuksen
mukaan pelastuslaitos huolehtii operatiiviseen toimintaan käytetyn sammutus- ja pelastuskaluston vakuutuksista ellei yksittäisessä palokuntasopimuksessa toisin sovita.
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14.3.2 TYÖTURVALLISUUS
Työturvallisuudesta ei ole sovittu aluesopimuksessa.
Harmonisointisopimuksessa on tekstiä työsuojelusta. Siinä sanotaan, että henkilöstö kuuluu pelastuslaitoksen
työsuojelun piiriin, jos työnantajana on pelastuslaitos.
Palokuntasopimuksessa on sovittu työturvallisuudesta seuraavasti, pelastuslaitos vastaa työturvallisuuslain (nro.
738/2002) 4 §:n mukaisesti sopimuspalokuntaan kuuluvan pelastustoimintaan vapaaehtoisesti osallistuvan henkilön
työturvallisuudesta.
14.3.3 TYÖTERVEYSHUOLTO
Aluesopimuksessa on sovittu, että pelastuslaitos vastaa hälytysosaston jäsenten terveystarkastuksista ja niiden kustannuksista sekä mahdollisesta ansionmenetyksestä. Pelastuslaitos osoittaa ne paikat, joissa hälytysosaston jäsenet
voivat suorittaa tarvittavat terveystarkastukset.
Harmonisointisopimuksessa todetaan, että henkilöstö kuuluu pelastuslaitoksen työterveyshuollon piiriin, jos
työnantajana on pelastuslaitos.
Palokuntasopimuksessa todetaan, että palokunnan hälytysosastoon kuuluvat henkilöt kuuluvat pelastuslaitoksen
työterveyshuollon piiriin. Pelastuslaitos vastaa henkilöiden terveydentilan seurannasta ja terveystarkastuksista.
Sopimushenkilöstölle on hankittu B-hepatiittirokotukset.
14.3.4 KOULUTUS
Aluesopimuksessa todetaan, että pelastuslaitos vastaa täysimääräisesti sopimuspalokuntien hälytysosaston henkilöstön perus-, ylläpito- ja jatkokoulutuksesta yksittäisessä palokuntasopimuksessa määritellyn tavoitevahvuuden
puitteissa, ellei yksittäistapauksien osalta molemminpuolisesti toisin sovita. Sopimuspalokuntien hälytysosaston ylläpitokoulutuksesta (nk. viikkoharjoitukset) vastaa pelastuslaitoksen asemavastaava laatimansa koulutussuunnitelman
puitteissa yhteistyössä sopimuspalokunnan kanssa.
Harmonisointisopimuksessa todetaan, että palokuntien ja sopimuspalomiesten velvollisuus on suunnitelman
mukaan ylläpitää sovitun valmiuden mukaista koulutustasoa.
Palokuntasopimuksessa todetaan, että pelastuslaitos huolehtii kustannuksellaan palokunnan hälytysosaston koulutuksesta (viikkoharjoitukset) hyväksytyn koulutussuunnitelman mukaisesti. Palokunta huolehtii kustannuksellaan
hälytysosastoon kuuluvan miehistön kelpoisuusehtojen edellyttämästä perus- ja täydennyskoulutuksesta tavoitevahvuuden edellyttämässä laajuudessa. Valtion järjestämään palokunnan päällystön peruskoulutukseen osallistumisesta
aiheutuvista kustannuksista vastaa pelastuslaitos.
14.3.5 VARUSTEET
Aluesopimuksessa todetaan, että noudatetaan pelastuslaitoksen hyväksymää varusohjetta.
Harmonisointisopimuksen mukaan pääperiaate on, että pelastuslaitos huolehtii palvelutasopäätöksen mukaisista
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palokuntien varusteista, eli hankkii ja huoltaa ne.
Palokuntasopimuksessa on sanottu, että palokunta hankkii hälytysosaston henkilöstön työsuojelumääräysten
mukaiset henkilökohtaiset sammutusvarusteet.
14.3.6 KALUSTO
Aluesopimuksessa on sovittu, että alueen palokuntia on yleisesti kuultava kalustoa koskevissa asioissa. Pelastuslaitos huolehtii operatiiviseen toimintaan käytetyn sammutus- ja pelastuskaluston vakuutuksista, katsastuksista,
huolloista ja korjauksista, ellei yksittäisessä palokuntasopimuksessa toisin sovita. Sopimuspalokunnat huolehtivat
kaluston normaalista käytönjälkeisestä huollosta, ellei palokuntasopimuksessa ole toisin sovittu.
Harmonisointisopimuksen mukaan pelastuslaitos huolehtii palvelutasopäätöksen mukaisesta palokuntien
kalustosta, eli hankkii ja huoltaa tämän.
Palokuntasopimuksessa on todettu, että pelastuslaitos sitoutuu huolehtimaan siitä, että palokunnalla on käytössään tehtävien edellyttämä ajoneuvokalusto. Pelastuslaitos hankkii sammutus- ja pelastuskaluston.
14.3.7 PALOKUNNAN OMISTAMAN KIINTEISTÖN VUOKRAKUSTANNUKSET
Aluesopimuksessa on sovittu, että pelastuslaitos
maksaa sopimuspalokunnan omistaman
paloasemakiinteistön palokuntakäyttöön varatuista
tiloista vuokrakorvauksen, joka sovitaan palokuntasopimuksessa.
14.3.8 SOPIMUSKORVAUKSEN TARKISTAMINEN
Aluesopimuksessa todetaan, että palokuntasopimusten sopimuskorvaustasoa tarkistetaan vuosittain.
14.3.9 VARALLAOLOSTA JA JOHTAMISEN
VARMISTAMISESTA SOPIMINEN
Varallaolo- ja päivystysjärjestely perustuu aluesopimuksen mukaan palvelutasopäätökseen ja alueen
riskeihin, ottaen huomioon paloasemakohtaiset
erityisolosuhteet ja henkilöstörakenne sekä työssäkäyntialue. Palokunnat voidaan hälyttää myös
tilanteenaikaiseen päivystykseen (asemapäivystys).
Sopimuspalokuntalaiset osallistuvat kuntakohtaiseen P4 yksikönjohtajavarallaoloon. Myös miehistön varallaolo on alueella järjestetty.

85

LUKU I Sopimukset ja kustannukset alueittain

14.4 PALOKUNTIEN LÄHTÖVALMIUS
ALUEELLA ON SOVITTU SEURAAVASTI:
SDORNXQWDDPLQXXWWLDYDKYXXGHOOD
SDORNXQWDDPLQXXWLVVDYDKYXXGHOOD
0XLGHQDVHPLHQRVDOWD  WRLPLQWDYDOPLXVRKMHHQ
mukaisesti riskialue määrää toimintavalmiusajan.

LUKU I
Sopimukset ja kustannukset alueittain

ETELÄ-POHJANMAA

14.5 PALKANMAKSU SOPIMUSHENKILÖSTÖLLE
Pelastuslaitos maksaa työehtosopimuksen mukaisen palkan 28 palokunnan jäsenistölle pelastustoimen tehtävistä.
Näistä 7 on yhdistyssopimuksen sopimuspalokuntia ja 21 sivutoimisen henkilöstön miehittämiä paloasemia.

14.6 TYÖSOPIMUKSET JA MUUT SOPIMUKSET
Työsopimukset on alueella tehty saman kaavakemallin mukaisesti. Sopimuksen mukaan henkilölle maksetaan työehtosopimusten mukaista palkkaa. Henkilö on velvoitettu tarvittaessa osallistumaan varallaoloon.
Ensivastesopimukset on alueella tehty kaikkien palokuntien kanssa terveystoimi maksaa näiden sopimusten palkkakustannukset. Kolmella palokunnalla on myös turvapuhelinsopimukset - näistä sosiaalitoimi maksaa 100 euroa/
tehtävä. Pelastuslaitos on tehnyt myös palokuntanaisten palvelusopimuksia. Näillä sopimuksilla saadaan valistus- ja
muonitustehtävistä sovittu järjestöavustus ja työstä saadaan lisäksi työaikakorvaus, joka on samansuuruinen kuin
sammutusmiehellä.

14.7 PELASTUSLAITOKSEN KANTA SOPIMUKSIIN
Pelastuslaitoksen mielestä sopimusasioista on neuvoteltu hyvässä hengessä sopimushenkilöstön työryhmässä. Ongelmana on siirtosopimuksen epätasa-arvoisuus. Palokuntasopimuksissa pitää päästä yhteen malliin.
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14.8 SOPIMUSPALOKUNTIEN EDUSTAJIEN KANTA
Etelä-Pohjanmaan alueen sopimuspalokuntien edustajat arvioivat sopimusasioita alueellaan ja yhteistoimintaa
pelastuslaitoksen kanssa sopimusten selvittämishankkeen tiedotustilaisuudessa 29.9.2010. Arviointi tapahtui
arviointilomakkeelle, jossa kumpaakin asiaa tuli arvioida numerolla 1–5 (1 huonolla tasolla – 5 erittäin hyvällä
tasolla). Arvioinnin suoritti 8 henkilöä. Palokuntalaisten mielestä sopimusasiat ovat Etelä-Pohjanmaalla tasolla
3,1. Yhteistoiminta pelastuslaitoksen kanssa sujuu tasolla 3,4.

14.9 SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUKSET
Etelä-Pohjanmaan sopimuspalokuntien sopimuskorvausten yhteissummaksi tulee kaikkien palokuntien korvausta saavien palokuntien osalta 166 204 euroa. Yhdistyskorvausta saa 14 sopimuspalokuntaa ja palomiesyhdistystä.
Sopimuskorvaukset vaihtelevat välillä 150–93 290 euroa. Suurimmassa korvauksessa on mukana henkilöstön
kaikki työkorvaukset.
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PELASTUSLAITOKSELLE SOPIMUSHENKILÖSTÖSTÄ
AIHEUTUVIA KUSTANNUKSIA OVAT:
Henkilökohtaiset palkat
Vuokrakustannukset
Varustekustannukset
Koneiden kunnossapito
VIRVE -kustannukset
Sopimuskorvaukset
Vakuutukset
Polttoaineet
Koulutus
Työterveyshuolto
Yhteensä

€
2 770 500
1 544 585
254 300
202 740
169 000
166 204
133 200
103 900
58 500
45 300
5 448 229

%
50,9
28,4
4,7
3,7
3,1
3,1
2,4
1,9
1,1
0,8
100

Pelastuslaitoksen toimintamenoista sopimushenkilöstön
osuus on 37,2 %. Yhden
palokunnan tai paloaseman
kaikki kustannukset ovat
keskimäärin 187 870 euroa.
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15 POHJANMAA
15.1 YLEISTÄ

Sopimusten ja kustannusten tarkastelutilaisuus pidettiin Pohjanmaan pelastuslaitoksen Vaasan paloasemalla
3.11.2010. Pelastuslaitoksen edustajina tilaisuudessa olivat pelastusjohtaja Tero Mäki, pelastuspäällikkö Ole Wik
ja taloussuunnittelija Peter Dahlström.
Pelastuslaitoksen alueen pinta-ala ilman merialuetta on 7 932 km2, asukasluku on 145 000. Pelastuslaitoksella
on 1 päätoimisen henkilöstön ympärivuorokauden miehittämä paloasema ja 35 sopimushenkilöstön asemaa.
Alueen sopimuspalokunnat jakautuvat palokuntaluokkiin seuraavasti: 33 valmiuspalokuntaa ja 2 täydennyspalokuntaa. Palokunnista on 14 VPK-sopimuspalokuntia, 21 paloasemalla toimii sivutoimista henkilöstöä. Lisäksi pelastuslaitos on tehnyt yhteistoimintasopimuksen yhden tehdaspalokunnan ja yhden lentokenttäpalokunnan
kanssa. Vuonna 2009 ei näistä palokunnista ole pelastuslaitokselle tullut kustannuksia. Näitä kahta palokuntaa ei
tässä raportissa käsitellä sopimuspalokuntina. Koko päätoimisen henkilöstön määrä on noin 157, joista operatiiviseen pelastustoimintaan osallistuu 114 henkilöä. Vastaavasti hälytyskelpoista sopimushenkilöstöä on käytössä
887 henkilöä. Pelastuslaitoksen toimintamenot vuonna 2009 olivat 9,420 miljoonaa euroa. Tästä luvusta sopimushenkilöstön aiheuttamat kokonaiskustannukset ovat 3 089 647 euroa.

15.2 SOPIMUSTEN RAKENNE JA KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMINEN
Alueella ei ole sopimuspalokuntien kanssa aluesopimusta, kuitenkin aluesopimuksen asiat on sisällytetty palokuntasopimukseen liitteenä. Pohjana tälle liitteelle on ollut valtakunnallinen malli. Myös palokuntasopimuksissa on käytetty valtakunnallista mallia. Sopimuskorvaukset on määritetty oman mallin mukaan. Pelastuslaitos
maksaa korvauksen sovitusta valmiudesta – korvaussumma muodostuu sovitun valmiuden henkilöistä. Lisäksi
sopimuskorvaukseen tulee varikkovastaavan korvaus niissä palokunnissa, joissa ei ole vakinaista henkilöstöä.

15.3 SOPIMUKSISSA SOVITTUJA KESKEISIÄ VASTUITA
15.3.1 VAKUUTUKSET
Pelastuslaitos huolehtii hälytysosaston jäsenten vakuuttamisesta, työtapaturmavakuutus (pakollinen ja vapaaehtoinen) sekä vastuuvakuutuksesta. Pelastuslaitos huolehtii myös operatiiviseen toimintaan käytetyn sammutus- ja
pelastuskaluston vakuutuksista.
15.3.2 TYÖTURVALLISUUS
Työturvallisuudesta ei ole sovittu palokuntasopimuksessa. Pelastuslaitos vastaa kuitenkin työturvallisuudesta
operatiivisen pelastustoiminnan osalta, esim. hankkimalla sopivaa kalustoa ja varusteita sekä huolehtimalla, että
aina on olemassa päivystysvuorossa olevia viranhaltijoita. Myös työturvallisuussuunnitelmat on tehty huomioiden
myös sopimuspalokuntien operatiivinen toiminta.
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15.3.3 TYÖTERVEYSHUOLTO
Pohjanmaan pelastuslaitos järjestää kustannuksellaan hälytysosaston jäsenten terveystarkastukset.
Hepatiitti B –rokotukset on hankittu kaikille ensivasteja pelastustehtävissä toimiville.
15.3.4 KOULUTUS
Pelastuslaitos vastaa täysimääräisesti sopimuspalokuntien
operatiivisen henkilöstön perus-, ylläpito- ja jatkokoulutuksesta yksittäisessä palokuntasopimuksessa määritellyn
tavoitevahvuuden puitteissa, ellei yksittäistapauksien osalta
molemminpuolisesti toisin sovita.
Sopimuspalokunta vastaa hälytysosastonsa jäsenten
ylläpitokoulutuksesta (nk. viikkoharjoitukset) laatimansa
koulutussuunnitelman puitteissa. Pyydettäessä pelastuslaitos avustaa sopimuspalokuntaa koulutuksen järjestämisessä
ja toteutuksessa.
15.3.5 VARUSTEET
Pelastuslaitos huolehtii, omien ohjeiden mukaisesti, että sopimuspalokunnilla on käytettävissään riittävästi CEvaatimukset täyttäviä paloasuja (väliasu, sammutusasu, palojalkineet, palovyö tai valjaat, palokäsineet, päänsuojus ja
palokypärä). Varusteiden hankintamäärä perustuu palokuntakohtaiseen tavoitevahvuuteen, joka on määritelty palokuntasopimuksessa. Pelastuslaitos huolehtii sammutusasujen pesusta ja korjauksesta, ellei palokuntasopimuksessa ole
toisin sovittu. Väliasujen huollosta vastaa sopimuspalokunta, ellei palokuntasopimuksessa ole toisin sovittu.
15.3.6 KALUSTO
Palokuntasopimuksen liitteessä on todettu, että sopimuspalokuntia on yleisesti kuultava sopimuspalokuntien kalustoa koskevissa asioissa. Pelastuslaitos huolehtii operatiiviseen toimintaan käytetyn sammutus- ja pelastuskaluston
vakuutuksista, katsastuksista, huolloista ja korjauksista, ellei yksittäisessä palokuntasopimuksessa toisin sovita.
Sopimuspalokunnat huolehtivat kaluston normaalista käytönjälkeisestä huollosta, ellei palokuntasopimuksessa
ole toisin sovittu.
Sopimuspalokunta huolehtii omistamansa sammutus- ja pelastuskaluston huollosta ja korjauksesta, ellei yksittäisessä palokuntasopimuksessa ole muuta sovittu.
Pelastuslaitos maksaa, voimassa olevan palvelutasopäätöksen piirissä, sen käytössä olevasta, sopimuspalokunnan
omistamasta autokalustosta alueellisesti sovittavan korvauksen.
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15.3.7 PALOKUNNAN OMISTAMAN KIINTEISTÖN VUOKRAKUSTANNUKSET
Pelastuslaitos maksaa sopimuspalokunnan omistaman paloasemakiinteistön palokuntakäyttöön varatuista tiloista vuokrakorvauksen,
joka sovitaan palokuntasopimuksessa.
15.3.8 SOPIMUSKORVAUKSEN TARKISTAMINEN
Sopimuskorvauksen muutos vaatii aina erillisen päätöksen. Pelastuslaitoksella ei ole palokuntasopimuksia, missä sopimuskorvauksen
tasoa automaattisesti muutettaisiin.
15.3.9 VARALLAOLOSTA JA JOHTAMISEN VARMISTAMISESTA SOPIMINEN
Varallaolo on määritelty alueen ja riskikuvan mukaisesti. Tavoitteena
on, että jokaiselta ”varallaoloalueelta” saadaan vähintään 1+3 henkilöä. Tämä ”varallaoloalue” voidaan muodostaa miehistöstä, useammalta palokunnalta.
Sopimuspalokunta huolehtii itse varallaolon järjestelyistä, jos sopimuspalokunnan kanssa on sovittu varallaolosta. Henkilökohtaisen
sopimuksen palokunnassa pelastuslaitos järjestää varallaolon vuorot.

15.4 PALOKUNTIEN
LÄHTÖVALMIUS
Pohjanmaan alueella on sovittu
palokuntien lähtövalmiudesta
seuraavasti:
l LÄHTÖ
VAHVUUS
0+1
0+2
1+1
1+2
1+4
1+2
1+3
1+4

Korvaus varallaolosta on 30% hälytystoiminnan tuntikorvauksesta.

ll LÄHTÖ

Joidenkin sopimuspalokuntien kanssa on myös sovittu vuosittaisesta

VAHVUUS
1+3
1+4
1+3
1+4
1+2
0+4
0+2
1+4
0+4

määräkorvauksesta.

15.5 PALKANMAKSU SOPIMUSPALOKUNTALAISILLE
Pelastuslaitos maksaa sovitulla tavalla palkan 32 palokunnan jäsenistölle pelastustoimen tehtävistä (3 ottaa korvauksen suoraan palokunnalle). Näistä 11 on yhdistyssopimuksen sopimuspalokuntia ja 21
henkilökohtaisen sopimuksen sopimuspalokuntia.

LÄHTÖAIKA
5 min

15 min

LÄHTÖAIKA
10 min
15 min
20 min
30 min

KPL
6
2
14
2
2
1
2
2

KPL
1
2
2
2
1
1
1
2
1

15.6 TYÖSOPIMUKSET JA MUUT SOPIMUKSET
Työsopimus sisältää erilliset liitteet sivutoimisten henkilöiden tehtäväkuvauksesta sekä kelpoisuuksista. Työsopimukseen on tarkoitus
lisätä kohta suunnitellusta varallaolosta, jos henkilö suostuu tähän.
Muutoin toiminta perustuu vapaaehtoiseen valmiuteen.
Pelastuslaitoksella ei ole sopimuksia palomiesyhdistysten kanssa.
Palokuntien kanssa ei Pohjanmaalla ole muita kuin palokuntasopimuksia.
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15.7 PELASTUSLAITOKSEN KANTA SOPIMUKSIIN
Pelastuslaitoksen mielestä sopimuksissa on hyvää niiden yhtenäisyys. Liika vaihtelevaisuus saadaan näin vähennettyä. Sopimuksia tulisi kehittää siten, että suunnitelmallisuus paranisi ja palokunnat osallistuisivat tiiviimmin
pelastustoimen kehittämiseen.

15.8 SOPIMUSPALOKUNTIEN EDUSTAJIEN KANTA
Sopimuspalokuntien edustajat arvioivat sopimusasioita alueellaan ja yhteistoimintaa pelastuslaitoksen kanssa sopimusten selvittämishankkeen tiedotustilaisuudessa 3.11.2010. Arviointi tapahtui arviointilomakkeelle, jossa kumpaakin asiaa tuli arvioida numerolla 1–5 (1 huonolla tasolla – 5 erittäin hyvällä tasolla). Arvioinnin esitti 22 henkilöä.
Palokuntalaisten mielestä sopimusasiat ovat Pohjanmaan alueella tasolla 3,4. Yhteistoiminta pelastuslaitoksen kanssa
sujuu tasolla 2,8.

15.9 SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUKSET
Pohjanmaan sopimuspalokuntien sopimuskorvausten yhteissummaksi tulee kaikkien palokuntien osalta 206 174
euroa. Yhdistyskorvausta saa 35 sopimuspalokuntaa. Sopimuskorvaus

PELASTUSLAITOKSELLE SOPIMUSHENKILÖSTÖSTÄ
AIHEUTUVIA KUSTANNUKSIA OVAT:
Henkilökohtaiset palkat
Vuokrakustannukset
Sopimuskorvaukset
Koneiden kunnossapito
VIRVE -kustannukset
Kalustoinvestoinnit
Koulutus
Polttoaineet
Varustekustannukset
Muut kustannukset
Sähkö-, vesi- ja lämmityskustannukset
Vakuutukset
Kiinteistönhuoltokustannukset
Työterveyshuolto
Yhteensä

€
1 417 730
852 200
206 174
134 717
116 618
71 523
60 750
54 700
49 711
49 299
33 425

%
45,9
27,6
6,7
4,4
3,8
2,3
2,0
1,8
1,6
1,6
1,1

30 987
8 218

1,0
0,3

3 595
3 089 647

0,1
100

vaihtelee välillä 410–86 918 euroa.
On huomattavaa, että 3 palokunnan osalta sopimuskorvaus pitää
sisällään palokuntayhdistykselle
maksettavat henkilöiden työkorvaukset näiden palokuntien korvaukset vaihtelevat 12 106–86918 euron
välillä. Muiden palokuntien korvaus
vaihtelee välillä 410–2 870 euroa.

Pelastuslaitoksen toimintamenoista sopimushenkilöstön osuus on 32,8 %. Yhden
sopimuspalokunnan kaikki kustannukset
ovat keskimäärin 88 276 euroa.
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16 KESKI-POHJANMAA
16.1 YLEISTÄ

Sopimusten ja kustannusten tarkastelutilaisuus pidettiin Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitoksen
Kannuksen paloasemalla 27.10.2010. Pelastuslaitoksen edustajana tilaisuudessa oli aluepalopäällikkö Veikko
Alanko.
Pelastuslaitoksen alueen pinta-ala ilman merialuetta on 5218 km2, asukasluku on 68 290. Pelastuslaitoksella
on 2 päätoimisen henkilöstön ympärivuorokauden miehittämää paloasemaa ja 17 sopimushenkilöstön asemaa.
Alueen sopimuspalokunnat jakautuvat palokuntaluokkiin seuraavasti: 14 valmiuspalokuntaa ja 3 tukipalokuntaa.
Sivutoimisen henkilöstön paloasemia on 14. VPK-sopimuspalokuntia on 3. Kaikkien alueen sopimushenkilöiden
kanssa on tehty henkilökohtainen sopimus pelastustoimintaan osallistumisesta.
Koko päätoimisen henkilöstön määrä on noin 104, joista operatiiviseen pelastustoimintaan osallistuu 89
henkilöä. Vastaavasti hälytyskelpoista sopimushenkilöstöä on käytössä 434 henkilöä. Pelastuslaitoksen toimintamenot vuonna 2009 olivat 6,825 miljoonaa euroa, kun tähän lisätään paloasemien vuokrakustannukset 324 642
euroa, jotka eivät toimintamenoihin kuulu, saadaan toimintamenoiksi 7 149 644 euroa.
Tästä luvusta sopimushenkilöstön aiheuttamat kokonaiskustannukset ovat 2 005 238 euroa.
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Omintakeista Keski-Pohjanmaan alueen pelastustoimelle on se, että kunnat maksavat asukaslukujen suhteessa
osuuden aluepelastuslaitoksen hallinnosta ja viranomaistoiminnasta. Paloasemien sammutus- ja pelastustoiminnan
ja muun toiminnan kustannukset kunnat maksavat aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.
Tässä tarkastelussa on Keski-Pohjanmaan pelastustoimen hallinnon ja kuntien pelastustoimen toimintamenot
laskettu yhteen. Tästä yhteen lasketusta summasta on poimittu sopimuspalokuntien kustannukset.

16.2 SOPIMUSTEN RAKENNE JA KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMINEN
Keski-Pohjanmaan alueella ei ole tehty aluesopimusta sopimuspalokuntien kanssa. Palokuntasopimukset on tehty
kolmelle alueen VPK yhdistykselle ja ne ovat oman mallin mukaisia. Palokuntien sopimuskorvaukset ovat muodostuneet vanhojen perinteiden mukaisesti.
Käytössä ei ole ollut yhtenäisiä palokuntasopimusten korvausperusteita. Sopimushenkilöstölle maksetaan yhtenäistä koulutukseen perustuvaa palkkaa.

16.3 SOPIMUKSISSA SOVITTUJA KESKEISIÄ VASTUITA
Koska kaikilla alueen palokuntalaisilla on henkilökohtainen työsopimus, vastaa pelastuslaitos työnantajana keskeisistä vastuista. Silti joitakin asioita on myös VPK-yhdistysten sopimuksissa käsitelty.
16.3.1 VAKUUTUKSET
Vakuutusvastuista on todettu palokuntasopimuksessa siten, että pelastuslaitos huolehtii lakimääräisestä vakuuttamisesta. Lisäksi pelastuslaitos on hankkinut palokunnille vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen.
16.3.2 TYÖTURVALLISUUS
Työturvallisuudesta ei ole palokuntasopimuksissa tekstiä.
16.3.3 TYÖTERVEYSHUOLTO
Palokuntasopimuksessa on todettu, että palokunnan jäsenten terveydentilan seurannasta vastaa aluepelastuslaitos.
Alueen sopimushenkilöstöllä on hepatiitti B -rokotus.
16.3.4 KOULUTUS
Palokuntasopimuksessa todetaan, että aluepelastuslaitos huolehtii hälytysosaston koulutuksen järjestämisestä hyväksytyn koulutussuunnitelman mukaisesti. Pelastuslaitos huolehtii hälytysosastoon kuuluvan miehistön kelpoisuusehtojen edellyttämästä peruskoulutuksesta. Tässä pykälässä tarkoitettua koulutusta koskevan suunnitelman hyväksyy
aluepelastuslaitos.
Palokunnan asemavastaava vastaa vuorossa oleva yksikönjohtajan kanssa viikkoharjoitusten järjestämisestä laaditun harjoitusohjelman mukaisesti.
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16.3.5 VARUSTEET
Pelastuslaitos huolehtii henkilöstön sammutusvarusteista. Käytönjälkeisestä huollosta vastaa palokunta.
16.3.6 KALUSTO
Pelastuslaitos huolehtii kaluston hankinnasta. Palokunnat huolehtivat kaluston normaalista käytönjälkeisestä
huollosta.
Yhdistykset eivät hanki täällä ajoneuvoja, kalustoa ja varusteita itse. Yhdistysten omistuksessa on vanhana
peruna muutamia omia miehistöautoja. Kunnat maksavat näiden kustannukset.
16.3.7 PALOKUNNAN OMISTAMAN KIINTEISTÖN VUOKRAKUSTANNUKSET
Palokunnat eivät Keski-Pohjanmaalla omista omia paloasemakiinteistöjä. Kunnat vastaavat paloasemakiinteistöjen kustannuksista – ne on tässä selvityksessä lisätty pelastustoimen kustannuksiin.
16.3.8 SOPIMUSKORVAUKSEN TARKISTAMINEN
Palokuntasopimuksissa ei ole automaattista korotusehtoa, vaan mahdollinen sopimuskorvauksen nosto vaatii
oman neuvottelun. Sopimushenkilöstön palkkausperusteet muuttuvat automaattisesti palkkakehityksen mukana.
16.3.9 VARALLAOLOSTA JA JOHTAMISEN VARMISTAMISESTA SOPIMINEN
Alueen valmiuspalokunnissa on käytössä virka-ajan ulkopuolinen varallaolo, jossa johtaminen on varmistettu
varalla olevalla yksikönjohtajalla. Varallaolon vahvuus vaihtelee paikallisesta tilanteesta riippuen 1+0–1+3 välillä.
Tässä varallaolossa on mukana sekä ammattihenkilöstöä, että palokuntalaisia.

16.4 PALOKUNTIEN LÄHTÖVALMIUS
Keski-Pohjanmaan alueella on sovittu palokuntien
lähtövalmiudesta siten, että palokuntien I lähtö
lähtee liikkeelle:
SDORNXQWDDPLQXXWLVVDYDKYXXGHOOD
SDORNXQWDDPLQXXWLVVDYDKYXXGHOOD
SDORNXQWDDPLQXXWLVVDYDKYXXGHOOD

16.5 PALKANMAKSU
SOPIMUSPALOKUNTALAISILLE
Pelastuslaitos maksaa sovitulla tavalla palkan pelastustoimen tehtävistä kaikille alueen 17 palokunnan
tai paloaseman henkilöstölle. Näistä 3 on yhdistyssopimuksen sopimuspalokuntia ja 14 sivutoimisen
henkilöstön paloasemia.

16.6 TYÖSOPIMUKSET JA MUUT SOPIMUKSET
Työsopimukset on alueella tehty saman kaavakemallin mukaisesti. Sopimuksen mukaan henkilölle maksetaan
työehtosopimusten mukaista palkkaa, joka on sopimuspalokuntalaisen henkilökohtaiseen koulutukseen sidottu.
Henkilö on velvoitettu tarvittaessa osallistumaan varallaoloon. Muita sopimuksia kuin palokuntasopimukset
ei alueella ole.
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16.7 PELASTUSLAITOKSEN KANTA SOPIMUKSIIN
Pelastuslaitoksen mielestä sopimustapa Keski-Pohjanmaalla on hyvä ja toimiva. Se kannustaa ja palkitsee koulutukseen osallistumista. Palkka on kilpailukykyinen ja se nousee aina muiden palkkojen noustessa ja koulutuksen
edetessä.

16.8 SOPIMUSPALOKUNTIEN EDUSTAJIEN KANTA
Keski-Pohjanmaan alueen sopimuspalokuntien edustajat arvioivat sopimusasioita alueellaan ja yhteistoimintaa
pelastuslaitoksen kanssa sopimusten selvittämishankkeen tiedotustilaisuudessa 27.10.2010. Arviointi tapahtui arviointilomakkeelle, jossa kumpaakin asiaa tuli arvioida numerolla 1–5 (1 huonolla tasolla – 5 erittäin hyvällä tasolla).
Arvioinnin esitti 12 henkilöä. Palokuntalaisten mielestä sopimusasiat ovat Keski-Pohjanmaalla tasolla 3,7. Yhteistoiminta pelastuslaitoksen kanssa sujuu tasolla 3,7.

16.9 SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUKSET
Keski-Pohjanmaan palokuntien sopimuskorvausten tai muiden korvausten yhteissummaksi tulee kaikkien palokuntien osalta 37 600 euroa. Alueella korvausta saa 17 palokuntaa. Sopimuskorvaus vaihtelee välillä 1 000–8 600 euroa.

PELASTUSLAITOKSELLE
SOPIMUSPALOKUNTATOIMINNASTA
AIHEUTUVIA KUSTANNUKSIA OVAT:
Henkilökohtaiset palkat
Vuokrakustannukset
Koneiden kunnossapito
Varustekustannukset
Vakuutukset
Sopimuskorvaukset
Polttoaineet
Koulutus
Työterveyshuolto
Yhteensä

€
1 436 193
324 642
47 690
42 180
38 280
37 600
34 563
27 160
16 930
2 005 238

%
71,6
16,2
2,4
2,1
1,9
1,9
1,7
1,4
0,8
100

Pelastuslaitoksen toimintamenoista sopimushenkilöstön osuus on 28 %. Yhden sopimuspalokunnan tai paloaseman kaikki kustannukset ovat keskimäärin 117 955 euroa.
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17 POHJOIS-SAVO
17.1 YLEISTÄ

Sopimusten ja kustannusten tarkastelutilaisuus pidettiin Pohjois-Savon pelastuslaitoksen Kuopion paloasemalla
21.6.2010. Pelastuslaitoksen edustajana tilaisuudessa oli pelastusjohtaja Jorma Westerholm.
Pelastuslaitoksen alueen pinta-ala on 20 367 km2, asukasluku on 247 962. Pelastuslaitoksella on 4 päätoimisen
henkilöstön ympärivuorokauden miehittämää paloasemaa ja 31 sopimushenkilöstön palokuntaa tai paloasemaa.
Alueen sopimuspalokunnat jakautuvat palokuntaluokkiin seuraavasti: 26 valmiuspalokuntaa, 3 tukipalokuntaa ja
2 muu palokuntaluokkaan kuuluvaa. 23 paloasemalta lähtee hälytystehtäviin sivutoimista henkilöstöä, alueella on
7 VPK-sopimuspalokuntaa ja yksi tehdaspalokuntaa. Lisäksi pelastuslaitoksella on yhteistoimintasopimus tehdasja sotilaspalokunnan kanssa – näistä ei ole kustannuksia aiheutunut vuonna 2009 aikana, joten tässä tarkastelussa
niitä ei pidetä sopimuspalokuntina.
Koko päätoimisen henkilöstön määrä on noin 230, joista operatiiviseen pelastustoimintaan osallistuu 195
henkilöä. Vastaavasti hälytyskelpoista sopimushenkilöstöä on käytössä 684 henkilöä. Pelastuslaitoksen toimintamenot vuonna 2009 olivat 15,619 miljoonaa euroa. Tästä luvusta sopimushenkilöstön aiheuttamat kokonaiskustannukset ovat 3 586 461 euroa.

17.2 SOPIMUSTEN RAKENNE JA KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMINEN
Pohjois-Savon alueella on sopimuspalokuntien kanssa tehty aluesopimus. Se on valtakunnallisen mallin mukainen, kuten myös palokuntasopimukset. Palokuntien sopimuskorvausten määrittelyssä on käytetty vanhaa omaa
mallia. Malli muodostuu yhdistys- tai palvelutarjontakorvauksesta ja korvauksesta joka maksetaan nuoriso, varhaisnuoriso- ja naisosastosta. Yli 250 hälytystyötyötunnin osalta, palokunta laskuttaa pelastuslaitosta vuosittain
joulukuussa KVTES:in /TS:n mukaisen korvauksen ilman työnantajamaksua.

17.3 SOPIMUKSISSA SOVITTUJA KESKEISIÄ VASTUITA
17.3.1 VAKUUTUKSET
Vakuutusturvasta noudatetaan pelastuslainsäädäntöä. Pelastuslaitos järjestää omalla kustannuksellaan alle
20-vuotiaille nuoriso-osaston jäsenille ryhmätapaturmavakuutuksen.
Pelastuslaitos vastaa järjestämiensä tilaisuuksien ja tapahtumien vakuutusturvasta. Muun vapaa-ajan harrastustoiminnan vakuutusturvasta vastaa tilaisuuden tai tapahtuman järjestäjä. Vakuutusturvan laajuudesta sovitaan
tarkemmin palokuntasopimuksessa.
Operatiiviseen toimintaan käytetyn sammutus- ja pelastuskaluston vakuuttamisesta huolehtii kaluston haltija,
ellei yksittäisessä palokuntasopimuksessa toisin sovita.
17.3.2 TYÖTURVALLISUUS
Työturvallisuudesta ei ole sovittu, mutta käytäntö on muodostunut sellaiseksi, että pelastuslaitos vastaa työturvallisuudesta pelastustoiminnassa.

97

LUKU I Sopimukset ja kustannukset alueittain

LUKU I
Sopimukset ja kustannukset alueittain

POHJOIS-SAVO

17.3.3 TYÖTERVEYSHUOLTO
Aluesopimuksessa on sovittu, että sopimuspalokunta järjestää kustannuksellaan hälytysosaston jäsenten terveystarkastukset, ellei palokuntasopimuksessa ole toisin sovittu.
Palokuntasopimuksessa on todettu, että pelastuslaitos vastaa pelastustoimintaan tarvittavien terveystarkastusten
järjestämisestä ja niistä aiheutuneista kustannuksista. Palokunta huolehtii henkilöstön lähettämisestä em. tarkastuksiin ja siitä aiheutuvista palkka- ja matkakustannuksista.
Ensivastetehtäviä tekeville sopimushenkilöille on annettu hepatiitti B -rokotukset.
17.3.4 KOULUTUS
Aluesopimuksessa todetaan, että pelastuslaitos vastaa sopimuspalokuntien hälytysosaston henkilöstön perus-,
täydennys-, ja jatkokoulutuksen järjestämisestä yksittäisessä palokuntasopimuksessa määritellyn tavoitevahvuuden
puitteissa, ellei yksittäistapauksien osalta molemminpuolisesti toisin sovita.
Henkilöstön koulutuskustannuksista vastaa se taho, joka on määrännyt henkilöstön osallistumaan koulutukseen.
Sopimuspalokunta vastaa hälytysosastonsa jäsenten ylläpitokoulutuksesta pelastuslaitoksen hyväksymän koulutussuunnitelman mukaisesti.
Palokuntasopimuksessa on sovittu koulutuksesta esim. seuraavasti pelastuslaitos huolehtii yksikönjohtajan ja
miehistötason peruskoulutuksen järjestämisestä. Pelastuslaitos huolehtii peruskoulutuksesta aiheutuneista kurssimaksuista. Kurssimaksut käsittävät keskimäärin (3) kurssilaista vuodessa 3 vuoden ajanjaksolla. Palokunta huolehtii
peruskoulutuksesta henkilöstölleen aiheutuneista muista kustannuksista, kuten palkka- ja matkakustannuksista.
Palokunta vastaa päällikkökoulutuksesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
17.3.5 VARUSTEET
Sopimuspalokunta huolehtii, että hälytysosaston jäsenillä on käytettävissään riittävästi CE-vaatimukset täyttäviä
paloasuja (väliasu vain tarvittaessa, sammutusasu, palojalkineet, palovyö tai valjaat, palokäsineet, päänsuojus ja palokypärä) ellei palokuntasopimuksessa ole toisin sovittu. Varusteiden hankintamäärä perustuu palokuntakohtaiseen
tavoitevahvuuteen, joka on määritetty palokuntasopimuksessa.
Palokuntasopimuksessa todetaan, että pelastuslaitos hankkii työsuojelumääräykset täyttävät pelastustoiminnan
varusteet hälytysosaston henkilöstölle.
Varusteiden pesusta ja korjauksesta huolehtii varusteiden haltija ellei palokuntasopimuksessa ole toisin sovittu.
17.3.6 KALUSTO
Operatiiviseen toimintaan käytetyn sammutus- ja pelastuskaluston käyttökustannuksista vakuutuksista, katsastuksista, huolloista ja korjauksista huolehtii kaluston haltija ellei yksittäisessä palokuntasopimuksessa toisin sovita.
Palokuntasopimuksessa todetaan, että pelastuslaitos hankkii ja tarvittaessa suorittaa pelastustoiminnassa tarvittavan kaluston korjaukset ja uusinnat.
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Sopimuspalokunnat huolehtivat kaluston normaalista käytönjälkeisestä huollosta poislukien letkuhuolto ja
paineilmalaitteiden pullojen täyttäminen ellei palokuntasopimuksessa ole toisin sovittu.
Sopimuspalokuntien omistaman kaluston käytöstä, korvauksista yms. sovitaan erikseen palokuntasopimuksessa.
17.3.7 PALOKUNNAN OMISTAMAN KIINTEISTÖN VUOKRAKUSTANNUKSET
Aluesopimuksessa todetaan vain, että kiinteistön käytöstä palokunnan toimintaan sovitaan palokuntasopimuksessa. Palokuntasopimuksissa tästä on sovittu eri tavalla eri palokuntien osalta. Osassa pelastuslaitos maksaa
kiinteistöön liittyvät kustannukset, osassa niistä vastaa palokunta.
17.3.8 SOPIMUSKORVAUKSEN TARKISTAMINEN
Aluesopimuksessa todetaan, että palokuntasopimusten sopimuskorvaustasoa tarkistetaan vuosittain sen mukaan,
mitä nykyisissä palokuntasopimuksissa on määrätty.
17.3.9 VARALLAOLOSTA JA JOHTAMISEN VARMISTAMISESTA SOPIMINEN
Aluesopimuksessa on sovittu, että varallaolo- ja päivystysjärjestelyistä sovitaan yksittäisessä palokuntasopimuksessa ja palvelutasopäätöksessä.
Muutaman palokunnan osalta on sovittu sopimuskorvaukseen liittyen velvoite asettaa kesäviikonloppujen varallaolo. Johtamisen varmistamisesta ei
sopimuksilla ole sovittu.
Palokuntasopimuksessa on todettu varallaolosta
esim. seuraavasti palokunta asettaa vuorokauden
kuluessa pyynnöstä asemalleen vähintään 1+3 suuruisen vahvuuden 5 minuutin toimintavalmiuteen.
Muualla olevasta varallaolosta sovitaan erikseen.

17.4 SOPIMUSHENKILÖSTÖN
PALOASEMIEN LÄHTÖVALMIUS JA
VAHVUUS POHJOIS-SAVOSSA ON
SEURAAVA:
SDORNXQWDDPLQXXWLVVDYDKYXXGHOOD
SDORNXQWDDPLQXXWWLDYDKYXXGHOOD
SDORNXQWDDPLQXXWLVVDYDKYXXGHOOD

Korvaus palokunnalle suoritetaan KVTES:n / TS:n
mukaisesti.

17.5 PALKANMAKSU SOPIMUSHENKILÖSTÖLLE
Pelastuslaitos maksaa sovitulla tavalla palkan 28 palokunnan ja paloaseman sopimushenkilöstölle pelastustoimen
tehtävistä. Näistä 4 on yhdistyssopimuksen sopimuspalokuntia ja 1 tehdaspalokunta. Lisäksi 23 paloaseman sivutoimiselle henkilöstölle maksetaan palkka.
Palokuntasopimuksessa on todettu, että palokunta vastaa työnantajana kaikista hälytys- ja harjoitustoimintaan
liittyvistä henkilökustannuksista.
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17.6 TYÖSOPIMUKSET JA MUUT SOPIMUKSET
Työsopimukset on alueella tehty saman kaavakemallin mukaisesti. Sopimuksen mukaan henkilölle maksetaan työehtosopimusten mukaista palkkaa.
Palomiesyhdistysten kanssa ei ole tehty sopimuksia. Muita sopimuksia palokuntien kanssa ei alueella ole tehty.

17.7 PELASTUSLAITOKSEN KANTA SOPIMUKSIIN
Pelastuslaitoksen mielestä sopimuskorvausten tarkistaminen pitäisi ehkä tehdä. Sopimushenkilöstön suunnalta ei ole
sopimuksista tullut kritiikkiä. Toimintavalmius päiväsaikaan huolettaa.

17.8 SOPIMUSPALOKUNTIEN EDUSTAJIEN KANTA
Pohjois-Savon alueella pidettiin sopimuspalokuntien edustajille sopimusten selvittämishankkeen tiedotustilaisuus
21.6.2010. Tilaisuuteen osallistui niin vähäinen määrä henkilöitä, ettei arviointia sopimusasioista alueella ja yhteistoimintaa pelastuslaitoksen kanssa arvioitu tässä tilaisuudessa.

PELASTUSLAITOKSELLE SOPIMUSHENKILÖSTÖSTÄ
AIHEUTUVIA KUSTANNUKSIA OVAT:
Henkilökohtaiset palkat
Vuokrakustannukset
Polttoaineet
Koneiden kunnossapito
Varustekustannukset
Koulutus
Sopimuskorvaukset
Kalustoinvestoinnit
Työterveys
VIRVE -kustannukset
Vakuutukset
Kiinteistönhoito
Muut kulut
Hälyttämiskustannukset
Sähkö, vesi
Testaus
Yhteensä

€
1 600 746
1 347 009
113 034
92 251
75 539
67 563
64 569
63 078
41 701
32 164
31 012
24 944
24 350
5 200
2 801
500
3 586 461

%
44,6
37,6
3,2
2,6
2,1
1,9
1,8
1,8
1,2
0,9
0,9
0,7
0,7
0,1
0,08
0,01
100

17.9 SOPIMUSPALOKUNTIEN
KUSTANNUKSET
Pohjois-Savon sopimuspalokuntien
sopimuskorvausten yhteissummaksi
tulee kaikkien palokuntien osalta 64 569
euroa. Yhdistys- tai laitoskorvausta saa
8 sopimuspalokuntaa. Sopimuskorvaus
vaihtelee välillä 840 – 21 977 euroa. On
huomattavaa, että palokunnat maksavat
sopimuskorvauksella sopimuksen mukaisia velvoitteita.

Pelastuslaitoksen toimintamenoista sopimuspalokuntien osuus on 23 %. Yhden sopimuspalokunnan kaikki kustannukset ovat keskimäärin
115 692 euroa.
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18 POHJOIS-KARJALA
18.1 YLEISTÄ

Sopimusten ja kustannusten tarkastelutilaisuus pidettiin Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen Joensuun paloasemalla 31.8.2010. Pelastuslaitoksen edustajina tilaisuudessa olivat pelastusjohtaja Jorma Parviainen ja pelastuspäällikkö Esko Hätinen.
Pelastuslaitoksen alueen pinta-ala on 21 584 km2, asukasluku on 165 866. Pelastuslaitoksella on 1 päätoimisen
henkilöstön ympärivuorokauden miehittämä paloasema ja 26 sellaista paloasemaa, joissa toimii sopimuspalokuntalaisia tai sivutoimista henkilöstöä. Palokuntaluokkiin jako on seuraavanlainen: 19 valmiuspalokuntaa, 5
täydennyspalokuntaa ja 2 tukipalokuntaa. Sopimuspalokunnista on 5 VPK-sopimuspalokuntia ja 2 tehdaspalokuntaa. Lisäksi alueen 19 paloasemalla toimii sivutoimista henkilöstöä. Koko päätoimisen henkilöstön määrä on
204, joista operatiiviseen pelastustoimintaan osallistuu 157 henkilöä. Vastaavasti hälytyskelpoista sopimushenkilöstöä on käytössä 480 henkilöä. Pelastuslaitoksen toimintamenot vuonna 2009 olivat 11,122 miljoonaa euroa.
Tästä luvusta sopimushenkilöstön aiheuttamat kokonaiskustannukset ovat 2 338 000 euroa.

18.2 SOPIMUSTEN RAKENNE JA KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMINEN
Pohjois-Karjalan alueella on sopimuspalokuntien kanssa tehty aluesopimus. Se on valtakunnallisen mallin mukainen, kuten myös palokuntasopimukset. Palokuntien sopimuskorvausten määrittely on tehty omalla periaatteella,
joka on sovittu alueen palokuntien kanssa.

18.3 SOPIMUKSISSA SOVITTUJA KESKEISIÄ VASTUITA
18.3.1 VAKUUTUKSET
VPK-sopimuspalokunnissa on tehty henkilökohtaiset sopimukset pelastuslaitoksen kanssa hälytystoiminnasta.
Pelastuslaitos on tälle, hälytystehtävissä sivutoimiselle henkilöstölle, hankkinut työnantajan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen. Muun toiminnan on VPK:t itse vakuuttaneet.
18.3.2 TYÖTURVALLISUUS
Hälytystehtävissä kaikki hälytyskelpoiset toimivat pelastuslaitoksen työntekijöinä. Pelastuslaitos vastaa työturvallisuusohjeista ja -suunnitelmista.
18.3.3 TYÖTERVEYSHUOLTO
Työterveyshuolto on sopimushenkilöstön osalta Pohjois-Karjalassa hoidettu työntekijämallina. Aluesopimuksessa
on tästä maininta: pelastuslaitos järjestää kustannuksellaan hälytysosaston jäsenten pelastustoimintaan liittyvät
terveystarkastukset. Pelastuslaitos osoittaa terveydenhuoltosuunnitelman mukaisesti ne paikat, jossa hälytysosaston jäsenet voivat suorittaa terveystarkastukset.
Ensivastetoimintaan osallistuvat henkilöt saavat hepatiitti B -rokotteen.
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18.3.4 KOULUTUS
Aluesopimuksen mukaisesti sopimuspalokunta kustantaa hälytysosaston jäsenille sammutustyön kurssin, ellei palokuntasopimuksessa ole toisin sovittu. Tämän jälkeen pelastuslaitos vastaa operatiivisen henkilöstön perus-, ylläpitoja jatkokoulutuksesta asemapaikkakohtaisesti määritellyn tavoitevahvuuden puitteissa.
18.3.5 VARUSTEET
Pelastuslaitos huolehtii, että hälytysosaston jäsenillä on käytettävissään riittävästi CE-vaatimukset täyttäviä paloasuja
(väliasu, sammutusasu, palojalkineet, palovyö tai valjaat, palokäsineet, päänsuojus ja palokypärä). Varusteiden hankintamäärä perustuu asemapaikkakohtaiseen tavoitevahvuuteen.
Tämän lisäksi pelastuslaitos on hankkinut sopimushenkilöstölle asemapalveluasut.
18.3.6 KALUSTO
Pelastuslaitos hankkii sammutus- ja pelastuskaluston paloasemille. Pelastuslaitos huolehtii tämän kaluston kustannuksista.
Lisäksi on sovittu neljän palokunnan kanssa, näiden hankkimasta ja omistamasta ajoneuvokalustosta. Palokunnat
vastaavat omistamansa kaluston käytöstä ja ylläpidosta. Tähän ne saavat korvausrahaa pelastuslaitokselta.
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Asemapaikat huolehtivat kaluston normaalista
käytönjälkeisestä huollosta pois lukien letkuhuolto ja paineilmalaitteiden pullojen täyttäminen
ellei asemapaikalla em. huolto ole mahdollista
suorittaa.
18.3.7 PALOKUNNAN OMISTAMAN KIINTEISTÖN
VUOKRAKUSTANNUKSET
Pelastuslaitos maksaa sopimuspalokunnan omistaman paloasemakiinteistön palokuntakäyttöön
varatuista tiloista kiinteistökorvauksen. Korvauksesta sovitaan palokuntasopimuksessa.
18.3.8 SOPIMUSKORVAUKSEN TARKISTAMINEN
Aluesopimuksessa todetaan, että palokuntasopimusten ja yhdistyssopimusten korvaustasoa
tarkistetaan vuosittain KVTES:n yleiskorotuksen
mukaisesti. Maksumääräperusteet tarkistetaan
kalenterivuosittain. Tarkistukset aloitetaan vuoden 2007 alusta. Asemapaikasta vastaava viranhaltija ja yhdistyksen edustaja tekevät tarkastuksen yhteistyössä.
Palkkoja tarkistetaan kunnallisen teknisen
henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS)
mukaisesti.
18.3.9 VARALLAOLOSTA JA JOHTAMISEN
VARMISTAMISESTA SOPIMINEN
Varallaolo- ja päivystysjärjestelyt järjestetään
vähintään tasolle, josta on sovittu yksittäisessä
palokuntasopimuksessa / pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksessä. Varallaolossa ja päivystyksessä
oleva henkilöstö ja yksiköt huomioidaan alueen
hälytyslähtöjä muodostettaessa. Palokunnat voi-
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POHJOIS-KARJALASSA
Alueella on sovittu palokuntien lähtövalmiudesta siten,
että palokuntien I lähtö lähtee liikkeelle:
SDORNXQWDDPLQXXWWLDYDKYXXGHOOD
SDORNXQWDPLQXXWLVVDYDKYXXGHOOD
SDORNXQWDPLQXXWLVVDYDKYXXGHOOD
Vastaavasti II lähtö lähtee liikkeelle:
SDORNXQWDPLQXXWWLDYDKYXXGHOOD
(näihin palokuntalukuihin sisältyy sivutoimisen
henkilöstön paloasemat)
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daan hälyttää myös tilanteenaikaiseen päivystykseen (asemapäivystys).
Ainoastaan yhdellä paloasemalla on sovittu ympärivuotisesta miehistövarallaolosta vahvuudella 0+2 (palokuntasopimuksen mukainen). Palvelutasopäätöksen mukaisia varallaolojärjestelyjä on 17 muulla paloasemalla.
Johtamisen varmistaminen on hoidettu P11 (yksikön esimiespäivystyksenä) vuoroluettelon mukaisesti. Tähän
päivystykseen osallistuu sekä päätoiminen, että sopimushenkilöstö. Tällainen päivystys on alueella kahta kuntaa
lukuunottamatta.

18.5 PALKANMAKSU SOPIMUSHENKILÖSTÖLLE
Pelastuslaitos maksaa sovitulla tavalla palkan operatiiviseen hälytystoimintaan osallistuvalle sopimushenkilöstölle.

18.6 TYÖSOPIMUKSET JA MUUT SOPIMUKSET
Työsopimukset on alueella tehty saman kaavakemallin mukaisesti. Sopimuksen mukaan henkilölle maksetaan työehtosopimusten mukaista palkkaa. Henkilö on velvoitettu tarvittaessa osallistumaan varallaoloon ja vähintään puoleen
viikkoharjoituksista.
Muita sopimuksia alueella ei ole sopimuspalokuntien tai palomiesyhdistysten kanssa, tosin valmisteilla on muonitussopimuksia palomiesyhdistysten ja VPK-yhdistysten kanssa.

18.7 PELASTUSLAITOKSEN KANTA SOPIMUKSIIN
Pelastuslaitoksen mielestä muutosprosessin jälkeen nyt on hyvä työrauha. Sopimusmallit olivat hyvä peruste alueen
sopimusten valmistelulle. Pelastuslaitos on tyytyväinen tilanteeseen.

18.8 SOPIMUSPALOKUNTIEN EDUSTAJIEN KANTA
Pohjois-Karjalan alueen sopimuspalokuntien edustajat arvioivat sopimusasioita alueellaan ja yhteistoimintaa pelastuslaitoksen kanssa sopimusten selvittämishankkeen tiedotustilaisuudessa 31.8.2010. Arviointi tapahtui arviointilomakkeelle, jossa kumpaakin asiaa tuli arvioida numerolla 1–5 (1 huonolla tasolla – 5 erittäin hyvällä tasolla). Arvioinnin esitti 26 henkilöä. Palokuntalaisten mielestä sopimusasiat ovat Pohjois-Karjalassa tasolla 4,1. Yhteistoiminta
pelastuslaitoksen kanssa sujuu tasolla 3,8.

18.9 SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUKSET
Sopimuskorvausten yhteissummaksi tulee kaikkien sopimuspalokuntien osalta 56 300 euroa. Yhdistys- tai laitoskorvausta saa 6 sopimuspalokuntaa. Sopimuskorvaus vaihtelee välillä 4 800–18 000 euroa. On huomattavaa, että
sopimuspalokunnat maksavat korvauksella palokuntatoiminnan kustannuksia.

Sopimukset ja kustannukset alueittain LUKU I

104

LUKU I
Sopimukset ja kustannukset alueittain

POHJOIS-KARJALA

PELASTUSLAITOKSELLE SOPIMUSHENKILÖSTÖSTÄ
AIHEUTUVIA KUSTANNUKSIA OVAT:
Henkilökohtaiset palkat
Vuokrakustannukset
Kalustoinvestoinnit
VIRVE -kustannukset
Sopimuskorvaukset
Työterveyshuolto
Varustekustannukset
Polttoaineet
Koulutus
Sähkö-, vesi- ja lämmityskustannukset
Koneiden kunnossapito
Vakuutukset
Yhteensä
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€
1 099 620
568 340
184 000
77 400
56 300
41 960
37 660
35 640
27 800
21 730

%
50,3
26
8,4
3,5
2,6
1,9
1,7
1,6
1,3
1,0

21 000
14 550
2 186 000

1,0
0,7
100
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Pelastuslaitoksen toimintamenoista sopimushenkilöstön osuus on 19,7 %. Yhden
paloaseman kaikki kustannukset ovat
keskimäärin 84 077 euroa.
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19 JOKILAAKSOT
19.1 YLEISTÄ

Sopimusten ja kustannusten tarkastelutilaisuus pidettiin Jokilaaksojen pelastuslaitoksen Ylivieskan paloasemalla
26.10.2010. Pelastuslaitoksen edustajana tilaisuudessa oli pelastusjohtaja (vs.) Jarmo Haapanen.
Pelastuslaitoksen alueen pinta-ala on 13 895 km2, asukasluku on 120 000. Pelastuslaitoksella on 1 päätoimisen
henkilöstön ympäri vuorokauden miehittämä paloasema ja 24 sopimushenkilöstön paloasemaa. Kaikki alueen
sopimuspalokunnat (paloasemat) ovat valmiuspalokuntia. Palokunnista on VPK-sopimuspalokuntia 13. Lisäksi
alueen 11 paloasemalla toimii sivutoimista henkilöstöä. Koko päätoimisen henkilöstön määrä on noin 110, joista
operatiiviseen pelastustoimintaan osallistuu 80 henkilöä. Vastaavasti hälytyskelpoista sopimushenkilöstöä on
käytössä 534 henkilöä. Pelastuslaitoksen toimintamenot vuonna 2009 olivat 10,355 miljoonaa euroa. Tästä luvusta
sopimushenkilöstön aiheuttamat kokonaiskustannukset ovat 4 271 781 euroa.

19.2 SOPIMUSTEN RAKENNE JA KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMINEN
Jokilaaksojen alueella on sopimuspalokuntien kanssa tehty aluesopimus. Se on valtakunnallisen mallin mukainen,
kuten myös palokuntasopimukset. Palokuntien sopimuskorvausten määrittelyssä on käytetty omaa toimintakorvaustaulukkoa .

19.3 SOPIMUKSISSA SOVITTUJA KESKEISIÄ VASTUITA
19.3.1 VAKUUTUKSET
Vakuutusvastuista on todettu aluesopimuksessa siten, että pelastuslaitos huolehtii hälytysosaston jäsenten vakuuttamisesta ja vastuuvakuutuksesta siltä osin kuin se koskee vahingon aiheuttamista kolmannelle osapuolelle
hälytystilanteessa. Vakuutusturvan tulevasta laajuudesta sovitaan palokuntasopimuksessa.
Palokuntasopimuksessa on sovittu, että pelastuslaitos vakuuttaa palokunnan henkilöstön lakisääteisellä
tapaturmavakuutuksella. Pelastuslaitos ottaa nuoriso-osaston toimintaa varten tapaturma- ja matkavakuutuksen.
Palokunta ottaa muut tarpeelliseksi katsomansa vakuutukset.
Pelastuslaitos huolehtii pelastustoimintaan käytetyn sammutus- ja pelastuskaluston vakuutuksista.
19.3.2 TYÖTURVALLISUUS
Työturvallisuudesta ei ole alue- eikä palokuntasopimuksessa sovittu. Työturvallisuusasiat on kuitenkin suunniteltu ja käytännössä toteutettu pelastuslaitoksen oman ja Ylivieskan kaupungin työsuojeluorganisaation puitteissa.
On myös huomattava, että vakinaista ja sopimushenkilöstöä kohdellaan työturvallisuuteen liittyvissä asioissa
samojen periaatteiden mukaan.
19.3.3 TYÖTERVEYSHUOLTO
Aluesopimuksessa on sovittu, että pelastuslaitos vastaa savusukellukseen osallistuvien ja savusukelluskelpoisuuteen pyrkivän terveystarkastuksista. Pelastuslaitos osoittaa ne paikat, joissa hälytysosaston jäsen voi käydä
terveystarkastuksessa.
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Palokuntasopimuksessa todetaan, että työterveyshuolto on järjestetty pelastuslaitoksen työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaan. Työntekijän on
esitettävä työterveyshuollon antama hyväksytty lausunto
soveltuvuudestaan tehtävään ennen sammutustyökurssille osallistumista tai viimeistään kolmen kuukauden
kuluessa palokuntaan liittymisestä.
B-hepatiittirokotukset hankitaan jo nyt palokuntien
ensiapu- ja ensivastekurssin suorittaneille sekä asteittain
kaikille vuodesta 2011 alkaen.
19.3.4 KOULUTUS
Pelastuslaitos vastaa täysimääräisesti sopimuspalokuntien hälytysosaston henkilöstön perus-, ylläpito- ja
jatkokoulutuksesta yksittäisessä palokuntasopimuksessa
määritellyn tavoitevahvuuden puitteissa ellei yksittäistapauksien osalta molemminpuolisesti toisin sovita. Sopimuspalokuntien hälytysosaston ylläpitokoulutuksesta
(nk. viikkoharjoitukset) vastaa pelastuslaitos laatimansa
koulutussuunnitelman puitteissa yhteistyössä sopimuspalokunnan kanssa.
19.3.5 VARUSTEET
Pelastuslaitos huolehtii, että sopimuspalokunnilla on
käytettävissään riittävästi CE-vaatimukset täyttäviä
paloasuja (väliasu, sammutusasu, palojalkineet, palovyö
tai valjaat, palokäsineet, päänsuojus ja palokypärä). Varusteiden hankintamäärä perustuu palokuntakohtaiseen
hälytysosastojen tavoitevahvuuteen, joka on määritetty
palokuntasopimuksessa. Pelastuslaitos huolehtii sammutusasujen pesusta ja korjauksesta. Väliasujen pesusta
huolehtii kukin väliasun haltija itse.
19.3.6 KALUSTO
Pelastuslaitos hankkii sammutus- ja pelastuskalustoa
palokuntien käyttöön suunnitellusti palvelutasopäätöksen ja resurssien mukaisesti. Hankinnan valmistelussa
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tehdään yhteistyötä sopimuspalokuntien edustajien kanssa.
Pelastuslaitos huolehtii pelastustoimintaan käytetyn sammutus- ja pelastuskaluston vakuutuksista, katsastuksista, huolloista ja korjauksista.
Sopimuspalokunnat huolehtivat kaluston normaalista käytönjälkeisestä huollosta.
Sopimuspalokuntien omistaman kaluston käytöstä, korvauksista yms. sovitaan erikseen palokuntasopimuksessa. Vaikka näin on sovittu tilanne käytännössä on se, että pelastuslaitos omistaa nykyisin kaiken sammutus- ja
pelastuskaluston. Edes miehistöautoja ei enää yhdistykset osta ja omista.
19.3.7 PALOKUNNAN KÄYTÖSSÄ OLEVA KIINTEISTÖ
Pelastuslaitos maksaa paloasemakiinteistön palokuntakäyttöön varatuista tiloista vuokrakorvauksen. Pelastuslaitoksen ja sen sopimuspalokuntien käytössä olevat kaikki tilat pelastuslaitos on vuokrannut alueensa kunnilta.
Sopimuspalokunnat voivat käyttää pelastuslaitoksen hallinnoimia paloasematiloja omaan järjestötoimintaan
veloituksetta.
19.3.8 SOPIMUSKORVAUKSEN TARKISTAMINEN
Aluesopimuksessa todetaan, että sopimuskorvaustasoa tarkistetaan vuosittain sen mukaan mitä palokuntasopimuksissa on määrätty.
Palokuntasopimuksissa on sovittu, että toimintakorvauksen määrä tarkistetaan kalenterivuoden vaihtuessa
ansiotasoindeksin muutoksen mukaan.
19.3.9 VARALLAOLOSTA JA JOHTAMISEN VARMISTAMISESTA SOPIMINEN
Aluesopimuksessa on sovittu, että varallaolo- ja päivystysjärjestelyistä sovitaan yksittäisessä palokuntasopimuksessa. Varallaoloryhmässä tulee olla vähintään yksikönjohtaja ja palokuntasopimuksessa määrättävä määrä
miehistöä. Varallaolossa ja päivystyksessä oleva henkilöstö ja yksiköt huomioidaan alueen hälytyslähtöjä muodostettaessa. Palokunnat voidaan hälyttää myös tilanteenaikaiseen päivystykseen (asemapäivystys).
Palokuntasopimuksessa on suoraan sovittu
palokunnan velvoitteesta asettaa yhdessä vakinaisen
henkilökunnan kanssa henkilöstöä esimies- ja miehistövarallaoloon. Lisäksi on sovittu, että palokunnan
henkilöstöä voidaan hälyttää pelastustoiminnan
johtajan määräyksestä asemapäivystykseen tai varallaoloon, jos tilanne niin vaatii.
Pienissä ja kaupunkipalokunnissa ei tällaista varallaolovelvoitetta ole sovittu. Varalla olevaa esimiestä kutsutaan P11:ksi.
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lähtövalmiudesta siten, että palokuntien I lähtö
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19.5 PALKANMAKSU
SOPIMUSHENKILÖSTÖLLE
Pelastuslaitos maksaa sovitulla tavalla palkan kaikille
24:lle sopimuspalokunnan ja paloaseman sivutoimiselle
henkilöstölle pelastustoimen tehtävistä. Näistä 13 on
VPK-sopimuspalokuntia ja 11 sivutoimisen henkilöstön paloasemia.

19.6 TYÖSOPIMUKSET
JA MUUT SOPIMUKSET
Työsopimukset on alueella tehty saman kaavakemallin
mukaisesti. Sopimuksen mukaan henkilölle maksetaan työehtosopimusten mukaista palkkaa. Henkilö on
sitoutunut tarvittaessa osallistumaan varallaoloon.
Palomiesyhdistysten (vast.) kanssa on myös tehty
yhdistyssopimus palokuntatoiminnan ylläpitämisestä,
nuoriso- ja naistoiminnasta. Muita sopimuksia alueella
ei ole tehty.

19.7 PELASTUSLAITOKSEN
KANTA SOPIMUKSIIN
Pelastuslaitoksen mielestä oman alueen toiminnassa ja sopimuksissa sovitaan hyvin toimintakorvausperusteista. Ne
aktivoivat palokuntatoimintaa ja huomioivat myös toimintaa tukevan nuoriso-, nais- ja veteraanitoiminnan. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunnan hyväksymään henkilöstöstrategiaan on kirjattu, että koko pelastuslaitoksen
henkilöstö – päätoiminen ja sopimushenkilöstö – ovat laitokselle tärkeitä ja heitä kohdellaan hyvin, hyvään työilmapiiriin kiinnitetään erityistä huomiota.
Hyvää sopimuksissa on myös indeksisidonnaisuus ja KVTES:iin sidotut palkat ja yleiskorotukset koko sopimushenkilöstön osalta. Palkkoihin on otettu mukaan myös sopimushenkilöstön osalta syksyllä 2010 KVTESsin myötä
tullut 0,7 %:n tuloksellisuuserä. Hyvää on oikeudenmukainen ja tasapuolinen rahan jako, sekä kannustava palkkausjärjestelmä.
Huonoa sopimuksissa on vieläkin se, etteivät ne kannusta riittävästi fyysisen kunnon ylläpitoon.
Tosin pelastuslaitos tukee jo nyt esim. uimahallikäyntejä 2 euroa/kerta (maksimi 20 kertaa vuosi/henkilö). Tavoitteena pitkällä aikavälillä on myös se, että jokaisella asemalla on henkilöstön käytettävissä kuntoiluvälineitä ellei peräti
kuntosali. Myös sopimushenkilöstön sählyvuoroja on maksettu.
Varallaolossa on myös kehitettävää, ne ovat tulleet pelastuslaitokselle kuntahistoriasta ja niille ei ole vielä pohdittu
perusteita – nyt ne perusteet on pohdittava.
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Kehitettävää on myös hälytysosaston tavoitevahvuudessa. Ne tulisi määrittää uudelleen, koska ne nykyisellä
tavalla määritettynä voivat olla myös kehittämisen jarru.

19.8 SOPIMUSPALOKUNTIEN EDUSTAJIEN KANTA
Jokilaaksojen alueen sopimuspalokuntien edustajat arvioivat sopimusasioita alueellaan ja yhteistoimintaa
pelastuslaitoksen kanssa sopimusten selvittämishankkeen tiedotustilaisuudessa 26.10.2010. Arviointi tapahtui
arviointilomakkeelle, jossa kumpaakin asiaa tuli arvioida numerolla 1–5 (1 huonolla tasolla – 5 erittäin hyvällä
tasolla). Arvioinnin esitti 8 henkilöä. Palokuntalaisten mielestä sopimusasiat ovat Jokilaaksojen alueella tasolla
3,9. Yhteistoiminta pelastuslaitoksen kanssa sujuu tasolla 3,3.

19.9 SOPIMUSHENKILÖSTÖN JA TOIMINNAN KUSTANNUKSET
Jokilaaksojen alueen sopimuspalokuntien sopimuskorvausten yhteissummaksi tulee kaikkien palokuntien osalta
58 278 euroa. Yhdistyskorvausta saa alueen 24 sopimuspalokuntaa tai palomiesyhdistystä. Sopimuskorvaus vaihtelee välillä 944–5 099 euroa.

PELASTUSLAITOKSELLE SOPIMUSHENKILÖSTÖSTÄ
AIHEUTUVIA KUSTANNUKSIA OVAT:
Henkilökohtaiset palkat
Vuokrakustannukset
Koneiden kunnossapito
Muut kustannukset
Kalustoinvestoinnit
Koulutus
Polttoaineet
Työterveyshuolto
Sopimuskorvaukset
Vakuutukset
Yhteensä
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€
2 159 930
867 663
343 894
258 139
252 726
133 060
97 501
62 967
58 278
37 623
4 271 781
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%
50,6
20,3
8,1
6,0
5,9
3,1
2,3
1,5
1,4
0,9
100

Pelastuslaitoksen toimintamenoista sopimushenkilöstön osuus on 41,3 %. Yhden
paloaseman kaikki kustannukset ovat
keskimäärin 177 991 euroa.
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20 KAINUU
20.1 YLEISTÄ

Sopimusten ja kustannusten tarkastelutilaisuus pidettiin Kainuun pelastuslaitoksen Kajaanin paloasemalla
9.6.2010. Pelastuslaitoksen edustajana tilaisuudessa oli pelastuspäällikkö Hannu Mylly.
Pelastuslaitoksen alueen pinta-ala on 24 453 km2, asukasluku on 82 134. Pelastuslaitoksella on 1 päätoimisen
henkilöstön ympärivuorokauden miehittämä paloasema ja 9 asemalta toimii sopimushenkilöstö. Yhden sotilaspalokunnan kanssa on alueella yhteistoimintasopimus. Tästä palokunnasta ei vuonna 2009 ollut mitään kuluja
pelastuslaitokselle. Sitä ei tässä tarkastelussa käsitellä sopimuspalokuntana. Kaikki alueen palokunnat ovat valmiuspalokuntia. Palokunnista on 2 VPK-sopimuspalokuntia. Alueen 7 paloasemalla toimii sivutoimista henkilöstöä.
Koko päätoimisen henkilöstön määrä on noin 80, joista operatiiviseen pelastustoimintaan osallistuu 63 henkilöä.
Vastaavasti hälytyskelpoista sopimushenkilöstöä on käytössä 152 henkilöä. Pelastuslaitoksen toimintamenot
vuonna 2009 olivat 6,068 miljoonaa euroa. Tästä luvusta sopimushenkilöstön aiheuttamat kokonaiskustannukset
ovat 2 661 621 euroa.

20.2 SOPIMUSTEN RAKENNE JA KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMINEN
Alueella ei ole tehty aluesopimusta. Palokuntasopimuksia tehtäessä on sovellettu valtakunnallista mallia. Sopimuskorvaukset ovat periytyneet kunnalliselta ajalta, eikä pisteytystyökalua ole käytetty.

20.3 SOPIMUKSISSA SOVITTUJA KESKEISIÄ VASTUITA
20.3.1 VAKUUTUKSET
Työnantajan lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta ei ole sovittu palokuntasopimuksissa, mutta pelastuslaitos
sen maksaa koko sopimushenkilöstön osalta. Pelastuslaitos maksaa myös sammutus- ja pelastuskaluston vakuutukset.
20.3.2 TYÖTURVALLISUUS
Työturvallisuudesta ei ole palokuntasopimuksessa sovittu, mutta koko sopimushenkilöstö on pelastuslaitoksen
työturvallisuusorganisaatiossa ja –toiminnassa mukana.
20.3.3 TYÖTERVEYSHUOLTO
Työterveyshuoltoa ei ole sovittu palokuntasopimuksessa, mutta se on hoidettu koko sopimushenkilöstön osalta
samalla tavalla kuin päätoimisen henkilöstön osalta.
Ensivastetoimintaan osallistuvilla on B-hepatiittirokotus.
20.3.4 KOULUTUS
Pelastuslaitos vastaa sopimushenkilöstön kaikesta koulutuksesta.
Ongelmana on pitkä sammutustyökurssi ja ihmisten poismuutto maaseudulta ja Kainuun alueelta. Tästä joh-
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tuen myös savusukelluksen takia uhrataan paljon rahallisia ja muita resursseja.
Viikkoharjoitukset pidetään joka toinen viikko pääsääntöisesti ammattihenkilöstön toimesta. Jos sopimushenkilö
pitää koulutuksen, saa hän myös kahdelta valmistelutunnilta palkan.
20.3.5 VARUSTEET
Pelastuslaitos huolehtii, että sopimushenkilöstöllä on määräysten mukaiset varusteet.
Varusteista ja niiden käytöstä on olemassa pelastusjohtajan ohje.
20.3.6 KALUSTO
Pelastuslaitos hankkii kaiken pelastustoiminnassa tarvittavan sammutus- ja pelastuskaluston suunnitellusti tarpeen ja
mahdollisuuksiensa mukaan. Pelastuslaitos maksaa kaluston ylläpitokustannukset.
20.3.7 PALOKUNNAN OMISTAMAN KIINTEISTÖN VUOKRAKUSTANNUKSET
Sopimuspalokunnat eivät Kainuun alueella omista yhtään paloasemakiinteistöä. Pelastuslaitos maksaa kaikkien paloasemien vuokrat, sähkö-,vesi- ja lämmityskustannukset ja kiinteistönhoitokustannukset.
20.3.8 SOPIMUSKORVAUKSEN TARKISTAMINEN
Palokunnan sopimuskorvauksien tarkastamisesta ei ole mitään sovittu, joten korvauksien tarkistaminen vaatii aina
neuvottelun. Sopimushenkilöstön palkat nousevat työehtosopimusten korotusten mukaisesti.
20.3.9 VARALLAOLOSTA JA JOHTAMISEN VARMISTAMISESTA SOPIMINEN
Varallaolosta on sovittu palokunta- ja työsopimuksissa. Johtamisen varmistaminen on järjestetty Kainuun alueella
jokaisella paloasemalla. Ensisijaisesti yksikönjohtajavarallaoloon osallistuu ammattihenkilö tai yksikönjohtajakou-

20.4 PALOKUNTIEN
LÄHTÖVALMIUS KAINUUN
ALUEELLA ON JÄRJESTETTY
SEURAAVASTI:
Palokuntien I lähtö lähtee liikkeelle:
SDORNXQWDDPLQXXWWLDYDKYXXGHOOD
SDORNXQWDPLQXXWWLDYDKYXXGHOOD
SDORNXQWDPLQXXWLVVDYDKYXXGHOOD
SDORNXQWDDPLQXXWLVVDYDKYXXGHOOD
Vastaavasti II lähtö lähtee liikkeelle:
SDORNXQWDDPLQXXWWLDYDKYXXGHOOD
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lutuksen saanut. Jos heitä ei ole, yksikönjohtajavarallaolossa voi olla myös sammutusmies. Tarpeen mukaan
alueella on myös miehistövarallaolo järjestetty – vahvuudet ovat 1+0, 1+2 tai 1+3.

20.5 PALKANMAKSU SOPIMUSHENKILÖSTÖLLE
Pelastuslaitos maksaa sovitulla tavalla palkan 9 palokunnan ja paloaseman henkilöstölle pelastustoimen tehtävistä. Näistä 2 on VPK-sopimuspalokuntia, toisessa henkilöstö on tehnyt työsopimuksen pelastuslaitoksen kanssa.
Lisäksi palkkaa maksetaan 7 paloaseman sivutoimiselle henkilöstölle.

20.6 TYÖSOPIMUKSET JA MUUT SOPIMUKSET
Työsopimukset on alueella tehty kaavakemallin mukaisesti. Sopimuksen mukaan henkilölle maksetaan työehtosopimusten mukaista palkkaa. Henkilö on velvoitettu tarvittaessa osallistumaan varallaoloon.
Palokuntayhdistysten kanssa ei ole sopimuksia. Kahden sopimuspalokunnan kanssa ei ole muuta kuin palokuntasopimus. Näihin on kummankin osalta kirjattu myös ensivastetehtävien hoito.

20.7 PELASTUSLAITOKSEN KANTA SOPIMUKSIIN
Pelastuslaitoksen mielestä sopimuskorvaukselle on saatava myös vastetta. Työnantajan rooli tulisi olla selvä,
sopimus tulisi olla selkeämpi. Myös maksetulle palkalle tulee löytyä vastine. Lautakunta vaatii savusukelluskelpoisuutta sopimushenkilöstöltä, vaikka se on osittain kohtuuton vaatimus ja vaikeuttaa uusien sopimushenkilöiden
rekrytointia.

20.8 SOPIMUSHENKILÖSTÖN EDUSTAJIEN KANTA
Kainuun alueen sopimushenkilöstön edustajat arvioivat sopimusasioita alueellaan ja yhteistoimintaa pelastuslaitoksen kanssa sopimusten selvittämishankkeen tiedotustilaisuudessa 9.6.2010. Arviointi tapahtui arviointilomakkeelle, jossa kumpaakin asiaa tuli arvioida numerolla 1–5 (1 huonolla tasolla – 5 erittäin hyvällä tasolla). Palokuntalaisten mielestä sopimusasiat ovat alueella tasolla 4,2. Yhteistoiminta pelastuslaitoksen kanssa sujuu tasolla 4.

20.9 SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUKSET
Sopimuspalokuntien sopimuskorvausten yhteissummaksi tulee kahden palokunnan osalta
10 600 euroa. Yhdistyskorvausta saa 2 sopimuspalokuntaa. Sopimuskorvaus on toisella 4 000 ja toisella 6 600
euroa.
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PELASTUSLAITOKSELLE SOPIMUSHENKILÖSTÖSTÄ
AIHEUTUVIA KUSTANNUKSIA OVAT:
Henkilökohtaiset palkat
Vuokrakustannukset
Varustekustannukset
Kalustoinvestoinnit
Koneiden kunnossapito
VIRVE -kustannukset
Kiinteistönhuoltokustannukset
Koulutus
Polttoaineet
Sähkö, vesi ja lämmitys
Vakuutukset
Työterveyshuolto
Sopimuskorvaukset
Yhteensä

€
1 746 601
415 300
94 560
91 907
86 670
46 000
40 670

%
65,6
15,6
3,6
3,5
3,3
1,7
1,5

38 500
31 745
28 970
15 210
14 888
10 600
2 661 621

1,4
1,2
1,1
0,6
0,6
0,4
100

Pelastuslaitoksen toimintamenoista sopimushenkilöstön osuus on
43,9 %. Yhden paloaseman kaikki
kustannukset ovat keskimäärin
295 736 euroa.
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21 OULU-KOILLISMAA
21.1 YLEISTÄ

Sopimusten ja kustannusten tarkastelutilaisuus pidettiin Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen Oulun paloasemalla
8.6.2010. Pelastuslaitoksen edustajana tilaisuudessa oli pelastuspäällikkö Mika Haverinen.
Pelastuslaitoksen alueen pinta-ala ilman merialuetta on 23 300 km2, asukasluku on 267 645. Pelastuslaitoksella on 5 päätoimisen henkilöstön miehittämää paloasemaa ja 22 paloasemalla on sopimuspalokunnan tai sivutoimisen työsopimuksen tehneen henkilöstön toimintaa.
Alueen sopimuspalokunnat (paloasemat) jakautuvat palokuntaluokkiin seuraavasti: 14 valmiuspalokuntaa, 7
täydennyspalokuntaa ja 1 tukipalokunta. Alueen 18 paloasemalla toimii sivutoimista henkilöstöä ja 4 paloasemalla VPK:n sopimuspalokuntalaisia. Koko päätoimisen henkilöstön määrä on noin 225, joista operatiiviseen pelastustoimintaan osallistuu 174 henkilöä. Vastaavasti hälytyskelpoista sopimushenkilöstöä on käytössä 450 henkilöä.
Pelastuslaitoksen toimintamenot vuonna 2009 olivat 15,772 miljoonaa euroa. Tästä luvusta sopimushenkilöstön
aiheuttamat kokonaiskustannukset ovat 3 980 170 euroa.

21.2 SOPIMUSTEN RAKENNE JA KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMINEN
Oulu-Koillismaan alueella on sopimuspalokuntien kanssa tehty aluesopimus. Se on valtakunnallisen mallin mukainen, kuten myös palokuntasopimukset. Palokuntien sopimuskorvausten määrittelyssä on käytetty omaa mallia,
jossa tekijöinä on ollut valmius-, yhdistys-, kiinteistö- ja kalustokorvaus ja erilliskorvaus.

21.3 SOPIMUKSISSA SOVITTUJA KESKEISIÄ VASTUITA
21.3.1 VAKUUTUKSET
Vakuutusvastuista on todettu aluesopimuksessa siten, että palokuntayhdistysten (VPK) ollessa hälytysosaston
jäsenten työnantajana , VPK ottaa pelastuslaitoksen hyväksymän, lakisääteisen työnantajan tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutukset. Vakuutusmaksuista vastaa pelastuslaitos. Sopimuspalohenkilöstölle pelastuslaitos ottaa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen. Pelastuslaitos ottaa kustannuksellaan alle 18-vuotiaille nuorisoosaston jäsenille ryhmätapaturmavakuutuksen.
Muun toiminnan mukaan lukien vapaa-ajan harrastetoiminnan vakuutusturvasta vastaa tilaisuuden tai tapahtuman järjestäjä.
Pelastuslaitos huolehtii operatiiviseen toimintaan käytetyn sammutus- ja pelastuskaluston vakuutuksista.
21.3.2 TYÖTURVALLISUUS
Palokuntasopimuksessa on todettu, että pelastuslaitoksen ja palokunnan välisessä yhteistoiminnassa noudatetaan
työturvallisuuslain 738/2002 49 § yhteisen työpaikan säädöksiä.
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21.3.3 TYÖTERVEYSHUOLTO
Aluesopimuksessa on sovittu, että pelastuslaitos järjestää kustannuksellaan sopimuspalokuntien hälytysosaston
jäsenten pelastustoimintaan liittyvät terveystarkastukset ellei palokuntasopimuksessa toisin sovita. Pelastuslaitos
osoittaa ne paikat, joissa hälytysosaston jäsenet voivat suorittaa tarvittavat terveystarkastukset.
Yhden palokunnan kanssa on sovittu, että he huolehtivat itse terveystarkastuksista. Pääsääntöisesti 1. lähdön
asemapaikoilla toimivalla henkilöstöllä on B-hepatiittirokotus.
21.3.4 KOULUTUS
Pelastuslaitos vastaa sopimuspalokuntien pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön perus-, ylläpito- ja jatkokoulutuksesta asemapaikkakohtaisesti määritellyn tavoitevahvuuden puitteissa ellei palokuntasopimuksessa
toisin sovita. Pelastuslaitos huolehtii myös täydennyskoulutuksesta huomioiden erityisesti koulutusta antavat
yksikönjohtajat.
Pelastuslaitos osoittaa kouluttajan vähintään kuuteen viikkoharjoitukseen vuodessa hälytysosastoa kohden.
Nämä koulutustilaisuudet voivat olla myös useamman palokunnan yhteisiä. Työsopimussuhteisen henkilöstön
koulutuksesta vastaa pääsääntöisesti pelastuslaitos.
21.3.5 VARUSTEET
Pelastuslaitos huolehtii, että sopimuspalokuntien hälytysosastoilla on käytettävissään riittävästi CE- vaatimukset
täyttäviä paloasuja (väliasu, sammutusasu, palojalkineet, palovyö tai valjaat, palokäsineet, päänsuojus ja palokypärä). Varusteiden hankintamäärä perustuu asemapaikkakohtaiseen tavoitevahvuuteen.
Pelastuslaitos huolehtii sammutusasujen pesusta ja korjauksesta ellei palokuntasopimuksessa ole toisin sovittu.
21.3.6 KALUSTO
Pelastuslaitos hankkii suunnitellusti tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan paloasemien sammutus- ja pelastuskaluston. Pelastuslaitos huolehtii operatiiviseen toimintaan käytetyn sammutus- ja pelastuskaluston vakuutuksista,
katsastuksista, huolloista ja poltto-ja voiteluaineista ellei yksittäisessä palokuntasopimuksessa toisin sovita.
Asemapaikat huolehtivat kaluston normaalista käytönjälkeisestä huollosta poislukien letkuhuolto ja paineilmalaitteiden pullojen täyttäminen ellei asemapaikalla em. huolto ole mahdollista suorittaa.
Myös sopimuspalokunta tai palomiesyhdistys voi hankkia omaa kalustoa. Omistaja huolehtii sen huollosta ja
korjauksesta ellei toisin sovita. Pelastuslaitos maksaa pelastuslaitoksen käytössä olevasta sopimuspalokunnan tai
sopimushenkilöstöyhdistyksen omistamasta kalustosta palokunta- tai yhdistyssopimuksessa erikseen sovittavan
korvauksen.
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21.3.7 PALOKUNNAN OMISTAMAN KIINTEISTÖN VUOKRAKUSTANNUKSET
Pelastuslaitos maksaa sopimuspalokunnan omistaman paloasemakiinteistön palokuntakäyttöön varatuista tiloista
kiinteistökorvauksen. Korvauksesta sovitaan palokuntasopimuksessa.
21.3.8 SOPIMUSKORVAUKSEN TARKISTAMINEN
Aluesopimuksessa todetaan, että palokuntasopimusten ja yhdistyssopimusten korvaustasoa tarkistetaan vuosittain KVTES:n yleiskorotuksen mukaisesti.
21.3.9 VARALLAOLOSTA JA JOHTAMISEN
VARMISTAMISESTA SOPIMINEN
Varallaolo- ja päivystysjärjestelyt järjestetään
vähintään tasolle, josta on sovittu yksittäisessä
palokuntasopimuksessa/pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksessä. Varallaolossa ja päivystyksessä
oleva henkilöstö ja yksiköt huomioidaan alueen
hälytyslähtöjä muodostettaessa.
Pelastuslaitoksen palvelutasomäärityksen mukaisesti sekä niitä täydentäen erikseen nimettävillä alueilla johtamisvalmius varmistetaan yksikönjohtajavarallaololla.
Tarpeen mukaan varallaolo vaihtelee asemit-

21.4 PALOKUNTIEN LÄHTÖVALMIUS
OULU-KOILLISMAALLA
Alueella on sovittu paloasemien varmistetusta
valmiudesta siten, että palokuntien I lähtö lähtee
liikkeelle virka-ajan ulkopuolella:
SDORDVHPDDPLQXXWWLDYDKYXXGHOOD
SDORDVHPDDPLQXXWWLDYDKYXXGHOOD
SDORDVHPDDPLQXXWWLDYDKYXXGHOOD
SDORDVHPDDPLQXXWWLDYDKYXXGHOOD
SDORDVHPDPLQXXWLVVDYDKYXXGHOOD
SDORDVHPDPLQXXWLVVDYDKYXXGHOOD
SllVllQW|LVHVWLYDUPLVWDPDWRQWDSDORDVHPDD
(viikonloppuisin voi olla varmistuskin)

tain. Pienimmillä asemilla ei ole varallaoloa.
Muilla se on ympäri vuoden välillä 1+0–1+3.
Varallaoloringissä on myös ammattihenkilöstöä mukana. Lisäksi varallaoloa lisätään tarvittaessa kausittain ja
tarpeen mukaan.

21.5 PALKANMAKSU SOPIMUSHENKILÖSTÖLLE
Pelastuslaitos maksaa sovitulla tavalla palkan koko sopimushenkilöstölle pelastustoimen tehtävistä. Palkkaa maksetaan 4 VPK:n henkilöstölle ja 18 paloaseman sivutoimiselle henkilöstölle.

21.6 TYÖSOPIMUKSET JA MUUT SOPIMUKSET
Työsopimukset on alueella tehty saman kaavakemallin mukaisesti. Henkilölle maksetaan työehtosopimusten
mukaista palkkaa ja hänet on velvoitettu tarvittaessa osallistumaan varallaoloon.
Palomiesyhdistysten (vast.) kanssa on tehty yhdistyssopimukset. Ensivastetehtäviä tehdään palokuntasopimuksessa sovitulla tavalla. Muita sopimuksia alueella ei ole tehty.
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21.7 PELASTUSLAITOKSEN KANTA SOPIMUKSIIN
Pelastuslaitoksen mielestä palokunta- ja yhdistyssopimukset ovat käyttökelpoisia. Vuosittaiset tarkastukset pystytäänkö ehtoja noudattamaan on tarpeen. Aluesopimus tullaan päivittämään 2012 loppuun mennessä. Sopimuksissa ei
ole rakenteellisia muutostarpeita – vain päivittämistä. Tuntuu siltä, että sopimukset ovat toimivia.

21.8 SOPIMUSHENKILÖSTÖN EDUSTAJIEN KANTA
Oulu-Koillismaan alueen sopimushenkilöstön edustajat arvioivat sopimusasioita alueellaan ja yhteistoimintaa
pelastuslaitoksen kanssa sopimusten selvittämishankkeen tiedotustilaisuudessa 8.6.2010. Arviointi tapahtui arviointilomakkeelle, jossa kumpaakin asiaa tuli arvioida numerolla 1–5 (1 huonolla tasolla – 5 erittäin hyvällä tasolla).
Sopimushenkilöstön mielestä sopimusasiat ovat alueella tasolla 4,4. Yhteistoiminta pelastuslaitoksen kanssa sujuu
tasolla 3,3.

21.9 SOPIMUSHENKILÖSTÖN
JA TOIMINNAN KUSTANNUKSET
PELASTUSLAITOKSELLE SOPIMUSHENKILÖSTÖSTÄ
AIHEUTUVIA KUSTANNUKSIA OVAT:
Henkilökohtaiset palkat
Vuokrat
Kalustoinvestoinnit
Koneiden kunnossapito
Sopimuskorvaukset
Varustekustannukset
VIRVE -kustannukset
Polttoaineet
Vakuutukset
Työterveys
Koulutus
Muut kustannukset
Yhteensä

€
1 627 755
1 381 760
282 734
212 561
89 319
85 924
74 500
68 316
54 794
45 617
42 079
14 811
3 980 170

%
40,9
34,7
7,1
5,3
2,2
2,2
1,9
1,7
1,4
1,1
1,1
0,4
100

Palokuntien yhdistyskorvausten yhteissummaksi tulee kaikkien palokuntien
osalta 89 319 euroa. Yhdistyskorvausta
saa 16 yhdistystä (toimintaa 22 paloasemalla). Sopimuskorvaus vaihtelee välillä
1 000–27 166 euroa. On huomattavaa,
että suurimman korvauksen palokunnassa maksetaan yhdistyskorvauksella
myös toimintakustannuksia.

Pelastuslaitoksen toimintamenoista
sopimushenkilöstön osuus on 25,2 %.
Yhden paloaseman kaikki kustannukset
ovat keskimäärin 180 917 euroa.
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22 LAPPI
22.1 YLEISTÄ

Sopimusten ja kustannusten tarkastelutilaisuus pidettiin Lapin pelastuslaitoksen Rovaniemen paloasemalla
28.11.2010. Pelastuslaitoksen edustajina tilaisuudessa olivat pelastusjohtaja Martti Soudunsaari ja taloussihteeri
Minna Rautionaho.
Pelastuslaitoksen alueen pinta-ala on 98 984 km2, asukasluku on 183 397. Pelastuslaitoksella on 3 päätoimisen
henkilöstön ympärivuorokauden miehittämää paloasemaa, yhdeltä paloasemalta toimii sivutoiminen henkilöstö
ja 31 sopimuspalokuntaa. Pelastuslaitoksella on käytössään yhteensä 36 paloasemaa. Alueen sopimuspalokunnat
jakautuvat palokuntaluokkiin seuraavasti: 28 valmiuspalokuntaa ja 4 täydennyspalokuntaa. Koko päätoimisen
henkilöstön määrä on noin 170, joista operatiiviseen pelastustoimintaan osallistuu 146 henkilöä. Vastaavasti
aktiivista hälytyskelpoista sopimushenkilöstöä on käytössä noin 600 henkilöä. Pelastuslaitoksen toimintamenot
vuonna 2009 olivat 14,086 miljoonaa euroa. Tästä luvusta sopimushenkilöstön aiheuttamat kokonaiskustannukset
ovat 4 030 018 euroa.

22.2 SOPIMUSTEN RAKENNE JA KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMINEN
Lapin alueella on sopimuspalokuntien kanssa tehty aluesopimus. Se on valtakunnallisen mallin mukainen, kuten
myös palokuntasopimukset. Palokuntien sopimuskorvausten määrittelyn malli on peräisin pelastustoimen kunnalliselta ajalta. Siksi korvaukset on eri palokunnilla määritetty eri tavoilla.

22.3 SOPIMUKSISSA SOVITTUJA KESKEISIÄ VASTUITA
22.3.1 VAKUUTUKSET
Vakuutusvastuista on todettu aluesopimuksessa siten, että pelastuslaitos huolehtii hälytysosaston jäsenten vakuuttamisesta siltä osin kuin se koskee vahingon aiheuttamista kolmannelle osapuolelle, sekä niiltä osin, mitä on
määritetty kunkin sopimuspalokunnan palokuntasopimuksessa. Vakuutusturvan tulevasta laajuudesta sovitaan
palokuntasopimuksella.
Palokuntasopimuksissa on lisäksi sovittu, että pelastuslaitos suorittaa palokunnan puolesta työnantajan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen.
Aluesopimuksessa on lisäksi todettu, että pelastuslaitos huolehtii operatiiviseen toimintaan käytetyn sammutus- ja pelastuskaluston vakuutuksista.
22.3.2 TYÖTURVALLISUUS
Työturvallisuudesta ei ole aluesopimuksessa eikä palokuntasopimuksissa sovittu. Pelastuslaitos on tehnyt pelastustoiminnassa tarvittavat työturvallisuussuunnitelmat.
22.3.3 TYÖTERVEYSHUOLTO
Aluesopimuksessa on sovittu, että pelastuslaitos vastaa hälytysosaston jäsenten terveystarkastuksista ja kustan-
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nuksista. Pelastuslaitos osoittaa ne paikat, jossa tarvittavat terveystarkastukset suoritetaan.
B-hepatiittirokotukset on hankittu sopimushenkilöstölle.
22.3.4 KOULUTUS
Lapin pelastuslaitos vastaa sopimuspalokuntien hälytysosaston henkilöstön perus-, täydennys- ja viikkokoulutuksesta yksittäisessä palokuntasopimuksessa määritellyn tavoitevahvuuden puitteissa ellei yksittäistapauksien osalta
molemminpuolisesti toisin sovita. Pelastuslaitos yhdessä sopimuspalokunnan kanssa järjestää nk. viikkoharjoitukset
hyväksytyn koulutussuunnitelman mukaisesti. Pelastuslaitos vastaa sopimuspalokuntalaisten koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista.
22.3.5 VARUSTEET
Pelastuslaitos huolehtii, että sopimuspalokuntien hälytyskelpoisilla henkilöillä on sammutusvarusteet. Näiden käytössä noudatetaan pelastuslaitoksen hyväksymää varusohjetta.
22.3.6 KALUSTO
Pelastuslaitos hankkii pääsääntöisesti kaluston sopimuspalokuntien käyttöön. Palokunnat voivat myös itse hankkia
esim. ajoneuvokalustoa.
Pelastuslaitos huolehtii operatiiviseen toimintaan käytetyn sammutus- ja pelastuskaluston vakuutuksista, katsastuksista, huolloista ja korjauksista, ellei yksittäisessä palokuntasopimuksessa toisin sovita.
Sopimuspalokunnat huolehtivat kaluston käytönjälkeisestä huollosta yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa.
22.3.7 PALOKUNNAN OMISTAMAN KIINTEISTÖN VUOKRAKUSTANNUKSET
Sopimuspalokunnan omistaman paloasemakiinteistön tiloista pelastuslaitos maksaa vuokran. Pelastuslaitos maksaa
vuokran kuntien omistamista paloasemakiinteistöistä.
22.3.8 SOPIMUSKORVAUKSEN TARKISTAMINEN
Aluesopimuksessa todetaan, että palokuntasopimusten korvaustasoa tarkistetaan vuosittain puolella elinkustannusindeksin nousua vastaavalla prosentilla.
Palokuntasopimuksessa todetaan, että sopimushenkilöstölle maksettavia palkkoja tarkistetaan teknisten sopimusten mukaisesti.
22.3.9 VARALLAOLOSTA JA JOHTAMISEN VARMISTAMISESTA SOPIMINEN
Aluesopimuksessa on sovittu, että varallaolo- ja/tai päivystysjärjestelyt järjestetään tasolle, josta on sovittu yksittäisessä palokuntasopimuksessa ottaen huomioon palokunnan toiminta-alueen riskit tai erityisolosuhteet. Palokunnat
voidaan hälyttää myös tilanteenaikaiseen päivystykseen (asemapäivystys).
Alueen 14 palokunnalla ei ole jatkuvaa virka-ajan ulkopuolista tai viikonlopun kestävää varallaoloa, mutta
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tarvittaessa palokuntasopimuksen mukaan

22.4 LAPIN PALOKUNTIEN LÄHTÖVALMIUS

sellainen voidaan tarvittaessa käynnistää.

Alueella on sovittu palokuntien lähtövalmiudesta siten,
että palokuntien I lähtö lähtee liikkeelle:
SDORNXQWDDPLQXXWWLDYDKYXXGHOOD
SDORNXQWDPLQXXWWLDYDKYXXGHOOD
SDORNXQWDDPLQXXWLVVDYDKYXXGHOOD
Vastaavasti II lähtö lähtee liikkeelle:
SDORNXQWDDPLQXXWWLDYDKYXXGHOOD

Muilla palokunnilla varallaolo vaihtelee, yleisin varallaolotapa on viikonloppuvarallaolo.
Näiden vahvuudet vaihtelevat 0+2–1+2 välillä. Muutamilla palokunnilla on lisäksi viikolla
virka-ajan ulkopuolinen varallaolovelvoite.
Johtamisen varmistaminen tapahtuu ensisijaisesti viranomaispäivystyksellä. Tosin
kattavaa yksikönjohtajavarallaolojärjestelmää
on harkittu.

22.5 PALKANMAKSU SOPIMUSHENKILÖSTÖLLE
Pelastuslaitos maksaa sovitulla tavalla palkan 28 VPK-sopimuspalokunnan ja 1 paloaseman sivutoimiselle henkilöstölle pelastustoimen tehtävistä. Kolmen palokunnan osalta työtunnit maksetaan sopimuskorvauksena palokuntayhdistykselle.

22.6 TYÖSOPIMUKSET JA MUUT SOPIMUKSET
Työsopimukset on alueella tehty saman kaavakemallin mukaisesti yhden paloaseman sivutoimiselle henkilöstölle.
Sopimuksen mukaan henkilölle maksetaan työehtosopimusten mukaista palkkaa. Henkilö on velvoitettu tarvittaessa osallistumaan varallaoloon.
Ensivastetoiminnasta on kolmikantasopimus kunnan terveyskeskuksen, pelastuslaitoksen ja VPK-yhdistyksen
kanssa. Näistä sopimuksista ei tule erillistä korvausta. Työ tehdään palokuntasopimuksen mukaisesti.

22.7 PELASTUSLAITOKSEN KANTA SOPIMUKSIIN
Pelastuslaitoksen mielestä ongelmana on se, että aiemmin kunnat maksoivat ison sopimuskorvauksen, koska
palokunnat maksoivat palokuntatoiminnan kustannuksia itse. Tultaessa aluepelastuslaitosaikaan kulut siirtyivät
pelastuslaitokselle, mutta korvaussummat säilyivät. Tilanne on kuitenkin nyt hyvä, kun uudet sopimukset on
tehty. Silti tarkennuksia on tehtävä aluesopimukseen jo pelastuslain uudistumisestakin johtuen.

22.8 SOPIMUSPALOKUNTIEN EDUSTAJIEN KANTA
Lapin alueen sopimuspalokuntien edustajat arvioivat sopimusasioita alueellaan ja yhteistoimintaa pelastuslaitoksen kanssa sopimusten selvittämishankkeen tiedotustilaisuudessa 27.11.2010. Arviointi tapahtui arviointilomakkeelle, jossa kumpaakin asiaa tuli arvioida numerolla 1–5 (1 huonolla tasolla – 5 erittäin hyvällä tasolla).
Arvioinnin esitti 38 henkilöä. Palokuntalaisten mielestä sopimusasiat ovat Lapissa tasolla 3,9. Yhteistoiminta
pelastuslaitoksen kanssa sujuu tasolla 3,8.
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22.9 SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUKSET
Sopimuspalokuntien sopimuskorvausten yhteissummaksi tulee kaikkien palokuntien osalta 269 281 euroa. Yhdistyskorvaus vaihtelee välillä 1 355–21 060 euroa.

PELASTUSLAITOKSELLE SOPIMUSHENKILÖSTÖSTÄ
AIHEUTUVIA KUSTANNUKSIA OVAT:
Henkilökohtaiset palkat
Vuokrakustannukset
Sopimuskorvaukset
Kalustoinvestoinnit
Polttoaineet
VIRVE -kustannukset
Koneiden kunnossapito
Kiinteistönhuoltokustannukset
Vakuutukset
Koulutus
Muut kustannukset
Varustekustannukset
Työterveyshuolto
Sähkö, vesi ja lämmitys
Hälyttämiskustannukset
Yhteensä

€
1 842 944
1 159 849
269 281
147 659
139 483
132 259
117 536
53 453

%
45,7
28,8
6,7
3,7
3,5
3,3
2,9
1,3

46 683
43 506
35 644
24 110
13 082
2 428
2 101
4 030 018

1,2
1,1
0,9
0,6
0,3
0,06
0,05
100

Pelastuslaitoksen toimintamenoista sopimushenkilöstön osuus on 28,6 %. Yhden palokunnan kaikki kustannukset ovat keskimäärin
122 122 euroa.
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II SOPIMUKSET JA KUSTANNUKSET
KOKO MAAN OSALTA
TÄSSÄ LUVUSSA KÄSITELLÄÄN ASIOITA SAMASSA JÄRJESTYKSESSÄ KUIN LUVUSSA YKSI. LUVUN TARKOITUKSENA ON ANTAA
KUVAA PALOKUNTATOIMINTAAN LIITTYVISTÄ SOPIMUKSISTA JA SOPIMUKSISSA SOVITUISTA KESKEISISTÄ VASTUISTA KOKO
MAAN OSALTA. SOPIMUSHENKILÖSTÖN JA TOIMINNAN PELASTUSTOIMELLE AIHEUTTAMISTA KUSTANNUKSISTA TEHDÄÄN
TÄSSÄ LUVUSSA YHTEENVETO.

1 YLEISTÄ
Tässä kappaleessa luodaan kuvaa kaikkien aluepelastuslaitosten yleisestä toimintaympäristöstä sekä henkilöstön
ja talouden resursseista. Tässä kohdassa tulee esiin pelastuslaitoksen pinta-ala ja asukasluku. Henkilöstön osalta
lukuina näkyvät päätoimisen henkilöstön ympärivuorokauden miehittämät paloasemat, koko päätoimisen henkilöstön määrä ja operatiiviseen pelastustoimintaan osallistuvan päätoimisen henkilöstön määrä. Sopimuspalokuntien ja sivutoimisen henkilöstön osalta numerotietoina esitetään sopimuspalokuntien määrä ja sivutoimisen
henkilöstön paloasemien määrä.
Jokaisen alueen osalta on sopimushenkilöstön määrä tarkasti laskettu. Palokuntien ja paloasemien määrä sekä
henkilöstön määrä näkyy taulukossa 1.
Seitsemällä alueella on tehty yhteistoimintasopimuksia työpaikkapalokuntien (lentokenttä-, tehdas- tai sotilaspalokuntien) kanssa osallistumisesta alueen pelastustoimen tehtäviin. Näitä palokuntia ei ole otettu mukaan
kustannustarkasteluun, koska näistä ei ole vuonna 2009 aiheutunut pelastustoimelle kustannuksia. Näiden palokuntien lukumäärät näkyvät ao. alueiden kohdalla ja taulukossa 2.
Palokuntien luokittelussa näkyy, miten alueen sopimushenkilöstön palokunnat (paloasemat) jakautuvat palokuntaluokkiin – käytetäänkö alueella valtakunnallista vai omaa luokittelutapaa. Luokittelu on taulukossa 3.
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Taulukko 1

PALOKUNTIEN, PALOASEMIEN JA SOPIMUSHENKILÖSTÖN MÄÄRÄ
PELASTUSLAITOS

VPK-SOPIMUSPALOKUNTA

1. Helsinki
15
2. Länsi-Uusimaa
44
3. Keski-Uusimaa
27
4. Itä-Uusimaa
41
5. Varsinais-Suomi
69
6. Kanta-Häme
23
7. Päijät-Häme
19
8. Kymenlaakso
30
9. Etelä-Karjala
25
10. Etelä-Savo
14
11. Keski-Suomi
16
12. Pirkanmaa
45
13. Satakunta
50
14. Etelä-Pohjanmaa
8
15. Pohjanmaa
14
16. Keski-Pohjanmaa
3
17. Pohjois-Savo
7
18. Pohjois-Karjala
5
19. Jokilaaksot
13
20. Kainuu
2
21. Oulu-Koillismaa
4
22. Lappi
31
YHTEENSÄ
505
Sopimuspalokunnat
732 kpl
Hälytyskelpoiset
14 606 henkilöä
Henkilöitä keskimäärin 20 / palokunta

SIVUTOIMINEN
PALOASEMA

1
5
5
6
3
1
4
16
23
7
1
21
21
14
23
19
11
7
18
1
207

TYÖPAIKKA- PALOKUNNAT
SOPIMUSSOPIMUSYHTEENSÄ HENKILÖSTÖ
PALOKUNNAT
15
483
45
890
3
30
572
46
556
74
1262
2
31
430
22
507
5
36
932
4
33
585
30
600
2
41
1 083
1
53
834
51
831
29
820
35
887
17
434
1
31
684
2
26
480
24
534
9
152
22
450
32
600
20
732
14 606
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Taulukko 2

PALOKUNNAT, JOILLA ON YT-SOPIMUS
PELASTUSLAITOKSEN KANSSA, MUTTA NÄISTÄ
SOPIMUKSISTA EI AIHEUDU KUSTANNUKSIA
PELASTUSLAITOS
1. Helsinki
2. Länsi-Uusimaa
3. Keski-Uusimaa
4. Itä-Uusimaa
5. Varsinais-Suomi
6. Kanta-Häme
7. Päijät-Häme
8. Kymenlaakso
9. Etelä-Karjala
10. Etelä-Savo
11. Keski-Suomi
12. Pirkanmaa
13. Satakunta
14. Etelä-Pohjanmaa
15. Pohjanmaa
16. Keski-Pohjanmaa
17. Pohjois-Savo
18. Pohjois-Karjala
19. Jokilaaksot
20. Kainuu
21. Oulu-Koillismaa
22. Lappi
YHTEENSÄ
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YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN PALOK.
EI KUSTANNUKSIA 2009

6
5
6
3
2
2

1

25
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Taulukko 3

PELASTUSLAITOS

PALOKUNTALUOKAT
VALMIUS

1. Helsinki
2. Länsi-Uusimaa
3. Keski-Uusimaa
4. Itä-Uusimaa
5. Varsinais-Suomi
6. Kanta-Häme
7. Päijät-Häme
8. Kymenlaakso
9. Etelä-Karjala
10. Etelä-Savo
11. Keski-Suomi
12. Pirkanmaa
13. Satakunta
14. Etelä-Pohjanmaa
15. Pohjanmaa
16. Keski-Pohjanmaa
17. Pohjois-Savo
18. Pohjois-Karjala
19. Jokilaaksot
20. Kainuu
21. Oulu-Koillismaa
22. Lappi
YHTEENSÄ

TÄYDENNYS

TUKI

RESERVI

9

6

MUU

oma luokittelu
16
oma luokittelu
ei luokittelua
14
10
oma luokittelu
17
21
41
oma luokittelu
ei luokittelua
27
33
14
26
19
24
9
14
28
297

13

6
10

9
2

2

3
8

9
1

4

1

2
2
3
3
5

7
4
66

2
2

1
36

25

3

2 SOPIMUSTEN RAKENNE JA KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMINEN
Suomen Kuntaliitto ja Suomen Sopimuspalokuntien Liitto valmisteli pelastustoimen alueellistamiseen liittyen
maahan sopimuspalokuntien sopimusjärjestelmän. Se käsitti mallin aluesopimuksesta, erilaisia malleja palokuntasopimuksesta ja sopimuskorvauksen määrittelyn helpottamiseksi pisteytystyökalun. Järjestelmän tarkoituksena
oli helpottaa sopimuspalokuntien hallittua siirtymistä kunnallisesta pelastustoimesta alueelliseen kuntien yhdessä
huolehtimaan pelastustoimeen.

Sopimukset ja kustannukset koko maan osalta LUKU II

130

LUKU II
Sopimukset ja kustannukset

KOKO MAAN OSALTA

Selvitys osoittaa, että näitä malleja on käytetty hyväksi lähes jokaisella pelastustoimen alueella. Myös niillä
alueilla, joissa on valmisteltu sopimukset omalla mallilla – on selvityksen mukaan ainakin osassa käytetty mallisopimuksia apuna.
Sopimusten pääpiirteinen rakenne näkyy taulukosta 4.

Taulukko 4

SOPIMUSTEN RAKENNE - VALTAKUNNALLINEN VAI OMA MALLI?
PELASTUSLAITOS
1. Helsinki
2. Länsi-Uusimaa
3. Keski-Uusimaa
4. Itä-Uusimaa
5. Varsinais-Suomi
6. Kanta-Häme
7. Päijät-Häme
8. Kymenlaakso
9. Etelä-Karjala
10. Etelä-Savo
11. Keski-Suomi
12. Pirkanmaa
13. Satakunta
14. Etelä-Pohjanmaa
15. Pohjanmaa
16. Keski-Pohjanmaa
17. Pohjois-Savo
18. Pohjois-Karjala
19. Jokilaaksot
20. Kainuu
21. Oulu-Koillismaa
22. Lappi
VALTAKUNNALLISEN
SOPIMUSJÄRJEST.
MALLIEN KÄYTTÖ:

131

Alues. valtak. Palok.sop. valtak.
mallin mukaan
mallin mukaan
kyllä
kyllä
kaikki sopimuksiin liittyvät asiat omalla mallilla
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kaikki sopimuksiin liittyvät asiat omalla mallilla
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kaikki sopimuksiin liittyvät asiat omalla mallilla
kyllä
oma malli
kyllä
ei yhdenm.sop.
palok. sopim. liiteenä
kyllä
ei aluesop.
oma malli
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
ei aluesop.
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
16 alueella on
16 alueella on
tehty aluesopalokuntasop.
pimus
mallin muk.
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Korvauksen
määrittäminen
oma määr.

Huom!

oma määr.
oma määr.
valtak.malli
valtak.malli
valtak.malli
valtak.malli
oma määr.
oma määr.
oma määr.
eril. periaat.
oma määr.
vanh.perinne
vanh.perinne
oma määr.
oma määr.
vanh.perinne
oma määr.
määr.kun.ajal.
4 alueella
käytetty pist.
työkalua

harmon. sop.
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3 SOPIMUKSISSA SOVITTUJA KESKEISIÄ VASTUITA
3.1 VAKUUTUKSET
Työsopimuksen tehneiden osalta lakisääteinen työnantajan tapaturmavakuutus tulee työntekijälle automaattisesti
aluepelastuslaitoksen puolesta. Lisäksi vakuutusvastuista on sovittu 11 alueella yhdistyssopimusten osalta siten, että
lakisääteisen työnantajan tapaturmavakuutuksen hankii aluepelastuslaitos. Vastaavasti neljällä alueella lakisääteisestä
työnantajan tapaturmavakuutuksesta vastaa sopimuspalokunta. Muissa sopimuksissa ei lakisääteisistä tapaturmavakuutuksista ollut sovittu tai sitten viitattiin pelastuslain mukaiseen korvaukseen tapaturman sattuessa.
Muun toiminnan vakuuttamisesta oli sovittu eri tavoin. Osa sovitusta vakuutusvastuusta koski koko palokunnan
henkilöstön vapaaehtoista tapaturmavakuuttamista, osa vain nuoriso-osaston jäseniä. Alue- tai palokuntasopimuksissa oli muun toiminnan vakuuttamisesta sovittu 12 alueella. Vakuutusten kustannuksista vastaa neljä pelastuslaitosta
ja vastuu kustannuksista on kahdeksalla alueella sopimuspalokunnilla.
Pelastustoimintaan käytettyjen pelastuslaitosten omistamien ajoneuvojen vakuutukset maksaa sopimuksen mukaan 18 pelastuslaitosta. Yhdellä alueella on sovittu sopimuspalokunnat maksajaksi. Kolmella alueella sopimuksessa
ei ole selkeästi mainittu pelastuslaitoksen omistamien ajoneuvojen vakuutusten maksajaa – selvityskäynnillä saadun
tiedon perusteella pelastuslaitos maksaa vakuutukset. Yhdistysten omistamien ajoneuvojen vakuutusmaksut maksaa
yhdeksällä alueella pelastuslaitos.
Kolmella alueella hankittaviin vakuutuksiin kuuluu myös vapaaehtoinen autovakuutus. Kuudella alueella on
sovittu, että sopimuspalokuntien omistamien autojen vakuutukset maksavat yhdistykset ja lopuissa vastuu on automaattisesti ajoneuvon omistajalla.

3.2 TYÖTURVALLISUUS
Sopimuksista ei löydy kirjauksia työturvallisuudesta sopimisesta 13 alueella. Selvityskäynnin yhteydessä tuli kuitenkin esiin, että näillä alueilla on kiinnitetty työturvallisuuteen huomiota suunnitelmien ja ohjeiden muodossa.
Lisäksi sopimushenkilöstöllä on edustuksia pelastuslaitoksen työturvallisuusorganisaatioissa. Kuuden sopimuksessa
todetaan selkeästi, että työturvallisuus on sopimuspalokunnan vastuulla. Tätä asiaa oli kuitenkin täydennetty niin,
että pelastuslaitos ohjaa työturvallisuutta. Yhdessä sopimuksessa oli todettu, että pelastuslaitos huolehtii palokunnalle
työturvallisuuslainsäädännön mukaan kuuluvista velvoitteista.
Yhden laitoksen osalta on sovittu, että pelastuslaitos vastaa työturvallisuudesta.
Yhden laitoksen osalta oli sopimuksessa todettu, että hälytystoiminnan osalta työturvallisuudesta vastaa pelastuslaitos (sopimuspalokunnan jäsenillä henkilökohtainen sopimus laitoksen kanssa hälytystoiminnasta), muusta osasta
toimintaa ei ollut sopimuksessa mainintaa. Lisäksi yhden alueen aluesopimuksessa on sovittu, että noudatetaan
työsuojelulainsäädäntöä.
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3.3 TYÖTERVEYSHUOLTO
Vastuut työterveyshuollosta on sopimuksissa sovittu vaihtelevasti. Yhdellä alueella palokunnat maksavat itse
pelastuslaitokselta saamallaan korvauksella työterveyshuollon järjestelyjä. 20 alueella pelastuslaitos huolehtii
työterveyshuollosta ja vastaa myös kustannuksista suoraan. Yhden alueen osalta sopimustekstien valossa jäi
epäselväksi, miten järjestelyt on hoidettu. Kuitenkaan tässä tapauksessa pelastuslaitos ei ole edellyttänyt mitään
terveystarkastusten osalta.
Hepatiitti B -rokotukset on hoidettu kaikille sopimushenkilöille pelastuslaitoksen puolesta viidellä alueella
(tai tähän on annettu ainakin mahdollisuus). Kahdeksalla alueella ei sopimushenkilöstöllä ole rokotuksia. Rokotukset on kahdeksalla alueella kaikilla ensivastetehtäviin osallistuvilla, joista yhdellä alueella lisäksi pelastustehtäviin osallistuvilla. Hepatiitti B -rokotukset on hankittu yhdellä alueella kaikille valmiuspalokuntien jäsenille.

Sopimushenkilöstön terveystarkastuksista on todettu Työterveyslaitoksen
2008 julkaisemassa kirjassa: Pelastushenkilöstön terveystarkastukset –hyvät
käytännöt (kirjoittajat: Harri Lindholm,
Saila Lindqvist-Virkamäki, Sirpa Lusa,
Anne Punakallio, Raija Ilmarinen ja Helena
Mäkinen) seuraavasti:
1.1.2003 voimaan tulleessa työturvallisuuslaissa
on erikseen mainittu , että lakia sovelletaan sopimuspalokuntaan kuuluvan, pelastustoimintaan
osallistuvan, vapaaehtoisesti osallistuvan henkilön
työhön (4 §) eli sopimuspalokuntaan kuuluvan
työhön, pelastustyöhön ja sen harjoitteluun.
Työnantajan velvollisuus on kustannuksellaan
järjestää työterveyshuolto kaikille työntekijöilleen
työsuhteen muodosta ja kestosta riippumatta.
Sairaanhoito ei ole lakisääteistä työterveyshuoltoa. Valtioneuvoston asetuksen (1485/2001)
mukaan työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työntekijän tai muun henkilön terveystarkastukset, jonka työhön sovelletaan työturvallisuuslakia (299/1958), erityistä sairastumisen
vaaraa aiheuttavassa työssä siten kuin kyseessä
olevassa asetuksessa säädetään.
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Tarvittava työterveyshuolto järjestetään
siten, että työnantajan on tehtävä kirjallinen
sopimus työterveyshuoltopalvelujen tuottajan
kanssa. Palvelut voidaan ostaa terveyskeskuksesta tai yksityiseltä palvelujentuottajalta
tai järjestää omana toimintana. Toiminnassa
on käytettävä työterveyshuollon ammattihenkilöitä ja heidän tarpeelliseksi katsomiaan
asiantuntijoita.
Savusukeltavia sopimus- ja vapaapalokuntalaisia on seurattava terveydentilan ja
toimintakyvyn osalta samoin kriteerein kuin
vakinaisia pelastajia. Alkutarkastukset tulee
tehdä ennen sammutuskurssin alkamista.
Määräaikaistarkastuksia tulisi olla vähintään
yhtä usein kuin vakinaisilla, mieluummin
useamminkin, jos henkilöillä on ainoastaan
lakisääteiset tarkastukset eikä sairaanhoitopalveluita, joiden yhteydessä muuten
seurataan terveydentilaa suhteessa työn
vaatimuksiin.
Saman kirjan rokotussuositus:
Hepatiitti B -rokotusta suositellaan kaikille
pelastustehtäviin osallistuville.
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3.4 KOULUTUS
Perus-, täydennys ja jatkokoulutuksesta vastaa kustannuksineen kaikilla alueilla pääsääntöisesti aluepelastuslaitos.
Yhdellä alueella palokunnat laskuttavat suoritettujen kurssien kustannukset pelastuslaitokselta. Yhdellä alueella
VPK:t maksavat jäsentensä sammutustyökurssin suorituksen itse sopimuskorvauksella. Ylläpito- ja perehdytyskoulutus on yleensä palokunnan omalla vastuulla.

3.5 VARUSTEET
Pääsääntöisesti pelastuslaitokset hankkivat sopimuspalokuntalaisille määräysten mukaiset sammutusvarusteet.
Useimmiten hankinnat pitävät sisällään myös väliasut. Kahdella alueella VPK:t hankkivat itse varusteet sopimuskorvauksella, jossa tämä hankintaosuus on otettu huomioon.

3.6 KALUSTO
Pelastuslaitokset hankkivat joko kaiken tai pääosan sammutus- ja pelastuskalustosta hankintasuunnitelmiensa mukaisesti. Hankintasuunnitelmia tehtäessä käydään yhteistoimintaa sopimushenkilöstön edustajien kanssa. Pelastuslaitokset maksavat yleensä suoraan oman kalustonsa ylläpito- ja käyttökustannukset. 18 alueella palokuntayhdistykset
hankkivat myös itse sammutus- ja pelastuskalustoa. Tämän kaluston ylläpito- ja käyttökustannuksista on sovittu
palokuntasopimuksissa.

3.7 PALOKUNNAN OMISTAMAN KIINTEISTÖN VUOKRAKUSTANNUKSET
Pelastuslaitokset maksavat palokuntien omistamista paloasemista kiinteistökorvauksen sopimuksissa sovitulla tavalla
18 alueella. Neljällä alueella palokuntayhdistykset eivät omista paloasemakiinteistöjä.

3.8 SOPIMUSKORVAUKSEN TARKISTAMINEN
Palokuntayhdistyksen saaman sopimuskorvauksen tarkistamisesta on 17 alueella sovittu, että se tehdään vuosittain.
Viidellä alueella ei ole sovittu automaattisesta sopimuskorvauksen tarkistamisesta, vaan se vaatii aina erillisen neuvottelun ja sopimisen korotuksesta.

3.9 VARALLAOLOSTA JA JOHTAMISEN VARMISTAMISESTA SOPIMINEN
Varallaolo on sopimushenkilöstön osalta toteutettu vapaamuotoisena varallaolona. Eri alueilla järjestelyt ja varallaoloajat vaihtelevat.
Miehistön varallaoloa on järjestetty 11 alueella. Useimmiten se on 1 tai 2 miehen varallaoloa, yhdellä tai useammalla alueen palokunnista. Yhdellä alueella on muodostettu varallaoloalueet, joissa varallaolo vahvuus virka-ajan
jälkeen on 1+3.
Johtamisen varmistaminen on osittain tai kattavasti – päivystysjärjestelmänä – toteutettu 14 pelastustoimialueella. Näistä neljällä alueella johtamisen varmistamista varallaololla on 1-2 paloasemalla tai osalla pelastustoimen
aluetta. Kymmenellä alueella on kattava yksikönjohtajavarallaolojärjestelmä. Lisäksi kahdella alueella suunnitellaan
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johtamisen varmistavan järjestelmän käynnistämistä. Huomattavaa on, että varallaolo päivystysringeissä on mukana
sopimushenkilöstön lisäksi ammattihenkilöstöä.

4 PALOKUNTIEN LÄHTÖVALMIUS
Palokuntien lähtövalmiuden selvittäminen tuli mukaan selvitystyön aikana. Tästä pelastuslaitoksilta pyydetty tieto
on sisällöltään vaihtelevaa, joidenkin pelastuslaitosten osalta saatu tieto on tarkkaa sisältäen lähtöaikavaatimuksen
ja vahvuudet. Osan alueista tieto on pelkästään luokkaa - aika millä välillä - alueen palokunnat lähtevät liikkeelle.
Lähtövalmiudesta on vaikea tehdä yhteenvetoa. Tämän asian selvittämistä tulisi jatkaa. Alueiden raporttiosuuden
kohdasta 1.4 – 22.4 näkee sen, mitä tietoja on tämän hankkeen aikana lähtövalmiudesta saatu.

5 PALKANMAKSU SOPIMUSHENKILÖSTÖLLE
Palkanmaksu sopimushenkilöstölle pelastuslaitoksen puolesta hoidetaan työsuhteen perusteella (henkilökohtaiset
sopimukset) tai palokunta sopimuksessa sovitulla tavalla pelastuslaitos toimii sijaismaksajana sopimuspalokunnan
henkilöstölle palokuntayhdistyksen puolesta. Myös osa VPK-yhdistyksistä maksaa palkkaa jäsenistölleen ja työnantajat maksavat palkan työpaikkapalokunnissa (vertaa piirros 1).
Palkkaa maksetaan pelastuslaitoksen toimesta Suomessa 392:n palokunnan tai paloaseman henkilöstölle. Tämä
on 53,6 %:a koko määrästä. Pelastuslaitos suorittaa palkanmaksun VPK-yhdistysten jäsenille 165 palokunnassa, tämä
luku on 32,7 %:a VPK:n määrästä. Taulukko 5 kertoo kuinka monessa palokunnassa maksetaan palkkaa sopimushenkilöstölle.
VPK-yhdistysten maksaman palkan selvittäminen tarkasti ei tämän hankkeen osalta ollut mahdollista. Palokuntien alueosastotoiminnan kautta saatiin tieto kahdelta alueelta – Kymenlaaksossa 24 % palokunnista maksaa
sopimuspalokuntatoiminnasta palkkaa tai palkkioita jäsenistölleen. Vastaavasti Varsinais-Suomessa luku on 10,9 %.

6 TYÖSOPIMUKSET JA MUUT SOPIMUKSET
Työsopimusten osalta tilanne on pelastuslaitoksissa hyvä. Kaikkien sivutoimisten henkilöiden kanssa on tehty työsopimus, joka malliltaan on lähes samanlainen kaikilla alueilla.
Muita sopimuksia ovat jotkut pelastuslaitokset tehneet palokuntien kanssa ensivastetoiminnasta, jälkivahinkojen
torjunnasta ja hälytysmuonituksesta. Tarkemmat tiedot näistä on löydettävissä aluekohtaisista osuuksista kohdista
1.6–22.6.

7 PELASTUSLAITOKSEN KANTA SOPIMUKSIIN
Pelastuslaitosten kanta oman alueen palokuntasopimuksiin ja niiden kehittämiseen on aluekohtaisessa luvussa
1.7–22.7.
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Taulukko 5

KUINKA MONESSA PALOKUNNASSA (VAST.) MAKSETAAN
PALKKAA SOPIMUSHENKILÖSTÖLLE?
PELASTUSLAITOS
1. Helsinki
2. Länsi-Uusimaa
3. Keski-Uusimaa
4. Itä-Uusimaa
5. Varsinais-Suomi
6. Kanta-Häme
7. Päijät-Häme
8. Kymenlaakso
9. Etelä-Karjala
10. Etelä-Savo
11. Keski-Suomi
12. Pirkanmaa
13. Satakunta
14. Etelä-Pohjanmaa
15. Pohjanmaa
16. Keski-Pohjanmaa
17. Pohjois-Savo
18. Pohjois-Karjala
19. Jokilaaksot
20. Kainuu
21. Oulu-Koillismaa
22. Lappi
YHTEENSÄ

SOPIMUSSIVUT.
PALOKUNNAT PALOAS.

TYÖPAIKKASOPIMUSP.

1
3
14
13
6
8
13
9
17
11
7
8
3
4
5
13
2
4
28
165

5
5
6
3
1
4
16
23
7
1
21
21
14
23
19
11
7
18
1
207

2
5
4
2
1

1
2

20

YHTEENSÄ
0
1
3
5
19
21
9
14
21
25
42
8
12
28
29
17
28
26
24
9
22
29
392
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8 SOPIMUSPALOKUNTIEN EDUSTAJIEN KANTA
Kaikkien pelastusalueiden jokaisen sopimuspalokunnan ja sivutoimisen paloaseman henkilöstön edustaja kutsuttiin aluekäynnin yhteydessä sopimusten selvittämishankkeen info-tilaisuuteen. Hankkeen vetäjä kertoi heille
hankkeen tavoitteista, kerättävästä tiedosta, aikataulusta ja hankkeen raportoinnista. Tilaisuuteen osallistuneita
pyydettiin arvioimaan sitä, millä tasolla sopimusasiat alueella ovat ja sitä, miten yhteistyö pelastuslaitoksen ja
sopimushenkilöstön edustajien kanssa sujuu. Arviointi tehtiin arviointilomakkeelle, jossa kumpaakin asiaa arvioitiin numerolla 1–5 (1 huonolla tasolla – 5 erittäin hyvällä tasolla)
Arviointiin osallistui 21 pelastustoimen alueella 361 sopimushenkilöä. Taulukossa 6 on koottuna arviointi
kaikkien alueiden osalta.

SOPIMUSHENKILÖIDEN EDUSTAJIEN ARVIOT SOPIMUSASIOISTA ALUEELLAAN:
1. MILLÄ TASOLLA SOPIMUSASIAT OVAT ALUEELLANNE (ARVIO1–5)
2. MILLÄ TASOLLA YHTEISTYÖ PELASTUSLAITOKSEN KANSSA SUJUU (ARVIO 1–5)
ALUE
1.
2.
VASTAAJIEN MÄÄRÄ
1. Helsinki
3.7
3.9
8
2. Länsi-Uusimaa
2
2.8
12
3. Keski-Uusimaa
3
3.8
22
4. Itä-Uusimaa
3.3
2.8
26
5. Varsinais-Suomi
3.6
3.5
21
6. Kanta-Häme
3.9
2.5
12
7. Päijät-Häme
3.8
3.9
23
8. Kymenlaakso
4
3.5
26
9. Etelä-Karjala
3.6
3.3
22
10. Etelä-Savo
4.1
4.3
8
11. Keski-Suomi
3
3
15
12. Pirkanmaa
4
3.5
17
13. Satakunta
3.7
3.5
18
14. Etelä-Pohjanmaa
3.1
3.4
8
15. Pohjanmaa
3.4
2.8
22
16. Keski-Pohjanmaa
3.7
3.7
12
17. Pohjois-Savo
Ei arviointia vähäisen osallistuja määrän takia
18. Pohjois-Karjala
4.1
3.8
26
19. Jokilaaksot
3.9
3.3
8
20. Kainuu
4.2
4
9
21. Oulu-Koillismaa
4.4
3.3
8
22. Lappi
3.9
3.8
38
YHTEENSÄ
361
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9 SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUKSET
Taulukossa 7 on näkyvissä sopimuspalokuntien korvausten vaihteluväli kunkin alueen osalta.
Huomattavaa on, että sopimuskorvausten suoravertailu eri alueiden välillä ei ole mahdollista. Luvut eivät ole vertailukelpoisia erilaisista sopimuskorvausten määrittelyperusteista johtuen. Lisäksi sopimuskorvaukset eri alueilla pitävät
sisällään erilaisista osatekijöistä koostuvia korvauksia.
Sama asia on huomioitava myös alueen sisällä vertailtaessa sopimuskorvauksia. Vertailua tehtäessä tulee tarkkaan
tietää korvausten määritys- ja muodostumisperiaatteet.
Sopimusten selvittämishankkeen tavoitteeksi asetettiin tiedon saanti palokuntien sopimusten rakenteesta ja kaikista
sopimuspalokuntatoiminnan ja sivutoimisen henkilöstön toiminnasta aiheutuvista kustannuksista pelastuslaitosten
2009 toimintamenoihin. Tätä korostettiin hankkeen yhteydessä ja selvityskäynneillä.

SOPIMUSKORVAUSTEN VAIHTELUVÄLI
PELASTUSLAITOKSISSA
EUROA/VUOSI
PELASTUSLAITOS
1. Helsinki
2. Länsi-Uusimaa
3. Keski-Uusimaa
4. Itä-Uusimaa
5. Varsinais-Suomi
6. Kanta-Häme
7. Päijät-Häme
8. Kymenlaakso
9. Etelä-Karjala
10. Etelä-Savo
11. Keski-Suomi
12. Pirkanmaa
13. Satakunta
14. Etelä-Pohjanmaa
15. Pohjanmaa
16. Keski-Pohjanmaa
17. Pohjois-Savo
18. Pohjois-Karjala
19. Jokilaaksot
20. Kainuu
21. Oulu-Koillismaa
22. Lappi

VAIHTELUVÄLI
ALARAJA
YLÄRAJA
24 450
66 300
8 430
34 125
1 072
28 000
1 200
27 089
2 428
79 929
950
25 026
3 069
26 347
1 634
71 073
924
52 920
1 550
55 304
1 845
9 000
5 472
133 477
589
117 533
150
93 290
410
86 918
1 000
8 600
840
21 977
4 800
18 000
944
5 099
4 000
6 600
1 000
27 166
1 355
21 060

Tiedon kerääminen perustui hankkeen vetäjän aluekäynteihin pelastuslaitosten johtopaikoilla. Käynneillä tieto kerättiin yhteistyössä alueen sopimuspalokuntatoiminnan hyvin
tuntevien viranhaltijoiden kanssa.

Taulukko 7
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Kerättävä tieto ja keräämistapa perustui hankkeen ohjausryhmän käsitykseen kerättävästä tiedosta, sen tarpeesta ja sen luotettavasta hankintatavasta. Hankkeen toimesta toivottiin, että ennen aluekäyntiä pelastuslaitoksen
toimesta olisi kerätty ennakkoon mallitaulukkoon kustannustiedot valmiiksi lähetetyn ohjeen mukaisesti. Pilottikäynnin yhteydessä (Varsinais-Suomi, Tampere ja Itä-Uusimaa) tämän tiedon saanti koettiin välttämättömäksi.
Ennen aluekäyntiä ennakkoon pelastuslaitoksille lähetetty tiedonkeruuohje on tämän loppuraportin liitteenä
1 ja mallitaulukko liitteenä 2.

Taulukko 8

PELASTUSLAITOSTEN TOIMINTAMENOT 2009 JA SOPIMUSPALOKUNTIEN
JA SOPIMUSHENKILÖSTÖN AIHEUTTAMAT KUSTANNUKSET
PELASTUSLAITOS

TOIM. MENOT

SOP. HENK. KUST.

1. Helsinki
2. Länsi-Uusimaa
3. Keski-Uusimaa
4. Itä-Uusimaa
5. Varsinais-Suomi
6. Kanta-Häme
7. Päijät-Häme
8. Kymenlaakso
9. Etelä-Karjala
10. Etelä-Savo
11. Keski-Suomi
12. Pirkanmaa
13. Satakunta
14. Etelä-Pohjanmaa
15. Pohjanmaa
16. Keski-Pohjanmaa
17. Pohjois-Savo
18. Pohjois-Karjala
19. Jokilaaksot
20. Kainuu
21. Oulu-Koillismaa
22. Lappi

MILJ. EUROA
50.177
27.219
22.174
8.224
28.321
9.235
13.746
13.465
9.638
11.02
16.302
28.464
17.508
14.639
9.42
7.15
15.619
11.122
10.355
6.068
15.772
14.086

MILJ. EUROA
0.886
2.948
1.253
1.483
4.14
1.561
1.71
2.12
2.183
2.495
5.439
3.175
4.833
5.448
3.09
2.005
3.586
2.186
4.272
2.662
3.98
4.03

YHTEENSÄ

359.724

%-TOIM. KUSTAN./PALOK.
MENOISTA
1.8
10.8
5.6
18.0
14.6
16.9
12.4
15.7
22.6
22.6
33.4
11.2
27.6
37.2
32.8
28.0
23.0
19.7
41.3
43.9
25.2
28.6

EUROINA
59 048
66 000
41 760
32 229
55 944
50 370
77 707
58 886
66 154
80 475
132 666
59 902
94 755
187 870
88 276
117 955
115 692
84 077
177 991
295 736
180 917
122 122

65.484

Koko Suomen osalta pelastustoimen toimintamenoista 18,2 % on sopimushenkilöstön ja toiminnan aiheuttamia.
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SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUKSET PROSENTTEINA ALUEEN TOIMINTAMENOISTA
100 %
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PELASTUSLAITOS

Hankkeen aikana korostettiin sitä, että tähän taulukkoon kirjataan ja tässä hankkeessa huomioidaan vain sopimuspalokunnista, sivutoimisten henkilöiden miehittämien paloasemien ja sopimushenkilöstöstä pelastuslaitoksen
toimintamenoihin aiheutuneet kustannukset.
Seuraavat taulukot 8 ja 9 on koottu näin saaduista kustannustiedoista.
Pelastuslaitosten toimintamenot vuonna 2009 koko maan osalta ovat 359,724 miljoonaa euroa. Tästä summasta
sopimushenkilöstön ja toiminnan aiheuttamat kustannukset ovat 65,484 miljoonaa euroa. Koko maan osalta pelastustoimen toimintamenoista 18,2 % on sopimushenkilöstön ja toiminnan aiheuttamia.
Sopimushenkilöstön ja toiminnan aiheuttamat suurimmat (3) kustannuserät ovat henkilökohtaiset palkat 23,685
miljoonaa euroa, paloasemien vuokrat 16,966 miljoonaa euroa ja sopimuskorvaukset 11,016 miljoonaa euroa.
Huomattavaa on, että eri alueiden kustannuserien suora vertailu on mahdotonta, alueiden erilaisista kustannusten
kirjaamiskäytännöistä johtuen. Hankkeessa pyydetyt kustannuserät löytyvät taulukosta 9.
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Taulukko 9

SOPIMUSHENKILÖSTÖN JA TOIMINNAN AIHEUTTAMAT KUSTANNUKSET PELASTUSLAITOSTEN
TOIMINTAMENOISTA 2009
ALUE

SOPIMUSKORVAUKSET

HENKILÖKOHTAISET
PALKAT

TYÖTERVEYS

KOULUTUS

KALUSTON
KUNN. PITO

VAKUUTUKSET

48 000

85 000

80 000

8 950

113 420

143 853

20 000

60 000

60 000

30 000

TESTAUS- POLTTOAIKUSTANNEET
NUKSET

1. Helsinki

669 718

2. Länsi-Uusimaa

806 378

3. Keski-Uusimaa

431 354

4. Itä-Uusimaa

319 146

270 332

27 886

25 055

45 000

9 000

1 638 708

495 573

44 799

1 857

104 989

4 158

70 000

101 088

6. Kanta-Häme

243 599

567 420

12 900

15597

23 019

27 500

50 00

6 067

7. Päijät-Häme

227 058

685 339

6 494

8 192

25 632

18 210

36 756

8. Kymenlaakso

928 992

88 163

16 974

38 516

123 678

50 487

82 914

9. Etelä-Karjala

352 623

708 936

17 967

32 050

134 639

39 338

54 064

10. Etelä-Savo

191 196

1 132 217

5881

58 590

41 321

67 757

11. Keski-Suomi

78 340

3 308 865

58 930

95 000

263 805

122 371

135 357

12. Pirkanmaa

2 297 116

267 920

55 724

3 760

13. Satakunta

1 873 639

445 355

16 100

106 707

25 336

55 887

14. Etelä-Pohjanmaa

166 204

2 770 500

45 300

58 500

202 740

133 200

103 900

15. Pohjanmaa

206 174

1 417 730

3 595

60 750

134 717

30 987

54 700

16. Keski-Pohjanmaa

37 600

1 436 193

16 930

27 160

47 690

38 280

34 563

17. Pohjois-Savo

64 569

1 600 746

41 701

67 563

92 251

31 012

18. Pohjois-Karjala

56 300

1 099 620

41 960

27 800

21 000

14 500

35 640

19. Jokilaaksot

58 278

2 159 930

62 967

133 060

343 894

37 623

97 501

20. Kainuu

10 600

1 746 601

14 888

38 500

86 670

15 210

31 745

21. Oulu-Koillismaa

89 319

1 627 755

45 617
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SÄHKÖ, KIINTEISTÖN
VESI,
HOITOLÄMMITYS
KUSTAN.

MUUT
KULUT
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36 00

38 000
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60162
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1.225

2 509 547
2.51
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0.131
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3 586 461
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4 271 781
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1 381 760
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4 030 018

16 966 127 1 894 277 65 483 757
16.966
1.894
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POHDINTAA
HANKKEEN PITI alun perin keskittyä sopimusten rakenteisiin ja muutamaan keskeiseen sopimuksissa sovittuun
tai sopimattomaan vastuukysymykseen. Ennen hankkeen käynnistymistä selvitettäviä vastuukysymyksiä tuli
lisää. Kokonaan uutena suurena osiona tuli lisää sopimushenkilöstön ja toiminnan pelastustoimelle aiheuttamat
kustannukset. Kun hanke käynnistyi selvitettävät asiat tarkentuivat. Samalla tuli vielä lisätoiveita selvitettävistä
asioista.
Hankkeen aikana muutama lisäselvitettävä asia otettiin mukaan. Ne ovat palokuntien lähtövalmiudet ja hepatiitti B- rokotukset.
ALUEELLISTEN PELASTUSTOIMIEN ja sopimushenkilöstön
PALJON TÄRKEITÄ ASIOITA JÄI SELVITTÄMÄTTÄ.
NIITÄ OVAT AINAKIN:
YDUDOODRORQNXVWDQQXNVHW
(ovat nyt mukana palkoissa)
SDORNXQWD\KGLVW\VWHQRPDWSHODVWXVWRLPHD
hyödyttävät hankinnat ja niiden arvo
VRSLPXVSDORNXQWLHQMDVLYXWRLPLVHQKHQNLO|VW|Q
paloasemien kalustoinvestointien osuus
pelastuslaitosten kalustoinvestoinneista
SDORNXQWLHQOlKW|YDOPLXVMD²YDKYXXVWDUNDVWL
93.\KGLVW\VWHQPDNVDPDQSDONDQWDL
palkkioitten selvittäminen tarkasti
SDONDWWRPDQW\|QPllUlVRSLPXVSDORNXQQLVVD
SDORNXQWLHQNDOXVWRQWDVR

palokuntien ja paloasemien vastuuhenkilöiden tulee
olla kiinnostuneita toiminnan kehittämisestä, jotta kansalaisten palvelutaso voidaan tulevaisuudessa turvata.
Yksi selkeä huoli ja haaste on palokuntien ja hälytyskelpoisen henkilöstön määrä.
Sopimushenkilöstön palokuntia ja paloasemia on
732. Hälytyskelpoista henkilöstöä on nyt noin 20 henkilöä/palokunta – määrä on hälyttävän pieni. Tosin hälytyskelpoisten määrä vaihtelee palokunnittain esimerkiksi
5 henkilöstä yli 50 henkilöön. Tämän määrän kehitystä
tulee vuosittain seurata ja tehdä lisäponnisteluja henkilöstön pitämiseksi palokuntien toiminnassa mukana ja
lisähenkilöstön saamiseksi.

SOPIMUKSET OSOITTAVAT, että työturvallisuus ja työterveyshuolto on alue- ja palokuntasopimuksissa sovittu joillakin alueilla ”kevyesti” tai ei ollenkaan. Aluekäynnit osoittivat, ettei todellinen tilanne ole niin huono kuin sopimukset antaisivat olettaa. Työturvallisuus ja työterveys asioita on parannettu alueella ja ne saattavat olla kunnossa
tai lähes kunnossa. Alueellisesti tästä kannattaa keskustella ja kirjata myös muuttuneet, parantuneet käytännöt
sopimuksiin.
PELASTUSLAITOKSET OVAT erilaisia (vertaa piirros 1). Tämä oli tiedossa, mutta yllätys kuitenkin oli, kuinka
valtavan erilaisia laitokset ovat. Erilaisuus on rikkaus, mutta samalla se on liiankin tehokas este pelastustoimen
kehittämiselle. Hankkeessa pyydettiin ohjeen mukaisesti pelastuslaitosten lähettämään hankkeen vetäjälle tarkat
taloustiedot sopimushenkilöstön ja toiminnan osalta. Näiden tietojen saaminen oli osittain kohtuuttoman vaike-
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aa, koska tällä tarkkuudella tietoja ei ole aiemmin tarvittu. Useiden pyyntöjen jälkeen tiedot täydentyivät tipoittain.
Runsaasti ennakoimatonta työtä näiden tietojen hankkimiseksi ja jopa muodostamiseksi tehtiin kaikkien mahdollisten sopimushenkilöstön ja toiminnan kustannusten kokoon saamiseksi. Nyt pelastuslaitosten toimintamenoihin
kohdistuvat sopimuspalokuntien ja sopimushenkilöstön aiheuttamat kustannukset on tarkasti saatu kokoon. Silti
alueiden kustannuksia vertailemalla voi ihmetellä, miksi esim. kahden lähes saman suuruisen alueen varustekustannukset ovat jossain hyvin pienet ja toisaalla taas suuret. Samanlaista ihmettelyä voi tehdä myös muiden kustannuserien kohdalla. Tämä johtuu ainakin osittain erilaisista kustannusten kirjaamistavoista. Olisiko siitä hyötyä kaikille pelastuslaitoksille, jos talouden pidon seuraamista ja siihen liittyviä käytäntöjä yritettäisiin yhdenmukaistaa ja parantaa?
NIIN ALUE- KUIN palokuntasopimukset eivät voi olla pysyviä ”kiveen kirjoitettuja”, vaan niitä tulee kehittää alueellisen
pelastustoimen ja palokuntien kehittyessä. Toivottavasti tämä raportti antaa perusteita kehittämistyölle.
PELASTUSTOIMESSA KÄYTETÄÄN monia käsitteitä niin ettei edes alan sisällä toimivat niitä käsitä yhteisellä ja samalla
tavalla. Tämä tuli selvästi esiin hankkeen aluekäyntien yhteydessä, mutta myös selkeänä vaikeutena kirjoitettaessa
tätä loppuraporttia. Pelastuslaissa tulisi käyttää kansalaisten omaksumia ja ymmärtämiä käsitteitä. Se auttaisi myös
pelastusalan sisällä selkeämpään kielelliseen ja kirjoitettuun ilmaisuun. Erityisen hankalia epämääräisesti käytetyt
käsitteet ovat henkilöstön osalta. Varsinainen sanojen viidakko on sopimushenkilöstöstä käytetyt käsitteet. Heistä
käytettyjä sanoja ovat mm. palokuntalainen, vapaapalokuntalainen, vapaaehtoinen palokuntalainen, vapaaehtoispalokuntalainen, sopimuspalokuntalainen, sopimushenkilö, sivutoiminen työntekijä, sivutoiminen henkilö, toimenpidepalkkainen työntekijä, osa-aikainen henkilö, osa-aikainen työntekijä ja puolivakinainen henkilö. Myös pelastustoimen ammattihenkilöstöstä käytetään useita käsitteitä.
Yksi mahdollisuus olisi määrittää henkilöstön osalta pääkäsitteeksi pelastushenkilö, jota tarpeen mukaan tarkennettaisiin - ammattipelastushenkilö, sivutoiminen pelastushenkilö, sopimuspelastushenkilö.
KESKUSTELIN UUDENVUODEN AATTONA 31.12.2010 Pohjois-Savon pelastusjohtajan Jorma Westerholmin kanssa puhelimessa. Hänen puheestaan jäi paljon mieleen. Yksi melko tarkka lainaus on seuraava: ”Kuule Isto – muista yksi
juttu – kun loppuraportti valmistuu, se on selvitetystä asiasta sillä hetkellä täydellisin kuvaus – versio 1.0. Seuraavana päivänä raportin tiedot alkavat jo vanhentua, asia menee eteenpäin ja tietoisuus näistä asioista paranee. Siinä on
loppuraportin arvo – se ei ole vähäinen.”
TOIVON SOPIMUSTEN selvittämishankkeen loppuraportin kuluvan pelastustoimesta kiinnostuneiden käsissä. Pohditaan
asioita, selvitetään niitä vielä lisää, muodostetaan perusteltuja mielipiteitä, käydään rakentavaa keskustelua ja viedään
pelastusalaa yhdessä eteenpäin.
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LÄHTEET & LIITTEET

LÄHTEET:
Haastattelut pelastuslaitoksissa
Pelastuslaitoksilta saatu materiaali:
tQFMBTUVTMBJUPLTFOUJMJOQÊÊUÚTUJFEPU
tQFMBTUVTMBJUPLTFOUPJNJOUBLFSUPNVT
tTPQJNVTQBMPLVOUJFOKBQFMBTUVTMBJUPLTFOWÊMJOFOBMVFTPQJNVT
tUZZQJMMJTJNNÊUBMVFFOQBMPLVOUBTPQJNVLTFU o
tUZÚTPQJNVLTFONBMMJLBBWBLF
Pelastuslaitoksilta sopimusten selvittämishankkeen ohjeen mukaisesti
pyydetty materiaali ja siihen liittynyt mallitaulukko täytettynä.
Pelastuslaitosten www-sivut
Pronto-tiedot pelastuslaitosten 2009 tilinpäätöksistä
Lindholm H., Lindqvist-Virkamäki S., Lusa S., Punakallio A., Ilmarinen R.,
Mäkinen H. Pelastushenkilöstön terveystarkastukset –hyvät käytännöt.
Työterveyslaitoksen julkaisu 2008.
Kaukonen E., Pelastustoiminnan johtaminen. Pelastusopiston julkaisu 2005.
Alueellisesti pidettyjen sopimusten selvittämishankkeen info-tilaisuudet ja
niissä sopimushenkilöstön antama arviointi alueen palokuntatoimintaan
liittyvistä sopimuksista ja yhteistoiminnasta pelastuslaitoksen kanssa
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LIITTEET
LIITE 1
SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKE
OHJE
3.6.2010

TARVITTAVAN TIEDON SAAMINEN SOPIMUSPALOKUNTIEN
KUSTANNUKSISTA
YLEISTÄ
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto toteuttaa valtakunnallisen sopimusten selvittämishankkeen Palosuojelurahaston erityisavustuksen turvin.
Hankkeen tavoitteena on saada tarkka tieto palokuntien sopimusten rakenteesta ja kaikista sopimuspalokuntatoiminnan aiheuttamista kustannuksista. Hanke toteutetaan asiantuntijatyönä.
Tiedon kerääminen perustuu hankkeen vetäjän Isto Kujalan aluekäynteihin pelastuslaitosten johtopaikoilla.
Käynneillä tieto kerätään yhteistyössä alueen sopimuspalokuntatoiminnan hyvin tuntevien viranhaltijoiden kanssa.
Kerättävä tieto ja keräämistapa perustuu hankkeen ohjausryhmän käsitykseen kerättävästä tiedosta, sen tarpeesta ja sen luotettavasta hankintatavasta.
PELASTUSLAITOKSEN KERÄÄMÄ TIETO
Hankkeen toimesta toivotaan, että ennen aluekäyntiä pelastuslaitoksen toimesta olisi kerätty oheisen exel-taulukon mallin mukainen tieto valmiiksi. Pilotointikäynnin yhteydessä (Varsinais-Suomi, Tampere ja Itä-Uusimaa)
tämän tiedon saanti koettiin välttämättömäksi.

OHJEET EXEL-TAULUKON TÄYTTÄMISEKSI
TAULUKON VASEMMAN PUOLEINEN SARAKE
Taulukon vasemman puoleiseen sarakkeeseen kirjoitetaan kaikki alueen sopimuspalokuntien nimet. Näitä ovat
VPK-sopimuspalokunnat, henkilökohtaisen sopimuksen sopimuspalokunnat, sopimuspalokuntana toimivat
laitos-, tehdas- ja sotilaspalokunnat. Eli kaikki ne palokunnat, joiden kanssa pelastuslaitoksella on sopimus tai
sopimuksia pelastustoiminnan tehtävien hoitamisesta.
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VAAKARIVIT
Vaakariveihin eritellään kaikki ko. palokunnan kustannus- ja muut tiedot otsakkeen mukaisesti. Jos jotain tietoa on
mahdoton eritellä palokuntakohtaisesti – voidaan se kirjata yhteensä summana palokuntakohtaisten rivien alimmaiseksi luotavalle YHTEENSÄ sarakkeelle. Kyseessä on kaikilta osin vuoden 2009 tilinpäätöstietojen mukaiset kustannukset.

TARKENNETUT OHJEET OTSAKEKOHTAISESTI:
PALOKUNTALUOKKA
Sarakkeeseen kirjataan kunkin palokunnan luokka – alla luokkien määritelmät.
VALMIUSPALOKUNTA
Palokunta, joka on vaikutusalueensa ainoa palokunta tai / ja osallistuu pääsääntöisesti kaikkiin alueensa hälytystehtäviin. Vakinaisen palokunnan miehitetyt paloasemat luetaan valmiuspalokuntiin.
TÄYDENNYSPALOKUNTA
Valmiuspalokuntaa täydentävä palokunta, joka hälytetään pääosaan vaikutusalueensa kiireellisistä lähdöistä.
TUKIPALOKUNTA
Palokunta, joka hälytetään pääsääntöisesti valmius- ja täydennyspalokuntia tukeviin tehtäviin. Palokunnan tulee
kuitenkin kyetä itsenäisesti hoitamaan tavanomaisen sammutus- ja pelastustehtävän. Tukipalokuntaa voidaan käyttää
valmiussiirtoihin.
RESERVIPALOKUNTA
Muita palokuntia täydentävä palokunta, joka hälytetään lähinnä suurpaloihin, muihin laajoihin onnettomuuksiin tai
kiireettömiin tehtäviin.
MUU PALOKUNTA
Toiminta on painottunut muuhun kuin hälytystehtäviin valmistautumiseen tai palokunta ei täytä palokunnalle asetettuja valtakunnallisia tai alueellisia vaatimuksia.
SOPIMUSKORVAUS
Korvaus kirjataan sen suuruisena, kun se palokuntayhdistykselle maksetaan. Vuokrat kohtaan sijoitetaan se korvaus,
jonka pelastuslaitos maksaa palokunnan omistaman kiinteistön käytöstä paloasematoimintaan.
Tähän kohtaan kirjataan myös henkilökohtaisen sopimuksen palokuntien palomiesyhdistykselle mahdollisesti
maksettu korvaus tai tuki. Samoin laitos-, tehdas- ja sotilaspalokunnalle maksettu korvaus sopimuspalokuntana
toimimisesta.
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HENKILÖKOHTAISET PALKAT
Tähän sarakkeeseen kirjataan palokunnan henkilöstölle henkilökohtaisen sopimuksen perusteella maksettu
palkka tai teknisenä palkan maksuna suoritettu palkka yhteensä summana koko vuoden ajalta käsittäen kaikki
palkkakustannukset.
TYÖTERVEYS
Palokuntakohtaisesti eriteltynä työterveyshuollon kustannukset, jos tätä erää ei ole saatavissa palokuntakohtaisena, sen voi kirjata kaikkien sopimuspalokuntien aiheuttamien kustannusten yhteissummana – koko taulukon
alimmalle riville luotavaan YHTEENSÄ -sarakkeeseen.
KOULUTUS
Kaikki sopimuspalokuntien aiheuttamat koulutuskustannukset, jos tätä erää ei ole saatavissa palokuntakohtaisena, sen voi kirjata kaikkien sopimuspalokuntien aiheuttamien koulutuskustannusten yhteissummana – koko
taulukon alimmalle riville luotavaan YHTEENSÄ sarakkeeseen. Jos alueella on maksettu palokuntalaisille koulutusajalta oman työn palkan menetyksestä – ne kustannukset kirjataan myös tähän kohtaan.
KONEIDEN KUNNOSSAPITO
Kaikkien koneiden ja ajoneuvojen kunnossapito ja huolto kustannukset kirjataan tähän kohtaan. Myös hankitut
kuluneet osat tai tarvikkeet (esim. ajoneuvoihin hankitut renkaat) kirjataan tähän kohtaan.
VAKUUTUKSET
Kaikki maksetut sopimuspalokuntatoimintaan kuuluvat vakuutusmaksut ovat tämän sarakkeen tietoja.
TESTAUSKUSTANNUKSET
Sopimuspalokuntalaisten testauksista aiheutuvat kaikki kustannukset.
POLTTOAINEET
Pelastuslaitoksen maksamat sopimuspalokuntien polttoainekustannukset.
HÄLYTTÄMISKUSTANNUKSET
Mikäli pelastuslaitoksen alueella on sellaisia kustannuksia, jotka liittyvät sopimuspalokuntalaisten hälyttämiseen
ja ne maksaa pelastuslaitos kirjataan ne tähän kohtaan. Tämä ei tarkoita palkkaan mahdollisesti liittyvää hälytysrahaa (se kirjataan palkkakohtaan) – vaan esim. pelastuslaitoksen hankkiman puhehälytysviestijärjestelmän (tai
hälytykseen lähdön varmistusjärjestelmän / vast.) kustannuksia.
VIRVEKUSTANNUKSET
Virvepäätelaitteiden hankinta ja virven käytöstä aiheutuvat sopimuspalokuntatoiminnan aiheuttamat kustannukset.
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VARUSTEKUSTANNUKSET
Sopimuspalokuntien käyttöön hankittujen varusteiden hankintakustannukset ja huolto- ja pesettämiskustannukset.
KALUSTOINVESTOINNIT
Vuoden 2009 aikana hankitun muun (kuin aiemmissa kohdissa kysytty) kaluston hankintakustannukset kirjataan
tähän kohtaan. Rajana pidetään 1000 euroa – tähän kohtaan kirjataan kaikki yli 1000 euron kalustoinvestoinnit.
SÄHKÖ, VESI
Pelastuslaitoksen maksamat sopimuspalokuntien asemien sähkö- ja vesilaskut.
KIINTEISTÖNHOITOKUSTANNUKSET
Pelastuslaitoksen maksamat sopimuspalokuntien paloasemien kiinteistönhoitokustannukset.
VUOKRAT
Pelastuslaitoksen maksamat sopimuspalokuntien paloasemien vuokrat. Mikäli alueella on sovittu, ettei pelastuslaitos näitä kustannuksia maksa vaan kunnat huolehtivat niistä suoraan – on pyrittävä selvittämään näistä tiloista
vuonna 2009 kunnille aiheutuneet kustannukset.
MUUT KULUT
Jos näiden edellä mainittujen kustannusten lisäksi on vielä muita kustannuksia, jotka kohdistuvat sopimuspalokuntiin ja pelastuslaitos ne maksaa, kirjataan ne tähän sarakkeeseen. Mitä kustannuksia ne ovat, kirjataan taulukon alle.
KUSTANNUSTEN HUOMIOIMINEN TILANTEESSA, JOSSA PALOASEMALLA (PALOKUNNASSA)
TYÖSKENTELEE SEKÄ AMMATTI, ETTÄ SOPIMUSHENKILÖSTÖÄ
Tähän taulukkoon kirjataan VAIN sopimuspalokuntalaisten osuus eri kustannuksista. Tämän tarkka ilmoittaminen lienee joiltakin kohdin aika vaikeaa – siksi kaikkialla tehdään niin, että kustannuksiksi sopimuspalokuntien
osalta kirjataan se osuus mikä henkilömäärästä on sopimuspalokuntalaisia. Esim. jos asemalla työskentelee 5
ammattipalomiestä ja 15 sopimuspalokuntalaista ja kiinteistön vuokra on 40 000 euroa vuodessa – saadaan tästä
sopimuspalokuntakustannuksiksi 15/20 x 40 000 euroa = 30 000 euroa. Samoin tehdään muiden ”yhteisten kustannusten” osalta.
Taulukon alle tehdään näiden palokuntien osalle huomautus – esim. palokunnan henkilöstöstä 15/20 sopimuspalokuntalaisia.

Hankkeen vetäjä
Isto Kujala
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KORVAUS
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PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA
– SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN
LOPPURAPORTTI KERTOO PALOKUNTIEN
SOPIMUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA SOPIMUKSISSA
SOVITUISTA KESKEISISTÄ VASTUISTA.
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PALOKUNTATOIMINTANSA AIHEUTTAMAT
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JA KOOTTU RAPORTIN TAULUKOIHIN.
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