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Jakelussa mainitut

Pohjois-Savon alueellisen pelastustoimen palvelutasopäätöksen päivittäminen
Pohjois-Savon pelastuslaitos vastaa maakunnan alueella pelastustoimen tehtävien
hoitamisesta kuntien kanssa laaditun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.
Pelastuslain (379/2011) mukaan alueen pelastustoimi laatii palvelutasopäätöksen,
jossa päätetään pelastustoimen tuottamien turvallisuuspalveluiden tasosta ja
tavoitteista sekä toimintojen keskeisimmistä järjestelyistä ja kehittämistoimenpiteistä.
Pelastustoimen palvelutasosta päättää aluepelastuslautakunta kuntia kuultuaan.
Pelastuslaitoksessa on valmisteltu uusi palvelutasopäätösehdotus ajalle 1.1.2021–
31.12.2023. Palvelutasopäätös koskee myös 1.1.2021 alkaen Pohjois-Savon
pelastustoimen alueeseen kuuluvaa Joroisten kuntaa.
Pelastustoimen varallaoloon liittyy tällä hetkellä oikeudellisia ja taloudellisia
riskejä. Varallaolon on todettu valtakunnallisesti olevan muutamassa oikeusjutussa
työaikaa, joka tarkoittaa varallaolotuntien maksamista palkkana
työaikakorvauksineen. Taloudellinen riski on merkittävä. Pohjois-Savon
pelastuslaitoksen osalta varallaolojuttu on edelleen työtuomioistuimen käsittelyssä.
Varaudumme asiaan ja ehdotamme riskin pienentämistä. Palvelutasopäätösehdotus
sisältää varallaolon vähentämisen 1.1.2021 alkaen ja tarvittaessa varallaolon
lopettamisen. Ehdotuksessa on mukana varallaolon korvaavia toimenpiteitä.
Palvelutasopäätösehdotus sisältää uuden tarkennuksen siihen, kuinka kauan 24/7–
pelastusasemien henkilövahvuus voi olla äkillisissä poissaolotilanteissa alle
minimivahvuuden 1+3 (esimies ja kolme palomiestä). Ajaksi on määritelty neljä
tuntia, jonka kuluessa työvuoro täydennetään 1+3 vahvuuteen. Tavoitteena on
hyödyntää olemassa olevaa resurssia sisäisen liikkuvuuden mallilla ja välttää
ylimääräisiä henkilöstökuluja.
Ehdotus sisältää 24/7 välittömän vesisukellusvalmiuden ylläpitämisen 1.1.2021
alkaen Kuopion Neulamäen pelastusasemalla, josta vesisukeltajat lähtevät tarvittaessa
koko maakunnan alueelle. Varkauden pelastusasemalla ylläpidetään ajallisesti n. 50
% vesisukellusvalmiutta nykyisellä henkilöstöllä.
Maakunnallisen pelastustoimen palveluverkon ylläpitäminen edellyttää lähivuosina
kunnilta huomattavissa määrin toimitilojen (pelastusasemien) uusimista. Uudet
terveelliset ja turvalliset tilat ovat tarpeen, mutta ne lisäävät selkeästi
pelastuslaitoksen kunnille maksamien pääomavuokrien määrää ja näkyvät kohonneina
kiinteistömenoina.
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Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta käsitteli kokouksessaan 7.10.2020 § 52
Pohjois-Savon pelastustoimen palvelutasopäätösehdotusta ja pyytää ehdotuksesta
lausunnot Pohjois-Savon kaupungeilta ja kunnilta, Joroisten kunnalta sekä ItäSuomen aluehallintovirastolta.
Lausunnot pyydetään toimittamaan 16.11.2020 mennessä osoitteeseen:
Pohjois-Savon pelastuslaitos
Volttikatu 1 A
70150 Kuopio
tai sähköpostilla: pelastuslaitos@kuopio.fi

Kuopiossa 12.10.2020

Jukka Koponen
Jukka Koponen
pelastusjohtaja

LIITTEET

Pohjois-Savon palvelutasopäätösluonnos 2021-2023
- Valvontasuunnitelma 17.12.2019
- Turvallisuusviestintäsuunnitelma 17.12.2019
- Rakennusinvestointisuunnitelma 2021-2024
- Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palveluverkko 1.1.2021

JAKELU

Pohjois-Savon kaupungit ja kunnat
Joroisten kunta
Itä-Suomen aluehallintovirasto
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