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PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ
Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 20.5.2010

I Luku
1 § Sovellettavat säännöt
Pelastuslautakunnan ja pelastuslaitoksen toimintaan sovelletaan tämän johtosäännön lisäksi
- Lapin liiton perussopimusta
- Lapin liiton hallintosääntöä
- Lapin liiton luottamushenkilöiden palkkiosääntöä
- Lapin liiton tarkastussääntöä.
- Pelastuslaitoksen toimintasääntöä.
2 § Vastuualue
Lapin pelastuslautakunta vastaa toimialueensa pelastustoimen järjestämisestä kuten pelastustoimea
koskevassa lainsäädännössä on edellytetty ja tehtävistä, jotka muussa lainsäädännössä on
pelastustoimelle määrätty lautakunnan vahvistaman pelastustoimen palvelutasopäätöksen
mukaisesti.
Lisäksi vastuualueeseen voi kuulua sairaankuljetus ja ensivastetoiminta sopimusten edellyttämässä
laajuudessa.
Lautakunta johtaa Lapin pelastustointa.
3 § Pelastuslautakunta
Lautakunnan asettaa Lapin liiton valtuusto, siten kuin Lapin liiton perussopimuksessa säädetään.
Lautakunta toimii Lapin liiton hallituksen alaisena. Pelastuslautakunta toimii alueen
pelastusviranomaisena (PeL 468/2003 4§).
4 § Lautakunnan toimivalta
Lautakunnan tehtävänä on:
1 Tehdä esitys pelastuslaitoksen talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi;
2 Laatia toimintakertomus ja ehdotus tilinpäätökseksi;
3 Hyväksyä vuosittainen talousarvion käyttösuunnitelma ja sen sitovuustaso sekä
raportointikäytäntö;
4 Päättää alueen pelastustoimen maksujen, taksojen ja palveluiden yksityiskohtaisesta
hinnoittelusta;
5 Päättää alueen pelastustoimen ja toimialueiden tulosalueista;
6 Päättää henkilökunnan irtisanomisesta ja lomauttamisesta;
7 Päättää toimialallaan virka- ja työehtosopimuksen soveltamisesta (poisluettuna
palkkajärjestelmästä päättäminen) siltä osin kuin siihen on sopimuksessa annettu
mahdollisuus;
8 Päättää tulosalueiden keskeisistä tehtävistä;
9 Päättää irtaimen omaisuuden hankkimisesta ja myynnistä;
10 Tehdä hankinta-, urakka-, suunnittelu-, myynti-, ja muut sopimukset;
11 Päättää alueiden ja toimitilojen vuokraamisesta sekä alueen pelastustoimen hallintaan
kuuluvien alueiden, rakennusten, toimitilojen ja laitteiden vuokraamisesta kolmannelle
osapuolelle;
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12 Päättää alueellaan toimiville sopimus- ja muille palokunnille sekä toimialaa tukeville
yhteisöille myönnettävistä avustuksista ja korvauksista;
13 Päättää pelastustoimen saatavien tileistä poistamisesta;
14 Päättää pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan;
15 Hyväksyä pelastuslaitoksen toimintasääntö;
16 Päättää alueen nuohouksen järjestämisestä ja nuohoustaksan;
17 Tekee esityksen pelastusjohtajan virkaan valittavasta henkilöstä;
18 Nimittää alueen pelastustoimen pelastusviranomaiset;
19 Päättää käytettävistä työaikajärjestelmistä
20 Yhteen sovittaa ja ohjaa kuntien valmiussuunnittelua;
21 Yhteen sovittaa eri viranomaisten ja pelastustoimeen osallistuvien tahojen yhteistoimintaa
pelastustoimessa;
22 Tuottaa tarvittaessa sairaankuljetuksen ja ensivastetoiminnan palvelut jäsenkunnan kanssa
tekemiensä sopimusten mukaisesti kunnan pelastustoimen palvelutasoa vaarantamatta;
23 Ratkaista muutkin toimialaansa kuuluvat asiat.
Lautakunnalla on oikeus siirtää kohdissa 9,10,11,13,18, 20 ja 21 mainittuja tehtäviään ja toimivaltaansa
alaiselleen viranhaltijalle.

5 § Pelastusjohtaja
Alueen pelastustoimen johtajana toimii pelastusjohtaja, jonka tehtävänä muualla säädetyn lisäksi
on:
1 pelastuslautakunnan alaisena tulosvastuullisesti johtaa ja kehittää alueen pelastustointa ja
huolehtii tarpeellisesta yhteistoiminnasta sekä käyttää pelastustoimen asioissa
puhevaltaa;
2 hyväksyä alueen pelastustoimen laskut;
3 päättää irtaimen omaisuuden hankkimisesta ja myynnistä lautakunnan erikseen päättämissä
rajoissa;
4 tehdä hankinta-, urakka-, suunnittelu-, myynti-, ja muut sopimukset lautakunnan erikseen
päättämissä rajoissa;
5 päättää henkilöstön virkamatkoista;
6 päättää henkilöstön vuosilomista;
7 päättää pelastuslaitoksen henkilöstön koulutuksesta;
8 myöntää ammattialalisän ja kokemuslisän;
9 suorittaa muut maakuntajohtajan ja pelastuslautakunnan määräämät tehtävät.
Pelastusjohtajalla on oikeus siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle edellä kohdissa 2, 3, 4,
5, 6, 7 ja 8 mainittujen tehtäviensä osalta.

6 § Pelastuslaitoksen organisointi
Pelastuslaitoksen toiminta jaetaan hallintopalveluihin, turvallisuuspalveluihin ja pelastustoimintaan.
Alueen pelastustoimen perustehtävät hoidetaan toimialueiden tulosvastuullisissa yksiköissä.
Hallintopalvelut, pelastustoimi ja ensihoito ovat pelastustoimen tulosalueita ja toimipaikat (21 kpl)
ovat tulosyksiköitä.
Turvallisuuspalvelua ja pelastustoimintaa johtaa pelastuspäällikkö.
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Lautakunta päättää toimialueista ja pelastuslaitoksen operatiivisesta organisaatiosta
toimintasäännössä.
7 § Pelastuslaitoksen johtoryhmät
Pelastuslaitoksessa on pelastustoimen tehtävien, talouden ja toiminnan suunnittelua ja
yhteensovittamista sekä valmistelua varten pelastuslaitoksen, turvallisuuspalvelujen ja
pelastustoiminnan johtoryhmät.
Pelastuslaitoksen johtoryhmään kuuluvat puheenjohtajana pelastusjohtaja, pelastuspäälliköt (2),
talouspäällikkö, vapaaehtoisten palokuntien edustaja ja henkilöstön edustaja. Tiimien vetäjät
osallistuvat johtoryhmän työskentelyyn vastuualueensa asioissa.
Turvallisuuspalvelujen johtoryhmään kuuluvat puheenjohtajana pelastuspäällikkö,
riskienhallintapäälliköt (3), palotarkastaja ja henkilöstön edustaja.
Pelastustoiminnan johtoryhmään kuuluvat puheenjohtajana pelastuspäällikkö, toimialueen päälliköt,
vapaaehtoisten palokuntien edustaja ja henkilöstön edustaja.
Johtoryhmiin voidaan kutsua asiantuntijoita.
Lautakunta päättää johtoryhmien tarkemmasta toimivallasta toimintasäännössä.
8 § Pelastuspäällikkö
Pelastuspäälliköt vastaavat pelastusjohtajalle turvallisuuspalvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä
tulosvastuullisesti kuten pelastustoimea koskevassa lainsäädännössä, palvelutasopäätöksessä, talous‐
suunnitelmassa ja toimintasäännössä on edellytetty.

Lautakunta päättää pelastuspäälliköiden tarkemmasta toimivallasta toimintasäännössä.

9 § Palopäällikkö

Palopäällikkö tai toimipaikan (paloaseman) vastuuhenkilö vastaa pelastuspäällikölle toimialueensa
pelastustoimen järjestämisestä tulosvastuullisesti, kuten pelastustoimea koskevassa
lainsäädännössä, palvelutasopäätöksessä, talous-suunnitelmassa ja toimintasäännössä on edellytetty.
Lautakunta päättää palopäällikön ja toimipaikan (paloaseman) vastuuhenkilön tarkemmasta
toimivallasta toimintasäännössä.
10 § Riskienhallintapäällikkö
Riskienhallintapäälliköt vastaavat pelastuspäällikölle turvallisuuspalvelujen järjestämisestä
tulosvastuullisesti, kuten pelastustoimea koskevassa lainsäädännössä, palvelutasopäätöksessä, talous‐
suunnitelmassa ja toimintasäännössä on edellytetty.

Lautakunta päättää riskienhallintapäälliköiden tarkemmasta toimivallasta toimintasäännössä.
11 § Pelastuslaitoksen neuvottelukunta
Lautakunta nimeää kuntia kuultuaan toimikaudekseen Lapin pelastuslaitoksen neuvottelukunnan (1
henkilö / kunta). Neuvottelukunnan tehtävänä on avustaa pelastuslautakuntaa, pelastusjohtajaa sekä
pelastuspäälliköitä alueen pelastustoimen valmistelutehtävissä.
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Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudekseen.
Neuvottelukunnan esittelijä toimii pelastusjohtaja.
12 § Sopimuspalokuntien neuvottelukunta
Lautakunta nimeää toimikaudekseen palokuntakokouksen valitsemista edustajista 8-jäsenisen
sopimuspalokuntien neuvottelukunnan. Neuvottelukunnan tehtävänä on avustaa pelastuslautakuntaa
ja pelastusjohtajaa alueen pelastustoimen valmistelutehtävissä sekä valmistella sopimuspalokuntien
toimintaa koskevia asioita.
Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan (sopimuspalokuntien jäsenistä) puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Neuvottelukunnan esittelijä toimii pelastusjohtaja.
13 § Yhteistyö- ja työsuojelutoimikunta
Yhteistyö- työsuojelutoimikunnan tehtävänä on käsitellä ne asiat, jotka yhteistoiminnasta ja
työturvallisuudesta annetuissa laeissa on määrätty.
Pöytäkirjassa yhteistoiminnan paikallisesta järjestämisestä on tarkemmin määrätty
yhteistyötoimikunnan kokoonpanosta ja muista tehtävistä.
14 § Pelastuslaitoksen tiimit
Pelastuslaitoksessa on koulutuksen, hankintatoimen ja valmiussuunnittelun tiimit. Lautakunta voi
tarvittaessa perustaa muitakin tiimejä.
Lautakunta päättää tiimien tarkemmasta toimivallasta toimintasäännössä.
II luku
15 § Kokousmenettely
Lautakunnan kokousmenettelyyn sovelletaan Lapin liiton hallintosääntöä.
16 § Esittely
Asiat päätetään lautakunnan kokouksessa esittelystä.
Asian esittelijänä lautakunnassa toimii pelastusjohtaja.
Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty.
17 Läsnäolo toimielinten kokouksissa
Eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus:
- neuvottelukuntien ja pelastuslaitoksen johtoryhmän kokouksissa lautakunnan
puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla.
- turvallisuuspalvelun ja pelastustoimen johtoryhmän sekä tiimien kokouksissa
pelastusjohtajalla ja talouspäälliköllä.
III Luku
18 § Viroista ja toimista päättäminen
Pelastusjohtajan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää Lapin liiton hallitus.
Pelastuslautakunta päättää muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta, muista pysyvistä
palvelussuhteista sekä nimikkeiden muuttamisesta.
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19 § Henkilöstövalinnat
Lapin liiton hallitus valitsee pelastusjohtajan.
Pelastuslautakunta valitsee turvallisuuspalvelujen ja pelastustoiminnan päälliköt, palopäälliköt,
riskienhallintapäälliköt ja hallinnon viranhaltijat ja / tai työsopimussuhteiset.
Pelastuslautakunta nimittää toimialueiden päälliköt.
Pelastusjohtaja valitsee muut päällystöviranhaltijat pelastuspäälliköiden esittelystä.
Pelastuspäällikkö valitsee laitoksen muun henkilökunnan palopäällikön esittelystä.

Eron myöntämisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän
työsopimussuhteeseen.
Sijaisen viranhaltijalle ja työntekijälle ottaa tarvittaessa se viranomainen, jonka tehtävänä on
virkavapauden tai työloman myöntäminen.
Turvallisuuspalvelujen pelastuspäällikkö valitsee nuohoojan riskienhallintapäällikön esittelystä.
20 § Virka- ja työvapaat sekä perhevapaat
Turvallisuuspalvelujen ja pelastustoiminnan päälliköllä on oikeus myöntää alaisilleen
viranhaltijoille ja työntekijöille harkinnanvaraista virkavapautta tai työlomaa enintään 6 kuukautta
ja pelastusjohtajalla enintään 12 kuukautta. Tätä pitemmät harkinnanvaraiset virkavapaat ja
työlomat myöntää lautakunta.
Pelastusjohtaja myöntää pelastuspäälliköiden ja hallinnon henkilöstön palkalliset vapaapäivät,
sairaus-, äitiys-, isyys-, sekä vanhempainlomat ja hoitovapaat sekä opintovapaat.
Palopäälliköiden / toimipaikkavastaavien ja muun päällystön osalta em. vapaista päättää
pelastuspäällikkö.
Muun henkilöstön osalta em. vapaista päättävät palopäälliköt tai riskienhallintapäälliköt.
Pelastusjohtajan virkavapaista päättää lautakunta.
21 § Virantoimituksesta pidättäminen
Virantoimituksesta pidättämisestä päättää se viranomainen, joka päättää palvelusuhteeseen
ottamisesta.
22 § Kelpoisuusehdot
Pelastusjohtajan kelpoisuusehdoista päättää Lapin liiton hallitus.
Mikäli laissa ja asetuksessa ei erikseen säädetä, muiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden
kelpoisuusehdoista päättää lautakunta.

IV luku
Muut määräykset
23 § Talous
Pelastuslautakunnan ja – laitoksen toiminnassa noudatetaan tämän johtosäännön lisäksi Lapin liiton
hallintosäännön taloutta koskevia määräyksiä. Liiton hallitus ja pelastuslautakunta voivat antaa
tarkempia määräyksiä ja ohjeita.
24 § Nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen
Nimenkirjoittamisesta sekä lautakunnan asiakirjojen allekirjoittamisesta määrätään Lapin liiton
hallintosäännössä.
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25 § Tulkinnat ja soveltaminen
Tarkemmat määräykset tämän hallintosäännön tulkinnasta ja soveltamisesta sekä pelastuslaitoksen
muusta organisaatiosta antaa lautakunta.
26 § Voimaantulo
Tämä johtosääntö tulee voimaan 1.1.2011 alkaen.
Ennen voimaantuloa voidaan ryhtyä johtosäännön toimeenpanoa varten tarpeellisiin toimenpiteisiin.
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