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Johdanto
Laki pelastustoimen järjestämisestä (613/2021, 16§) velvoittaa, että hyvinvointialueen
on lakisääteisessä toiminnassaan varmistettava omavalvonnalla tehtäviensä
lainmukainen hoitaminen. Hyvinvointialueen on varmistettava pelastustoimen
palvelujen saatavuus, laatu ja vaikuttavuus. Tehtävien ja palvelujen omavalvonta on
toteutettava osana niiden järjestämistä ja tuottamista.
Kymenlaakson hyvinvointialueelle on laadittu omavalvontaohjelma, jossa on
määritelty omavalvonnan periaatteet. Omavalvontaohjelma otetaan käyttöön
1.1.2023. Omavalvontaohjelman perusteella on kaikille Hyvinvointialueen eri
toimialueille laadittu yksityiskohtaisemmat omavalvontasuunnitelmat. Tämä asiakirja
on Kymenlaakson pelastuslaitoksen omavalvontasuunnitelma, jossa määritellään,
miten edellä mainittujen velvoitteiden noudattaminen kokonaisuutena järjestetään ja
toteutetaan.
Omavalvontasuunnitelmassa on todettu, miten pelastustoimen palvelujen saatavuutta
ja toteutumista, laatua sekä vaikuttavuutta seurataan ja miten havaitut puutteellisuudet
korjataan.
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1. Johtaminen
1.1 Tietojohtamisen periaatteet
Pelastuslaitosten resurssi- ja onnettomuustilasto on jo pitkään ollut valtakunnallisessa
PRONTO -tietojärjestelmässä. Sisäministeriön omistamaa järjestelmää käytetään
pelastustoimen seurantaan ja kehittämiseen ja sen tiedot muodostuvat
pelastuslaitosten ylläpitämistä toimenpide- ja resurssirekistereistä. Pelastustoimen
indikaattorihankkeessa on kuvattu koko toimialan yhteinen tieto-ohjaamisen prosessi.
Kymenlaakson pelastuslaitos on aktiivisesti kehittämässä valtakunnallisia
pelastustoimen mittareita sekä raportoinnin käytäntöjä, käytettäviä tietojärjestelmiä ja
tiedolla johtamista. Päätöksenteon tietoperusteisuus on edellytys tehokkaalle
johtamiselle sekä palvelujen ja toiminnan systemaattiselle kehittämiselle.
Pelastuslaitoksen mittaamisen näkökulmasta tiedolla johtamisen perusteena oleva
tiedonhallinta tarkoittaa käytännössä muun muassa sitä, että kehitämme
valtakunnallisesti toimintatapoja tiedon kirjaamiselle ja raportoinnille.
Tiedolla johtamisen kehittämiseksi Kymenlaakson pelastuslaitos on edistämässä
yhteisiä toimintatapoja muiden pelastuslaitosten kanssa muun muassa
riskiperusteisen toimintaympäristön analyysin ja palveluiden suunnittelun osalta.
Pelastuslaitoksen toiminnan omavalvonta on pohjana sisäiselle riskienhallinnalle ja
ennakoivalle toimintakulttuurille. Kehittämällä systemaattista omavalvontaa lisätään
toiminnan turvallisuutta sekä parannetaan palveluiden laatua.
Tiedolla johtamista hyödynnetään pelastuslaitoksen johtamisessa ja päätöksenteossa
eri tasoilla esimerkiksi toiminnan suunnittelussa, ennakoinnissa, ohjauksessa,
kehittämisessä, henkilöstön osaamisen lisäämisessä, resurssien kohdentamisessa,
rekrytoinnissa, seurannassa sekä laadun- ja suorituskyvyn arvioinnissa. Tietoa
voidaan hyödyntää jatkossa nykyistä enemmän, ja erityisesti vaikuttavuuden arviointi
vaatii alan yhteisiä vaikuttavuusmittareita ja valtakunnallista tiedon keruuta.
Palvelutasokauden aikana resurssi- ja onnettomuustilastoinnin (PRONTO) lisäksi
onnettomuuksien ehkäisyyn valmistuu valtakunnallinen yhteinen tietojärjestelmä, joka
kehittää tiedolla johtamista.
Kymenlaakson hyvinvointialueella asiahallintajärjestelmänä on käytössä Tweb.
Kymenlaakson pelastuslaitoksella asianhallinnasta vastaavat toimistosihteerit.
Järjestelmään arkistoidaan asiakirjat, jotka eivät ole jo jossakin muussa järjestelmässä
(esim. prontoselosteet, palotarkastuspöytäkirjat) ja lisäksi alkuperäinen asiakirja
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tallennetaan tarvittaessa myös paperiarkistoon arkistonmuodostussuunnitelman
mukaisesti.

1.2 Riskiperusteinen toimintaympäristön analyysi
Pelastuslain mukaan pelastustaitoksen on selvitettävä alueella esiintyvät uhat ja
arvioitava niistä aiheutuvat riskit. Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen
mukaan uhkien arviointi muodostuu kolmesta osasta. Pelastustoimen alueet jaetaan
riskiluokkiin käyttäen regressiomallia ja riskiluokan määrittäviä onnettomuuksia.
Riskianalyysissä tunnistetaan sellaiset onnettomuustyypit sekä yksittäiset
riskikohteet, tapahtumat ja yleisötilaisuudet, joiden varalta tarvitaan erityisiä
järjestelyjä. Riskianalyysissä seurataan onnettomuusuhkien, onnettomuuksien
lukumäärän ja syiden kehitystä sekä tehdään sen perusteella johtopäätöksiä
tarvittavista toimenpiteistä.
Suomen kansallisessa riskiarviossa kartoitetaan erilaiset ihmisiä, ympäristöä,
omaisuutta sekä kriittisiä järjestelmiä ja palveluja uhkaavat riskit, joihin viranomaisten
on toiminnassaan varauduttava. Yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivityksen
yhteydessä vuonna 2017 kansallinen riskiarvio päätettiin laajentaa palvelemaan
varautumis- ja valmiussuunnittelua laajemmin. Riskejä arvioidaan myös
ilmastonmuutokseen sopeutumisen näkökulmasta. Kansallinen riskiarvio ja alueelliset
arviot muodostavat kokonaisuuden. Kymenlaakson alueellinen riskiarviointi tehdään
osana Kymen Turvan toimintaa. Alueellisesti merkittävien riskien poikkihallinnollinen
arviointityö Kymenlaaksossa pohjautuu kansalliseen riskiarvioon. Riskiarviota on
Kymenlaaksossa laadittu vuodesta 2016 alkaen ja uusin otettiin käyttöön heinäkuussa
2020. Tällä hetkellä alueellinen riskiarviointi on päivityksessä. Uusi arvio valmistuu
keväällä 2023. Riskiarviota ovat päivittämässä Kymenlaakson keskeiset viranomaiset,
kaikki kunnat sekä järjestöjen ja elinkeinoelämän edustajat.

1.3 Pelastustoimen palvelutasopäätös
Pelastuslaitoksen toiminta perustuu pelastuslakiin 379/2011. Kymenlaakson
hyvinvointialue vastaa alueellaan pelastustoimen järjestämisestä. Alueen
pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta ja pelastuslaitoksen toiminnan
asianmukaisesta järjestämisestä sekä muista pelastuslaissa sille säädetyistä
tehtävistä.
Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia.
Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa.
Pelastuslaitokselle pelastuslaissa säädetyt tehtävät on suunniteltava ja toteutettava
siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella
tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan
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suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. Olosuhteiden vaatiessa tehtävät on asetettava
tärkeysjärjestykseen.
Pelastuslaitoksen palvelutason taustalla on Kymenlaakson alueen riskiperusteinen
toimintaympäristön analyysi. Riskianalyysissa on määritelty pelastuslaitoksen alueen
riskiruudut ja niiden perusteella riittävät toimintavalmiusajat. Toimintaympäristön
erityispiirteet on otettu huomioon myös.
Kymenlaakson pelastuslaitos päivittää palvelutasopäätöksen vuonna 2023.
Palvelutasopäätös hyväksytään aluevaltuustossa 1.12.2023 mennessä. Nykyinen
palvelutasopäätös on voimassa siihen saakka, kunnes uusi palvelutasopäätös
hyväksytään.

1.4 Strategiaohjaus ja strateginen suunnittelu
Kymenlaakson hyvinvointialueelle on laadittu strategia vuosille 2023–2025, joka ohjaa
koko hyvinvointialueen toimintaa ja asettaa toiminnalle viitekehykset lainsäädännön
ohella. Strategiassa määritetyt tavoitteet ovat: tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut
kaikille kymenlaaksolaisille, talouden tasapaino uudistumisen kautta sekä hyvinvoiva
henkilöstö. Toimintaa ohjaavat arvot ovat: ihmisläheinen, luotettava, uudistuva ja
osallistava. Pelastuslaitosta sitoo lisäksi valtakunnalliset pelastustoimen arvot:
inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti, yhteistyössä.
Hyvinvointialueen strategian lisäksi pelastustoimea ohjaa valtakunnallinen
pelastustoimen strategia 2016-2025. Strategian visio on Turvallinen ja kriisinkestävä
Suomi - yhteistyössä. Strategia on valmisteltu vuosille 2016 – 2025.
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1.5 Päätöksenteon menettelyt
Monijäsenisenä pelastusviranomaisena toimii turvallisuuslautakunta 1.1.2023 alkaen.
Pelastustoimen toimintasääntö on vielä hyväksymättä, asiaa käsitellään
turvallisuuslautakunnassa (tilanne 3.11.2022). Aluehallitus hyväksyy pelastustoimen
toimintasäännön turvallisuuslautakunnan esityksen pohjalta.
Kymenlaakson hyvinvointialueen hyväksytty hallintosääntö löytyy osoitteesta:
https://kymenhva.fi/wp-content/uploads/2022/06/liite-Hallintosaanto-_hyvaksytty7.6.2022.pdf
Turvallisuuslautakunta
Aluevaltuusto valitsee toimikaudekseen turvallisuuslautakunnan, jossa on kolmetoista
(13) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Aluevaltuusto valitsee
lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka tulee olla
valtuutettuja taikka varavaltuutettuja. Turvallisuuslautakunta johtaa ja kehittää
pelastustoimialaa ja vastaa sen palvelujen järjestämisestä hyvinvointialuestrategian
linjausten ja palvelutasopäätöksen mukaisesti. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen
vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden
suunnitteluun ja kehittämiseen.
Lautakunta edustaa hyvinvointialuetta ja käyttää hyvinvointialueen puhevaltaa
pelastustoimeen kuuluvissa asioissa sekä päättää
1. esityksen
tekemisestä
pelastustoimen
palvelutasopäätöksestä
hyvinvointialueen aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle,
2. pelastustoimen palvelutason toteutumisen arvioinnista ja valvonnasta
pelastuslaitoksen omavalvontaohjelman mukaisesti,
3. pelastustoimen
palvelutasopäätöksen
kehittämissuunnitelman
toimeenpanosta ja seurannasta,
4. esityksen tekemisestä pelastuslaitoksen palvelutuotantoa koskevasta toimintaja taloussuunnitelmasta sekä investointisuunnitelmasta hyvinvointialueen
aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle,
5. pelastuslaitoksen viranhaltijoiden päätöksiä ja pelastusviranomaisen tekemiä
päätöksiä koskevista oikaisuvaatimuksista,
6. pelastusviranomaisen käytössä olevien pakkokeinojen käyttämisestä, kuten
uhkasakon asettaminen ja tuomitseminen niiltä osin, kun yksihenkilöinen
viranomainen katsoo asian päätöksentekoon tarvittavan laajempaa harkintaa,
7. muista monijäsenisen pelastusviranomaisen viranomaistehtävistä.
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Lisäksi lautakunta
1. ohjaa hyvinvointialueen turvallisuus- ja riskienhallintaa sekä valvoo sen
toteutumista ja raportoi aluehallitukselle,
2. koordinoi hyvinvointialueen valmiussuunnittelua ja varautumisen suunnittelua
sekä valvoo näiden toteutumista.
Aluehallitus hyväksyy pelastustoimen toimintasäännön.
Pelastustoimen organisaatiossa pelastusjohtaja toimii toimialajohtajana ja
pelastuspäälliköt hänen alaisuudessaan tulosaluejohtajina. Tehtävät määräytyvät alla
olevan mukaisesti.
Pelastusjohtajan tehtävänä on Pelastustoimen toimialajohtajan tehtävien
lisäksi:
1. toimia alueen pelastusviranomaisena (pelastuslain 26.2 §, 1353/2018),
2. määrätä viranhaltijat, jotka toimivat alueen pelastusviranomaisina (pelastuslain
26.2 §),
3. antaa pelastustoimialaan ja toimintaan liittyvät lausunnot,
4. toimia hyvinvointialueen edustajana sisäministeriön yhteydessä toimivassa
pelastustoimen neuvottelukunnassa ja sen jaostoissa (pelastustoimen
järjestämislaki 9 §),
5. toimia hyvinvointialueen pelastustoimen edustajana sisäministeriön kanssa
käytävissä
vuosittain
pidettävissä
neuvotteluissa
hyvinvointialueen
järjestämisvastuuseen kuuluvien pelastustoimen tehtävien toteuttamisesta,
6. vastata osaltaan pelastustoimen palvelutasopäätöksen valmistelusta.
Pelastustoimen osalta pelastusjohtaja päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisista
lisistä keskusteltuaan ensin henkilöstöjohtajan tai palvelussuhdepäällikön kanssa.
Pelastusjohtaja päättää alaisensa viranhaltijan väliaikaisesta virantoimituksesta
pidättämisestä.
Pelastustoimen Pelastuspäällikön tehtävänä on
1. palveluyksikön toiminnan johtaminen, suunnitteleminen, kehittäminen ja
koordinointi yhdessä henkilöstön kanssa sekä asetettujen toiminnallisten,
taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamisesta vastaaminen,
2. palveluyksikön toiminta-, talous- ja käyttösuunnitelmien, toimintakertomuksen
sekä muiden tarpeellisten suunnitelmien valmistelusta ja antamisesta
huolehtiminen,
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3. ottaa palveluyksikkönsä virkojen väliaikaiset hoitajat ja tilapäiset viranhaltijat.

2. Palveluiden suunnittelu ja optimointi
2.1 Palvelukokonaisuudet
Hyvinvointialueen pelastuslaitoksella pelastusjohtaja toimii toimialajohtajana ja hänen
alaisuudessaan on kolme tulosaluetta; turvallisuuspalvelut, pelastuspalvelut sekä
pelastustoimen kehittämis- ja tukipalvelut. Tulosalueiden johtajina toimivat
tulosaluejohtajina pelastuspäälliköt, jotka vastaavat tulosalueensa toiminnasta,
tavoitteista ja seurannasta. Alla on esitetty organisaatiokaavio sekä palvelukartta.

Kuva 1. Pelastuslaitoksen organisaatiokaavio

Kymenlaakson hyvinvointialue 2023 – www.kymenhva.fi

9

Kuva 2. Kymenlaakson pelastuslaitoksen palvelukartta

2.2 Vaikuttavuusperusteinen päätöksenteko
tuotettavista palveluista
Tiedolla johtamisen kehittämiseksi Kymenlaakson pelastuslaitos on edistämässä
yhteisiä toimintatapoja muiden pelastuslaitosten kanssa muun muassa
riskiperusteisen toimintaympäristön analyysin ja palveluiden suunnittelun osalta.
Vaikuttavuusperusteista päätöksentekoa toteutetaan seuranta- ja arviointitiedon
pohjalta tehtävien toiminnan muutoksien kautta ja ottamalla huomioon toiminnan
kehittämisessä poikkeama- ja palautetieto. Tavoitteena on omavalvonnan avulla
kyetä ennalta ehkäisemään laadun poikkeamia sekä reagoimaan tapahtuneisiin
laadun poikkeamiin ja epäkohtiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tiedolla
johtamista hyödynnetään pelastuslaitoksen johtamisessa ja päätöksenteossa eri
tasoilla esimerkiksi toiminnan suunnittelussa, ennakoinnissa, ohjauksessa,
kehittämisessä, henkilöstön osaamisen lisäämisessä, resurssien kohdentamisessa,
rekrytoinnissa, seurannassa sekä laadun- ja suorituskyvyn arvioinnissa. Tietoa
voidaan hyödyntää jatkossa nykyistä enemmän, ja erityisesti vaikuttavuuden arviointi
vaatii alan yhteisiä vaikuttavuusmittareita ja valtakunnallista tiedon keruuta.
Resurssi- ja onnettomuustilastoinnin (PRONTO) lisäksi onnettomuuksien ehkäisyyn
valmistuu valtakunnallinen yhteinen tietojärjestelmä, joka kehittää tiedolla johtamista.
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3. Voimavarojen hallinta
Jokainen pelastuslaitoksen tulosalue vastaa oman alueensa voimavarojen hallinnasta
yhteistyössä muiden tulosalueiden kanssa. Voimavaroilla tarkoitetaan henkilöstösekä kalustoresursseja. Henkilöstöresurssien osalta tarkastellaan lisäksi henkistä- ja
fyysistä toimintakykyä sekä osaamisenhallintaa. Kalustoresurssin osalta tarkastellaan
kaluston ajantasaisuutta, toimintakuntoa sekä tarkoituksenmukaisuutta suhteessa
alueen riskeihin.

3.1 Suorituskyvyn varmistamiseen vaadittavien
resurssien määrittely
3.1.1 Pelastuspalvelut
Päivittäinen pelastuslaitoksen operatiivinen valmius muodostuu vakinaisesta
henkilöstöstä ja kalustosta sekä sopimuspalokuntien valmiudesta. Nykyisellä
palveluverkostolla alueen kiireelliset tehtävät tavoitetaan pääsääntöisesti hyvin,
Sisäministeriön asettamien toimintavalmiusaikojen mukaisesti.
Kymenlaaksossa on viisi vakinaista paloasemaa, joilla on välitön yhden minuutin
lähtövalmius. Kyseisillä paloasemilla pelastusryhmä (1+3) muodostuu yhden
pelastusyksikön henkilöstöstä tai yhdistämällä tukiyksikön (nostolavayksikkö tai
säiliöyksikkö) henkilövahvuudet. Vakinaisten paloasemien päivittäinen tavoitevahvuus
on 2 (palomestaria) + 5 (paloesimiestä) + 23 (palomiestä). Pelastuksen
henkilövahvuudesta
on
viisi
palomiestä
palvelusopimuksen
mukaisesti
ensihoitopalvelujen käytössä.

Kuva 3. Vakinaisten paloasemien paloasemakohtainen tavoitevahvuus
*) pelastusryhmän 3 palomiestä hoitavat tilanteen mukaisesti pelastusryhmän tehtäviä
(KY205, KY203 ja KY206) sekä tarvittaessa toimii P31 työparina.
**) raivausauton KY505 palomies hoitaa tarvittaessa myös KY503 tehtäviä tai päivystävän
palomestarin P32 työparin tehtäviä.

Vakinaisen valmiuden lisäksi Miehikkälä-Virolahti alueelle on sijoitettu
monitoimiyksikkö (0+2). Monitoimiyksikön miehitys koostuu pelastaja ensihoitajaparista. Monitoimiyksikkö hoitaa kiireellisiä ensihoitotehtäviä sekä
osallistuu kaikkiin kiireellisiin pelastustehtäviin. Yksikössä on ensihoidon hoitotason
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yksikön välineistö
ensihoitoyksikössä.

sekä

pelastusvälineistöä,

jota

ei

ole

normaalissa

Pelastuslaitoksella on palokuntasopimukset 27 sopimuspalokunnan kanssa, kolmen
sotilaspalokunnan ja kolmen tehdaspalokunnan kanssa. Sopimuspalokunnat ovat
hälytysvalmiudessa sopimuksen mukaisesti. Ensimmäisen yksikön henkilövahvuus
on 1+2 tai 1+3, lähtövalmiuden vaihteluväli 5–15 minuuttia. Alla olevassa kuvassa on
esitetty pelastuslaitoksen perusvalmius ja paloasemat.

Kuva 4. Kymenlaakson pelastuslaitoksen perusvalmius

Kymenlaaksossa toimii kaksi toimenpidepalkkaista palokuntaa (Miehikkälä ja
Myllykoski), palokunnat ovat viiden minuutin hälytysvalmiudessa vahvuudella (1+3).
Toimenpidepalkkaisen palokunnan henkilöillä on henkilökohtainen työsopimus
pelastuslaitoksen kanssa, henkilöstö on saanut vastaavan koulutuksen kuin
sopimuspalokuntien henkilöstö.
Resurssien riittävyyden varmistamisesta vastaa päivystävä päällikkö P20 seuraa
alueen pelastustoiminnan valmiutta ja tarvittaessa täydentää valmiutta, ottamalla
palokuntia päivystykseen paloasemille tai tekemällä valmiussiirtoja. Pelastuslaitoksen
valmiudet ovat perusvalmius, tehostettu valmius ja täysvalmius, valmiustasot
henkilömäärineen on määritelty pelastustoiminnan johtamisohjeessa. Päivystävät
palomestarit P31/P32, vastaavat päivystysalueensa pelastustoiminnan valmiudesta,
seuraavat poikkeuksellisten sääilmiöiden kehitystä pelastuslaitoksen alueella ja
toimivat valmiuden kohottamisen parametrien mukaisesti. Päivystävä palomestari
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käskee tarvittaessa päivystysalueensa henkilöstöä tekemään ylityötä ja vapauttaa
henkilöstön tehtävän suorituksen jälkeen.
Päivittäisissä tehtävissä pelastustoiminnanjohtajan tulee aina varautua päällekkäisiin
tehtäviin.
Varautuminen
voidaan
toteuttaa
valmiussiirrolla,
hälyttämällä
sopimuspalokunta asemavalmiuteen tai hälyttämällä vakinaisen paloaseman
henkilöstöä vapaavuorosta valmiuteen. Henkilöstön tai lisäresurssin hälytykset
tehtäville hoidetaan pääsääntöisesti Hätäkeskuksen kautta. Vapaavuorosta voidaan
hälyttää henkilöstöä myös pelastuslaitoksen omien hälyttämisjärjestelmien kautta.
Pitkäkestoisissa tehtävissä henkilöstön käytöstä vastaa pelastustoiminnan johtaja.
Pitkäkestoisiin tehtäviin voidaan hälyttää myös toisen pelastuslaitoksen resursseja tai
tukitehtävissä voidaan käyttää virka-apumenettelyn kautta puolustusvoimien virkaapuosastoja.
Päivittäisestä työvuorosuunnittelusta vastaavat päivystysalueiden päivystävät
palomestarit P31/P32 ja pidemmän aikavälin suunnittelusta päivystysalueiden
palopäälliköt. Pelastuslaitoksen vakinaisen henkilöstön työvuorosuunnittelu tehdään
henkilöstöhallintaohjelmalla (STORE). Henkilöstöresurssin osalta on määritelty
päivittäiset asemakohtaiset tavoitevahvuudet, jotka tulee varata. Resurssitoimisto
(P31/P32) vastaavat työaikasuunnittelusta, eli siitä, että kaikissa toimipisteissä on
riittävä määrä, vaaditun pätevyyden omaavia työntekijöitä.

Kuva 5. Paloasemakohtainen minimivahvuus (vakinaiset asemat)
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Pelastustoiminnan johtamisessa on neljä tasoa: pelastusryhmän, pelastusjoukkueen,
pelastuskomppanian ja pelastusyhtymän johtaminen. Päivittäisissä onnettomuuksissa
pelastusryhmän pelastustoiminnan johtajana toimivat päivystävät palomestarit
(P31/P32) tai vakinaisen palokunnan asemamestarit, joita ovat Kotkasaaren,
Karhulan, Haminan, Kouvolan ja Kuusankosken paloasemien vuorossa olevat
asemamestarit.
Keskisuurten onnettomuuksien pelastusjoukkueen johtajana toimivat pääsääntöisesti
päivystävät palomestarit. Kymenlaakson alue on jaettu kahteen päivystysalueeseen;
Kotka P31 - ja Kouvola P32 päivystysalueet. Kummassakin päivystysryhmässä on
kuusi palomestaria.
Suuronnettomuuksien pelastuskomppania tai pelastusyhtymän pelastustoiminnan
johtamistoiminnan varalle on päivystävä päällikkö järjestelmä P20, ryhmän
muodostavat päällystöön kuuluva henkilöt. Päivystysryhmässä on kuusi henkilöä.
Alla olevassa kuvassa (Kuva 6) on kuvattu organisaatiokaaviona pelastuslaitoksen
pelastustoiminnan johtamisjärjestelmä.

Kuva 6. Pelastustoimen johtamisjärjestelmä
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3.1.2 Turvallisuuspalvelut
Pelastuslaitosten
perustama
kumppanuusverkosto
on
pelastuslaitosten
yhteenliittymä, johon kuuluvat Suomen kaikki 22 pelastuslaitosta. Yhteistyöllä
Sisäministeriön ja pelastuslaitosten kumppanuusverkoston sekä muiden
yhteistyökumppaneiden kanssa kehitetään pelastuslaitosten toimintaa niin, että
palvelut kansalaisille ovat entistä laadukkaampia ja tehokkaampia sekä käytännöt
yhdenmukaisempia. Verkostoyhteistyön avulla vähennetään pelastuslaitosten
päällekkäistä työtä sekä lisätään vaikuttavuutta ja kehitetään tiedolla johtamista.
Turvallisuuspalveluiden tulosalue vastaa onnettomuuksien ehkäisyn palvelujen
tuottamisesta,
kuten
valvontatoiminnasta,
ohjauksesta
ja
neuvonnasta,
turvallisuusviestinnästä
sekä
varautumisesta.
Turvallisuuspalveluiden
henkilöstöresurssina on tulosalueen pelastuspäällikkö, kaksi paloinsinööriä, kaksi
johtavaa palotarkastajaa, kaksi palomestaria sekä kahdeksan palotarkastajaa.
Pohjoisella ja eteläisellä toimialueella on kummallakin palotarkastustiimit, joiden
esihenkilöinä toimivat johtavat palotarkastajat.

Kuva 7. Turvallisuuspalveluiden organisaatiokaavio

Kymenlaakson hyvinvointialue 2023 – www.kymenhva.fi

15

3.1.3 Kehittämis- ja tukipalvelut
Kehittämis- ja tukipalveluiden tulosalueelle on sijoitettu pelastuslaitoksen henkilöstö, -kalusto ja ICT-palvelut. Kuvaan kahdeksan on kuvattu tulosalueen organisaatio.

Kuva 8. Kehittämis- ja tukipalveluiden organisaatiokaavio

3.2 Henkilöstövoimavarojen hallinta
Pelastustoimen työterveyshuolto on osa Hyvinvointialueen kilpailuttamaa
työterveyshuollon palvelukokonaisuutta. Käytännössä vakituiselle henkilökunnalle
tarjotaan sekä lakisääteiset terveystarkastukset (kela I-luokka) ja yleislääkäritasoinen
sairaanhoito (kela II-luokka). Sopimuspalokuntalaisille tarjotaan lakisääteiset
työterveystarkastukset (kela I).
Hyvinvointialueen työsuojelutoimikuntaan kuuluu 14 jäsentä. Jäsenistä 7 edustaa
työnantajaa ja loput työntekijöitä. Työnantajan edustajat työsuojelutoimikuntaan
nimeää hyvinvointialueen johtaja. Työsuojelupäällikkö toimii työsuojelutoimikunnan
esittelijänä. Sihteeri nimetään erikseen. Pelastuslaitoksen työsuojelu on osa
Kymenlaakson hyvinvointialueen työsuojelutoimikuntaa. Työsuojelutoimikunnassa
pelastuslaitosta edustaa henkilöstön valitsema työsuojeluvaltuutettu sekä
pelastuslaitoksen edustaja. Työsuojelutoimikunta kokoontuu säännöllisesti ja hoitaa
sille määrätyt lakisääteiset tehtävät. Kymenlaakson pelastuslaitoksella on käytössä
vaaratilanne-, tapaturma- ja häirintäilmoitukset. Henkilöstö on ohjeistettu ilmoitusten
tekemiseen ja paloasemilta löytyy linkit ilmoituksiin QR-koodien takaa. Näin ollen
ilmoitukset on helppo täyttää heti, vaikka matkapuhelimella.
Pelastuslaitoksen yhteistyöryhmä toimii työnantajan ja henkilöstön välisenä
yhteistoimintaelimenä. Pelastuslaitoksen yhteistyöryhmissä käsitellään ko. toimialaa
ja sen henkilöstöä koskevat laajakantoiset ja henkilöstöä yleisesti koskevat asiat.
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Pelastuslaitoksen yhteistyöryhmässä on 10 jäsentä, joista puolet on työnantajan ja
puolet henkilöstön edustajia. Toimialojen yhteistyöryhmissä työnantajan edustajina ja
puheenjohtajina toimivat toimialajohtajat. Toimialajohtajat nimeävät toimialan
yhteistyöryhmään muut työnantajaa edustavat jäsenet toimialan johtavista
viranhaltijoista ja työntekijöistä siten, että yhteistoiminnan kannalta tärkeät osa-alueet
tulevat edustetuiksi. Tarvittaessa kokoukseen voidaan kutsua asiantuntijoita.
Toimialan työsuojeluvaltuutettu toimii yhteistyöryhmässä henkilöstön edustajana.
Kunta-alan palkansaajajärjestö tai sen rekisteröity paikallinen alayhdistys nimeää
edustajan ja tämän varajäsenen yhteistoimintaelimeen.

3.3 Osaamisen varmistaminen
3.3.1 Pelastuspalvelut
Työvuorokoulutuksista on vuosisuunnitelma, joka ohjaa työvuoroharjoittelua.
Vakinaisen
henkilöstön
peruskoulutus
ja
työharjoittelu
on
järjestetty
työvuorokoulutuksena.
Arkityövuoroissa on aikavaraus klo 9.00–11.30
viikkoharjoitukselle. Viikkoharjoituksissa harjoitellaan pelastamisen perustaitoja
käytännön harjoittein, sekä kertaamalla asiaan liittyvää teoriaa ja mahdollisia
työturvallisuusohjeistusta.
Työvuorokoulutusten lisäksi vakinaisella henkilöstöllä on vuodessa erillisiä 8 h:n
koulutuspäiviä (joustotyöpäiviä) joissa on mahdollista harjoitella mieskohtaisia tai
pelastusryhmä tason käytännön harjoitteita, joita työvuorosta tai välittömästä
valmiudesta on vaikea toteuttaa. Savusukelluksen kuuma- harjoitukset ja
kemikaalisukellusharjoitukset järjestetään edellä mainittuina harjoituspäivinä.
Vakinaisen henkilöstön vuosikoulutusta seurataan henkilöstöhallintaohjelma
STORE:lla. Pakollisten harjoitusten seuranta on mieskohtaista, seurannassa ovat
lakisääteiset harjoitukset (savusukellus, kemikaalisukellus, pintapelastus, PVATtyöskentely, vesisukellus ja toimintakykytestit). Harjoitusseurannan kautta muodostuu
vuosittain työntekijälle määräaikainen pätevyys vaativiin pelastustehtäviin. Alla
olevassa kuvassa (Kuva 5) on ote työvuoron pakollisten harjoitusten
seurantataulukosta.
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Kuva 9. Työvuorokohtainen pakollisten harjoitusten seurantataulukko (STORE)

Täydennyskoulutus perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen ja tarpeeseen.
Työnantaja arvio tapauskohtaisesti tarpeen ja koulutustarpeen määrän.
Täydennyskoulutuksessa
on
käytetty
ensisijaisesti
Pelastusopiston
täydennyskoulutus tarjontaa. Koulutuksiin osallistuu vuosittain useita palomiehiä,
paloesimiehiä ja palomestareita.
Ensihoidon täydennyskoulutus on järjestetty Kymenlaakson ammattikorkeakoulun
(XAMK:n)
kanssa,
josta
on
laadittu
erillinen
yhteistoimintasopimus.
Täydennyskoulutus on suunnattu pelastuslaitoksen palomiehille, jotka tekevät
ensihoitotyötä perustasolla.
Pelastuspalveluiden rekrytoinnista vastaavat pelastuspäällikkö ja päivystysalueiden
palopäälliköt. Avoimet virat täytetään virkahakumenettelyn kautta, ilmoitukset ovat
nähtävillä pelastuslaitoksen kotisivuilla, Some:ssa ja nykyisin myös Kuntarekryn
sähköisissä palveluissa.
Määräaikaisia työntekijöitä haetaan määräaikavälein ilmoituksilla tarpeen mukaan,
joita on julkaistu Pelastusopiston ilmoitustauluilla. Määräaikaisten palomiesten
rekrytointi kuuluu päivystysalueen palopäälliköiden työtehtäviin.
Kymenlaakson pelastuslaitoksen alueella järjestetään vuosittain useita toiminnallisia
suuronnettomuusharjoituksia alueen UPS-kohteissa. Harjoitukset suunnitellaan
yhteistyössä toiminnanharjoittajien sekä muiden viranomaisten kanssa. Lisäksi
harjoituksia järjestetään Utin lentokentällä ja VT7 maantietunneleissa (Kolsila,
Markkinamäki ja Vaalimaa)
Työn laadun tarkkailu kuuluu kaikkien työntekijöiden tehtäviin ja sitä tapahtuu kaikessa
toiminnassa. Laadun tarkkailua tapahtuu päivittäisessä toiminnassa sisäisesti ja myös
ulkoisesti. Pelastustoiminnassa tehtävistä laaditaan aina onnettomuusseloste, jossa
laaditaan selvitys pelastuslaitoksen toiminnasta ja tuloksellisuudesta tehtävään
liittyen. Selvityksessä arvioidaan hälytysvasteen toteutumista ja resurssien riittävyyttä.
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Työn laadun tarkkailussa ja arvioinnissa käytetään mm. toimintavalmiusaikoja, yksikkö
kohtaisia lähtöaikoja, joita seurataan vuosittain.
Pelastuspalveluissa
hälytystehtävistä
käydään
palautekeskusteluja
onnettomuustehtävistä. Menetelmää käytetään kokonaiskuvan luomiseen, uuden
kehittämiseen sekä onnistumisista ja epäonnistustumista oppimiseen. Lähtökohtana
keskustelussa on se, että jokainen on tehnyt tehtävällä parhaansa. Keskustelu
käydään rehellisesti ja toisia kunnioittaen.
Kansalaispalaute työn laadusta kuuluu pelastustoimintaan ja ensihoitopalveluihin.
Palautteisiin tai mahdollisiin reklamaatioihin pyritään vastaamaan ja tapauskohtaisesti
suoritetaan itsearviointia. Arvioinnin jälkeen tehdään johtopäätökset, korjataan
mahdolliset palvelupuutteet tai toimintaan liittyvät toimintamallit. Onnistuneesta työstä
palaute välitetään asianosaisille.
Työn laatua ja esimiestyön laatua on mahdollista arvioida vuosittaisissa
kehityskeskusteluissa esimiehen ja työntekijän välillä. Kehityskeskustelussa on
mahdollista antaa vuorovaikutteisesti palautetta mm. työn laadusta.
Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on Suomen kaikkien 22 pelastuslaitoksen
vapaaehtoinen yhteenliittymä. Verkostoyhteistyön avulla on voitu vähentää
pelastuslaitosten päällekkäistä työtä sekä lisäämään yhteisen vaikuttamisen
mahdollisuuksia. Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston vahvuutena on tasaarvoinen verkostomainen työskentely. Kumppanuusverkoston tavoite on kehittää
pelastuslaitosten toimintaa siten, että palvelut kansalaisille ovat laadukkaita,
tehokkaita, taloudellisia ja perustuvat yhdenmukaiseen tulkintaan voimassa olevista
säädöksistä ja määräyksistä. Kumppanuusverkoston kautta on mahdollista saada
muiden pelastuslaitosten ohjeita ja toimintamalleja. Verkoston kautta saatavalla
tiedolla on mahdollista kehittää oman pelastuslaitoksen toimintaa jaetulla ja
mahdollisesti käytännössä hyväksi todetuilla tiedoilla.

3.3.2 Pelastuslaitoksen ensihoitopalvelut
Ensihoitopalvelun ydintehtävä on äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan
hoidon tarpeen arviointi ja kiireellinen hoito ensisijaisesti hoitolaitoksen ulkopuolella ja
tarvittaessa potilaan kuljettaminen tarkoituksenmukaisimpaan hoitoyksikköön.
Lisäksi ensihoitopalveluun sisältyvät valmiuden ylläpito, ohjaaminen psykososiaalisen
tuen piiriin, osallistuminen varautumis- ja valmiussuunnitteluun sekä virka-avun
antaminen muille viranomaisille.
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Hyvinvointialueet
ja
Uudellamaalla
HUS-yhtymä
järjestävät
alueensa
ensihoitopalvelun. Järjestämistapa, palvelun sisältö, toimintaan osallistuvilta
edellytetty koulutus, väestön tavoittamisen tavoiteajat ja muut palvelun järjestämisen
kannalta tarpeelliset seikat määritellään ensihoidon palvelutasopäätöksessä.
Kymenlaakson hyvinvointialueella ensihoidon palvelutasopäätöksestä päättää
aluehallitus. Ensihoitopalvelua johtaa palvelusta vastaava lääkäri, joka käsittelee mm.
asiakas –ja potilasturvallisuuteen liittyvät poikkeamat.
Pelastuslaitos osallistuu ensihoitopalvelun tuotantoon ensivasteen ja ensihoidon
osalta. Pelastuslaitoksen ensihoitoon kuuluu nykyisellä palvelurakenteella ketjun eri
vaiheissa yhteensä noin 450 hälytettävää henkilöä, jotka palvelevat maakuntaa 24:tä
asemalta. Sopimuspalokuntien ensivastehenkilöstön osuus kokonaismäärästä on
noin 300 henkilöä.
Pääosa pelastuslaitoksen ensihoidon henkilöstöstä muodostuu perustason
hoitovelvoitteella toimivista pelastajista (n=100), jotka operoivat viidellä yksiköllä
ympärivuorokauden
vuoden jokaisena päivänä. Pelastajien osaamista kehitetään täydennyskoulutuksilla
yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa pelastajat
suorittavat vuosittain kahden opintopisteen laajuisen kokonaisuuden vaihtuvasta
teemasta. Osaamista ylläpidetään lisäksi säännöllisillä organisaation omilla
tavoitteellisilla koulutuksilla, joita työvuorojen omat ensihoitokouluttajat pitävät
työvuoroille
kymmenen
kertaa
vuodessa.
Organisaatiossa
on
simulaatiopedagogiikkaan koulutettuja ensihoidon kouluttajia. Lisäksi ensihoidon
koulutustiimi antaa koulutusta työvuoroille kuusi kertaa vuodessa. Jokainen pelastaja
ohjattua saa ensihoidon koulutusta yhteensä noin 20 kertaa vuodessa.
Jokaisen pelastajan osalta ensihoidossa palveltua aikaa seurataan 12h vuoron
tarkkuudella. Ennalta asetetut, ensihoidon vastuulääkärin kanssa sovitut tavoitteet
määrittävät ensihoitovelvoitteen jatkumisen seuraavalle vuodelle. Kaikki ensihoidossa
työskentelevät pelastajat suorittavat myös säännöllisesti lääkehoidon osaamisen
testaamisen, joka käsittää yhteensä viisi osakokonaisuutta. Hoitopoikkeamien määrää
suhteessa tehtävien kokonaismäärään seurataan vuosittain. Pelastuslaitoksen
ensihoidon laadun kulmakivinä ovat jatkuvan harjoittelun kulttuuri ja tarkka tilannekuva
osaamisen parametreista.

3.3.3 Turvallisuuspalvelut
Turvallisuuspalveluiden rekrytoinnista vastaa pelastuspäällikkö. Avoimet virat
täytetään virkahakumenettelyn kautta, ilmoitukset ovat nähtävillä pelastuslaitoksen
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kotisivuilla, Some:ssa ja nykyisin myös Kuntarekryn sähköisissä palveluissa.
Virkahauissa hakijat pisteytetään pelastuslaitoksen laatiman pisteytystaulukon
perusteella, jolloin haussa toteutuu vertailu ja tasa-arvoisuus hakijoiden välillä.
Kymenlaakson pelastuslaitos kustantaa työntekijöilleen vähintään kaksi hänen itse
valitsemaansa koulutustilaisuutta vuodessa, jotka ovat alaan soveltuvia. Koulutuksista
keskustellaan vuosittain esihenkilöiden kanssa pidettävän kehityskeskustelun
yhteydessä. Tämän lisäksi eri viranomaiset ja tahot järjestävät säännöllisesti
koulutuksia esimerkiksi liittyen muuttuvaan lainsäädäntöön.
Vuosittain turvallisuuspalveluiden palvelualueella työn laatua tarkkaillaan esimerkiksi
pöytäkirjojen osalta laillisuusvalvonnalla pelastuspäällikön ja paloinsinöörien toimesta.
Laillisuusvalvonnassa käydään läpi kunkin viranhaltijan kirjallisia tuotoksia ja
valvotaan muun muassa hyvän hallinnon periaatteiden toteutumista sekä sitä, että
pöytäkirja täyttää sisällöltään pelastuslain vaatimukset.

3.4 Toimitilojen hallinta
Pelastuslaitoksen käytössä olevat kiinteistöt omistavat pääsääntöisesti alueen kunnat.
Hyvinvointialueen kiinteistöyhtiö omistaa Haminan paloaseman ja tulevan Karhulan
paloaseman. Osa sopimuspalokunnan kiinteistöistä on palokuntien omistamia ja niistä
maksetaan palokuntasopimuksen mukainen palokuntakohtainen kiinteistökorvaus.
Kymenlaakson pelastuslaitoksen paloasemat on sijoiteltu pelastustoimen
riskianalyysin mukaisesti eri puolille maakuntaa, jolloin eri alueiden tavoittamisajat
ovat lainmukaiset. Vakinaisia paloasemia on yhteensä viisi, Kouvolassa kaksi,
Kotkassa kaksi ja Haminassa yksi. Lisäksi Miehikkälään on sijoitettu pelastuslaitoksen
ja ensihoidon yhteinen monitoimiyksikkö. Kuvassa 11. on esitetty Kymenlaakson
alueen riskiruudukko. Paloasemien sijoittelussa riskiruudukko on huomioitu siten, että
paloasemat on sijoiteltu paikkoihin, joista alueet saavutetaan toimintavalmiusajassa.
Vakinaiset paloasemat on varustettu varavoimalla ja lisäksi varavoimaa on osassa
sopimuspalokuntien paloasemista. Varavoima mahdollistaa pelastuslaitoksen
toiminnan myös häiriötilanteissa. Polttoainetta on myös varastoitu tietyille paloasemille
toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.
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Kuva 10. Kymenlaakson riskiruudukko

Vakinaisilla paloasemilla on aktiivinen kulunvalvonta, joka vaihtelee kiinteistöittäin.
Kulunvalvonnan yhdenmukaistaminen on kehitteillä yhteistyössä Hyvinvointialueen
kanssa. Tilaturvallisuuden vaatimusten lähtökohtana on toiminnan jatkuvuus.
Olennaista on tilaturvallisuuden järjestelyillä varmistaa paloasemien pysyminen
olosuhteiltaan käyttötarkoituksen edellyttämässä kunnossa sekä vain oikeutettujen
hallinnassa ja käytössä. Kymenlaakson pelastuslaitoksella tilaturvallisuutta on ajateltu
kulunvalvonnan kautta siten, että vakinaiset paloasemat ovat lukittuja; ulkopuoliset
henkilöt pääsevät tiloihin ainoastaan pelastuslaitoksen edustajan kanssa.
Paloasemien sisällä tiloja on luokiteltu korotetun/ korkean tason tiloiksi. Tällöin
esimerkiksi tilan rakenteet ja kulunvalvonta ovat tiukempia. Tilanne- ja johtokeskustilat
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sekä laitetilat ovat luokiteltu niiden vaatimusten mukaisesti vielä erikseen. Tilojen
kunnossapito ja siivoukset kuuluvat kiinteistöjen vuokrasopimuksiin.

3.5 Kalusto- ja laitehallinta
Pelastuslaitoksen viestijärjestelmä on jakautunut kahteen eri tekniikkaan perustuvaan
järjestelmään, VIRVE- ja VHF-verkkoihin. Ensisijaisesti käytössä on kuitenkin VIRVEverkko, jota käytetään puheviestinnän lisäksi erilaisissa ohjauksissa, kuten esimerkiksi
väestöhälyttimien
käynnistämiseen
ja
väestöhälyttimissä
annettavien
puhetiedotteiden antamiseen. VHF-verkko toimii VIRVE-verkon rinnalla, jota
käytetään varaverkkoyhteytenä ja, jolla varmistetaan VIRVE-verkon häiriötilanteissa
puheviestinnän
lisäksi
hakulaitteiden
hälyttäminen
ja
väestöhälyttimien
käynnistäminen. VHF-verkko on rakennettu kattamaan koko Kymenlaakson alue.
VIRVE- ja VHF-päätelaitteita on käytettävissä pelastuslaitoksen henkilöstöllä,
jokaisella paloasemalla sekä niitä on sijoitettuna pelastusajoneuvoihin.
Pelastuslaitoksella on yhteiskunnan häiriötilanteet huomioiden käytössä ”APUApuhelinjärjestelmä”, jolla kansalainen saa eri paloasemilta apua silloinkin, kun
matkapuhelinverkot eivät toimi. ”APUA-puhelinjärjestelmä” toimii VIRVE-verkossa.
Jokaisella paloasemalla on olemassa nykyaikaiset tieto- ja viestiliikenneyhteydet.
Kriittisien tietoliikenneyhteyksien osalta tietoliikenneyhteydet varmistetaan mm.
käyttäen eri verkko-operaattoreita.
Pelastuslaitoksella on TUVE-tietoliikenneyhteydet ja työasemat käytössä niissä
toimipaikoissa, joissa työtehtävät tai varautuminen edellyttävät turvallisuusverkon
käyttöä.
Pelastustoiminnan johtamiseen ja johtamisen tukemiseen käytössä on pelastustoimen
kenttäjohtamisjärjestelmä (PEKE). PEKE:ä -käytetään tietokoneilta, joita on asennettu
pelastusajoneuvoihin, pelastustoimen johtamistiloihin sekä operatiivisen päällystön ja
tukihenkilöstön käyttämiin tietokoneisiin.
Pelastustoimen alueen väestönhälytinjärjestelmä kattaa tason 2 ja 3 SEVESOkohteiden ympäristön, normaali- ja poikkeusolojen riskien kannalta tarpeelliset
taajama-asutusalueet sekä ydinvoimalan varautumisalueen.
Kriittisien hälytyslaitteiden, tieto- ja viestivälineiden sekä muun pelastuslaitoksen ICTjärjestelmien osalta on käytössä ja päivityksessä huolto-ohjelmat, joissa huomioidaan
laitteiden säännölliset testaukset/koestukset, huollot ja laitteiden elinkaari. Huoltoohjelman tarkoituksena on varmistaa laitteiden häiriötön toiminta.
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Pelastuslaitoksella on käytössä pelastuslaitoksen sisäinen ICT-tukipalvelu, jonka
avulla tieto- ja viestiteknisiin ongelmiin voidaan reagoida nopeasti. Tämän lisäksi
Hyvinvointialueella on tehty KS-Tiedon kanssa palvelusopimus perustietotekniikan
osalta.
Tietokoneet uusitaan noin 4 vuoden välein ja niitä päivitetään säännöllisesti, jotta
tietoturvallisuustaso pysyy korkealla tasolla. Elinkaaren päässä olevat ICT-laitteet ja
laitteet, joiden varaosasaatavuus on heikentynyt, uusitaan riittävän ajoissa ennen,
kuin laite on tullut lopullisen elinkaarensa päähän. Kriittisien tieto- ja viestivälineiden
osalta pelastuslaitos ylläpitää riittävää varaosavarastoa.
Pelastuslaitoksen ajoneuvo- ja pienkalusto on laadullisesti tasokasta ja teknisesti
kehittynyttä. Kaluston suunnittelu, hankinta ja sijoitus perustuvat riskianalyysiin ja
palvelutasopäätökseen.
Kaluston tasoa ja sen oikeaa sijoittamista palokunnille kyvykkyyksien mukaan
parannetaan edelleen. Kalustohankinnoissa hyödynnetään omistajatahon ja sen
yhteistyökumppaneiden
hankintaosaamista
sekä
yhteistyötä
muiden
pelastustoimialueiden kanssa. Pelastuslaitos turvaa omavaraisuuden toiminnan
kannalta keskeisissä huoltopalveluissa.
Hankinnoissa huomioidaan laatu, työturvallissuutta parantavat näkökohdat ja
tietotekniikan kehittyminen. Hankinnat toteutetaan hankintalain mukaisesti
yhteistyössä Hyvinvointialueen ja muiden pelastuslaitosten kanssa. Kalustohankinnan
ja huoltotoiminnan kehittämisessä käytetään materiaalinhallintajärjestelmää (Easy).
Pelastuslaitos varustaa osan alueen paloasemista ja öljyntorjuntavarikoista
polttoaineen tankkausasemilla ja varavoimalla. Uudelle kalustolle tehdään tarvittavat
huoltosopimukset. Omavaraisuuden ylläpidolla pyritään oman ydintoiminnan
turvaamiseen yhteiskunnan häiriötilanteissa. Suunnittelua tehostetaan ja kaluston
sijoituksissa
tehdään
selkeitä
linjauksia
huomioiden
ERICA
hätäkeskustietojärjestelmään liittyvä palokuntien kyvykkyysmäärittely. Johtamistilojen
ja ajoneuvojen varustaminen tarvittavilla ICT-laitteilla ja sovelluksilla jatkuu, sekä
käyttäjille järjestetään tarvittavaa koulutusta. Ylläpidetään ja kehitetään omaa
hälyttämisen- ja viestinnänvarajärjestelmää sekä varmistetaan haja-asutusalueille
yhteydenpito viranomaiseen häiriötilanteiden aikana ”APUA” - puhelinjärjestelmällä.
Pelastuslaitoksella on käytössään Easy-materiaalinhallintajärjestelmä, johon on
listattuna pelastuslaitoksen kalusto. Pelastuslaitoksella on 4 asentajaa ja 3
kalustonhuoltajaa, jotka huoltavat ja kunnossapitävät kalustoa suunnitelman mukaan.
Päätoimisten kalustonhoitajien lisäksi vakinainen henkilöstö testaa ja huoltaa
pienkalustoa. Sopimuspalokuntien ja pelastuslaitoksen välillä on tehty
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kalustonhuoltosopimus, jossa määritellään kalustonhuoltovastuut. Pelastuslaitokselle
on laadittu investointisuunnitelma, jonka mukaisesti kalustoa uusitaan.

4. Prosessit ja palvelut
Kymenlaakson pelastuslaitoksen palvelut on jaettu kolmeen eri tulosalueeseen,
turvallisuuspalveluihin, pelastuspalveluihin sekä kehittämis- ja tukipalveluihin.
Palvelukartassa on eritelty tarkemmin eri tulosalueiden tuottamat palvelut.
Palvelutasopäätöksen toteutumisen seuranta on pelastuslaitoksen johtamisen ja
omavalvonnan keskeinen osa. Hyvinvointialueen turvallisuuslautakunta seuraa
pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen toteumista. Palvelutasoa seurataan
hyvinvointialueen määrittelemin välein pelastuslaitoksen toiminnan ja talouden
raportoinnin yhteydessä sekä vuosittain tehtävässä toimintakertomuksessa.
Pelastuslaitoksen toimintaa tarkastellaan määrällisillä ja laadullisilla mittareilla.
Seurattavia asioita ovat mm. valvontatoiminta, pelastustehtävät sekä
onnettomuusmäärien kehitys. Erikseen seurataan tiettyjen tehtävien osalta
esimerkiksi sitä, pystytäänkö ihmiset suojaamaan ja loukkaantuneista huolehtimaan
sen jälkeen, kun pelastusyksiköt ovat kohteessa. Pelastuslaitos seuraa miten
yhteistoiminta toteutuu, miten henkilöstön tyytyväisyys ja työkyky kehittyvät sekä
miten sopimuspalokunta toiminta ja sopimuspalokuntien toimintakyky kehittyvät.

4.1 Johtamis- ja ohjausprosessit
Pelastuslaitoksen
prosessit
perustuvat
lainsäädäntöön.
Hyvinvointialueen
strategiaan,
riskija
toimintaympäristöanalyysin
perusteella
tehtyyn
palvelutasopäätökseen. Alla olevassa kuvassa on kuvattu pelastuslaitoksen
johtamisprosessit.
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Kuva 11. Pelastuslaitoksen johtamisprosessit

4.2 Palveluprosessit

Kuva 12. Pelastuslaitoksen prosessit
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5. Raportointi, seuranta ja arviointi
Käytännössä omavalvontaa toteutetaan seuranta- ja arviointitiedon pohjalta tehtävien
toiminnan muutoksien kautta sekä ottamalla huomioon toiminnan kehittämisessä
poikkeama- ja palautetieto. Tavoitteena on omavalvonnan avulla kyetä ennalta
ehkäisemään laadun poikkeamia sekä reagoimaan tapahtuneisiin laadun poikkeamiin
ja epäkohtiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

5.1 Toiminnan raportoinnin ja seurannan menettelyt
Omavalvonnan toteutumisesta raportoidaan turvallisuuslautakunnalle. Valvonta
tehdään osana toiminnan ja talouden toteutumisen seurantaa.

5.2 Poikkeamien hallinta
Kymenlaakson pelastuslaitoksella poikkeamien hallintaa on toteutettu eri tulosalueilla
monin eri tavoin. Pelastuslaitoksen toimintaa kehitetään jatkuvasti yli tulosaluerajojen.
Poikkeamien hallinnassa henkilöstön osaamisen kehittämisellä on suuri merkitys ja
sillä saadaan pienennettyä muun muassa avainhenkilöriskiä. Pelastuslaitoksen
suorituskyvyssä havaittuja poikkeamia pyritään korjaamaan suunnittelulla ja
toimintaohjeiden jatkuvalla päivittämisellä.

5.3 Arviointimenettelyt
Pelastuslaitoksen omavalvonnan lisäksi toimintaa valvovat Aluehallintovirasto sekä
turvallisuuslautakunta. Pelastuslaitoksella arviointi vahvistaa johtamisprosesseja ja
palveluiden tuloksellisuutta. Pelastuslaitoksella käytössä olevia
arviointimenettelytyökaluja:
 Toimintavalmiuden ja suorituskyvyn toteutuminen
 Valvontatyön määrällisen ja laadullisen työn toteutuminen
 Laillisuuden toteutumisen varmistaminen
 Henkilöstön osaamisen varmistaminen
 Kaluston toimintakunnon varmistaminen
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