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§ 36

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Selostus

Pelastuslaitoksen johtokunta oli kutsuttu koolle puheenjohtajan
allekirjoittamalla 3.12.2020 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.
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§ 37

Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Juha Palin.
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Pelastuslaitoksen johtokunta 09.12.2020 § 38
§ 38

Talousarvioesitys vuodelle 2021 taloussuunnitelma vuodesta 2021
vuoteen 2023 ja henkilöstösuunnitelma
Valmistelijat / lisätiedot:
Markkanen Kimmo
Elf Johanna
Eilola Mika
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ihamäki Veli-Pekka
Johtokunta hyväksyy liitteiden sisältämän talousarvion 2021 ja
taloussuunnitelman 2021–2023 sekä henkilöstösuunnitelman.

Käsittely

Päätös
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Kuntalain 120 § mukaan liikelaitoksen talouteen sovelletaan kunnan
taloutta koskevia säännöksiä kuitenkin siten, että liikelaitoksen talousarvio
ja -suunnitelma on kunnan talousarvion ja -suunnitelman erillinen osa.
Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa
hyväksytään kunnan toiminnan ja talouden tavoitteet.
Kuntalain 67 §:n mukaan johtokunnan tehtävänä on päättää liikelaitoksen
toiminnan kehittämisestä valtuuston tai yhtymäkokouksen asettamien
toiminnan ja talouden tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden
saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta. Johtokunnan
tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen talousarvio- ja suunnitelma vuoden
loppuun mennessä valtuuston tai yhtymäkokouksen asettamien sitovien
tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti.
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Kuntalain 120 §:n mukaan kunnallisen liikelaitoksen talousarviossa ja
taloussuunnitelmassa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa.
Sitoviksi tulostavoitteiksi on valtuustossa vahvistettu vuodelle 2021:
1. Tilikauden tulos ei jää alijäämäiseksi
2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän
talousarvion mukainen.
Pelastuslaitos on määritellyt neljä avaintavoitetta vuosille 2021-22:
1. Asiakaspalvelun yhtenäistäminen Uudenmaan alueella
2. Suuronnettomuuksiin ja vaativiin johtamistilanteisiin liittyvän
suorituskyvyn parantaminen
3. Palvelutasopäätöksen mukaisen tason saavuttaminen
4. Työhyvinvointi kehittyy muuttuvassa toimintaympäristössä.
Näiden lisäksi pelastuslaitoksella on määritelty keskeiset
palvelutasopäätöstä ja avaintavoitteita toteuttavat toimenpiteet, jotka
kuvataan vuoden 2021 toimeenpanosuunnitelmassa.
Johtokunta päätti 23.9.2020 esittää valtuustolle liikelaitoksen
talousarvioesityksen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022–
2023.
Kaupunginhallitus on käsitellyt 2.11.2020 ja 23.11.2020 talousarviota 2021
ja taloussuunnitelmaa 2022–2023.
Valtuusto päättää vuoden 2021 talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta
3.12.2020. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuoden 2021
tulostavoitteet ja toimenpiteet on valmisteltu ja tuodaan tiedoksi talouden
käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteydessä pelastuslaitoksen
johtokuntaan siten, että tavoitteet ja talousarvion määrärahat ovat
yhteensopivat keskenään.
Päätöshistoria

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Pelastuslaitoksen johtokunta

§ 38

Liitteet
1 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodesta 2021 vuoteen 2023
2 Henkilöstösuunnitelma vuodesta 2021 vuoteen 2023
Jakelu|Distribution|Distribution
Hangon kaupunki
Inkoon kunta
Karkkilan kunta
Kauniaisten kunta
Kirkkonummen kunta
Lohjan kaupunki
Raaseporin kaupunki
Siuntion kunta
Vihdin kunta
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§ 39

Pelastuslaitoksen taksat ja maksut
Valmistelijat / lisätiedot:
Pälviä Tuomas
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ihamäki Veli-Pekka
Johtokunta
1
hyväksyy liitteen mukaisen pelastuslaitoksen maksutaksan otettavaksi
käyttöön 1.1.2021 alkaen,
2
oikeuttaa pelastusjohtajan sopimaan tarvittaessa ei-lakisääteisten
tehtävien hoitamisesta perittävän maksun suuruuden tilaajan kanssa.

Käsittely

Päätös
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Espoon kaupungin hallintosäännön mukaan Länsi-Uudenmaan
pelastuslaitoksen johtokunta päättää pelastuslain sekä muiden säädösten
nojalla alueen pelastustoimen päätettäväksi säädetyt taksat ja maksut sekä
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muut kuin lakiin ja asetuksiin perustuvat taksat ja maksut tehtäväalueellaan
Espoon kaupungin valtuuston antamien yleisten perusteiden mukaan.
Pelastuslaitoksen lakisääteiset tehtävät ovat maksuttomia, ellei niitä ole
erikseen säädetty maksullisiksi. Pelastustoimen maksuista on säädetty sekä
pelastuslaissa että kemikaali- ja räjähdelainsäädännössä.
Pelastuslain perusteella perittävät maksut
Pelastuslaissa 379/2011 on määritetty eräitä suoritteita maksullisiksi siten,
että pelastuslaitos voi periä maksun (96 §):
1)
pelastuslain 79 §:ssä tarkoitetun valvontasuunnitelman mukaisen
palotarkastuksen tai muun valvontatoimenpiteen suorittamisesta;
2)
tehtävästä, jonka on aiheuttanut hätäkeskukseen liitetyn
paloilmoittimen toistuva erheellinen toiminta;
3)

tehtävästä, joka on muussa laissa erikseen säädetty maksulliseksi.

Pelastuslain mukaan perittävien maksujen suuruudesta päättää alueen
pelastustoimi hyväksymässään taksassa. Alueen pelastustoimen tulee
määrätä suoritteistaan perimänsä maksut siten, että ne vastaavat
suuruudeltaan enintään suoritteen tuottamisesta alueen pelastustoimelle
aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrää.
Pelastuslain mukaisesti maksut saadaan periä kohteen omistajalta, haltijalta
tai toiminnanharjoittajalta.
Yleistä
Helsingin, Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan (HIKLU)
pelastuslaitokset ottivat käyttöön yhdenmukaisen taksan vuoden 2020 alusta
alkaen. Vuoden 2020 aikana valmisteltiin yhteistyössä HIKLU-alueen
pelastuslaitosten kesken taksan korotusperusteet ja tehtiin teknisiä korjauksia
taksan lakiperusteisiin. Taksaa esitetään korotettavaksi kuntien
peruspalvelujen hintaindeksin kehityksen perusteella 2,0 % ja lisäksi
käytettäisiin jatkossa alaspäin pyöristettyjä tasaeuroja.
Pelastuslain 379/2011 96 §:n mukaisesti taksojen tulee vastata palvelun
tuottamisesta aiheutuneita kokonaiskustannuksia. Tämän takia taksojen
yhdenmukaistamisessa käytetään HIKLU-alueen halvimman taksan
periaatteetta. Taksat on laskettu valtakunnallisten ohjeiden ja vakiintuneiden
käytäntöjen mukaisesti yhdenmukaisilla määräytymisperusteilla.
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Valvontatehtävistä perittävien maksujen määräytymisperusteet
Maksut vastaavat suuruudeltaan enintään suoritteen tuottamisesta alueen
pelastustoimelle aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrää.
Valvontatoimenpiteiden maksu koostuu perusosasta sekä tuntiveloituksesta.
Valvontakohteissa perusosa sisältää kaksi tuntia kohteessa tehtyä
tarkastustyötä. Kaksi tuntia ylittävältä työajalta peritään tuntiveloitus jokaiselta
alkavalta tunnilta. Yhdestä palotarkastuksesta laskutetaan korkeintaan
kahden päivän työtunnit (15 tuntia). Asuinrakennuksissa perusosa sisältää
yhden tunnin työtä. Tarkastusveloitusten lisäksi ei peritä matkakustannuksia.
Alueen sisällä matkat lähimmästä palvelupisteestä ylittävät harvoin 50 km ja
asiakkaiden tasavertaisuuden takia ei peritä matkakustannuksia.
Asuinrakennusten yleisestä palotarkastuksesta ei peritä maksua. Asiakkaan
pyytämä ylimääräinen palotarkastus on maksullinen. Lisäksi rakennuksen
käyttöönottoon liittyvä palotarkastus eli erityinen palotarkastus on
pelastussuunnitelmavelvollisille taloyhtiöille (asuinrakennukset, joissa on
vähintään kolme huoneistoa) maksullinen. Muille asuinrakennuksille erityinen
palotarkastus on maksuton. Erityinen palotarkastus tehdään, jos
rakennusluvan myöntävä viranomainen on lupapäätöksessä edellyttänyt
palotarkastusta ennen käyttöönottoa.
Valvontakäynnin työtunnin kokonaiskustannuksen määrittelyssä on huomioitu
palkan lisäksi sivukulut (lomaraha + tapaturmavakuutusmaksu + KUELmaksu + sosiaalimaksut) sekä vyörytettynä valvontaa tekevän henkilöstön
suhteessa pelastuslaitoksen toiminnan yleiskulut (tilat, sähkö, tietoliikenne,
hallinto, ajoneuvo- ja polttoainekulut jne).
Kustannuslaskentaa varten on määritelty alueen pelastustoimessa
valvontaan käytetyt henkilöresurssit. Tukipalvelujen ja vuokrien, sähkön,
kunnossapidon yms. kulut on vyörytetty henkilöstöresurssien suhteessa
pääprosesseille. Tällä perusteella laskettiin yhden valvontatoimintaan
käytetyn henkilötyövuoden kokonaiskustannus. Yhden henkilötyövuoden
tehollisia työtunteja laskettaessa on vuosituntimäärästä vähennetty lomat ja
keskimääräiset sairauspoissaolot.
Edellä mainittujen määräytymisperusteiden mukaan vuonna 2020 HIKLUalueen halvimmaksi valvontamaksuksi muodostui Keski-Uudenmaan
pelastuslaitoksen valvontatoiminnan tuntihinta, jonka suuruus oli 49,20 €.
Kuntien peruspalvelujen hintaindeksin kehityksen perusteella (+2,0%)
korotettu tuntihinta vuodelle 2021 on 2,0% 50,18 € ja pyöristettynä 50,00 €.
Muun lainsäädännön perusteella perittävät maksut
Muussa laissa säädettyjä maksullisia tehtäviä ovat mm. lain vaarallisten
kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) mukaiset
kemikaalien vähäisen käytön ja varastoinnin ilmoituksen käsittely sekä
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tarkastus, valtioneuvoston asetuksen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja
varastoinnin valvonnasta (855/2012) mukainen öljylämmityslaitteiston
käyttöönottotarkastus sekä valtioneuvoston asetuksen räjähteiden
valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015) mukaiset tarkastukset.
Lain 390/2005 131 § mukaan pelastusviranomaisten suoritteiden
maksullisuudesta ja perittävien maksujen suuruudesta päättää alueen
pelastustoimi noudattaen valtion maksuperustelaissa säädettyjä periaatteita
(150/1992). Näiden suoritteiden tuntihinta on sama kuin pelastuslain
mukaisten valvontatoimenpiteiden. HIKLU-laitosten kemikaalivalvonnan
asiantuntijat ovat määrittäneet edellä mainittuihin toimenpiteisiin kuluvan
tyypillisen ajan ja hinta on määritelty tämän perusteella. Taksan pohjana
oleva tuntihinta ja sen korotusperuste on sama kuin pelastuslain mukaisten
valvontatehtävien.
Kuluttajakauppaan hyväksyttyjen ilotulitteiden käytöstä tehtävän ilmoituksen
käsittelystä ei peritä maksua, jotta kynnys ilmoituksen tekemiseen on
mahdollisimman alhainen.
Erheellisten paloilmoitustehtävien maksullisuus
Maksun perimisen edellytyksenä on, että paloilmoitin on aikaisemmin
aiheuttanut erheellisen hälytyksen (ERHE) ja alueen pelastusviranomainen
on kirjallisesti kehottanut kohteen omistajaa, haltijaa tai toiminnanharjoittajaa
korjaamaan sen. Erheellisistä paloilmoituksista peritään maksu 12 kk aikana
tulleesta kolmannesta erheellisestä tehtävästä lähtien. Maksu saadaan periä
kohteen omistajalta, haltijalta tai toiminnanharjoittajalta.
Maksun suuruus on laskettu määrittämällä:
• ERHE-tehtävien osuudella vyörytetty pelastushenkilöstön
työaikakustannukset,
• pelastuslaitoksen polttoainekulut sekä
• tehtävien työtuntien osuudella vyörytetyt sopimuspalokuntien
vuosikustannukset.
Tätä laskentamallia on käytetty suurimmassa osassa Suomen
pelastuslaitoksia, ja sitä on arvioitu useita kertoja vuoden 2011 jälkeen
hallinto-oikeudessa. Laskentamalli on todettu oikein perustelluksi.
Yksittäisen ERHE-tehtävän maksua arvioitaessa voidaan soveltaa Valtion
maksuperustelain (150/1992) 6 §. Kyseisen pykälän mukaan yhden tai
useamman viranomaisen samanlaatuisista suoritteista voidaan määrätä
samansuuruinen maksu silloinkin, kun suoritteen tuottamisesta aiheutuva
kustannukset poikkeavat toisistaan. Tällaisen kiinteän maksun suuruutta
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määrättäessä on otettava huomioon suoritteiden keskimääräinen
kokonaiskustannus.
Keskimääräinen ERHE-kulu saadaan laskemalla vakinaisen henkilöstön ja
sopimuspalokuntien kulujen tehtävien työtunneilla painotettu keskiarvo.
Edellä esiteltyjen määräytymisperusteiden mukaan HIKLU-alueella
halvimmaksi erheellisten paloilmoitusten maksuksi vuodelle 2020 muodostui
Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen maksu, jonka suuruus oli 1127,94 €.
Kuntien peruspalvelujen hintaindeksin kehityksen perusteella (+2,0%)
korotettu maksu vuodelle 2021 on 2,0% 1150,50 € ja pyöristettynä 1150,00 €.
Muut maksut
Lakisääteisten tehtävien lisäksi pelastuslaitos voi hoitaa myös sellaisia eikiireellisiä tehtäviä, jotka eivät vaaranna hälytysvalmiutta. Tällaisista
tehtävistä voidaan periä pelastuslaitoksen maksutaksan mukainen maksu.
Näiden maksujen osalta tunti- ja vuokraushintoja tarkastetaan
peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen +2,0% mukaan. Taksan rakenne
säilytetään ennallaan niin että kalusto- ja henkilöstövuokrausta koskeva
osuus on erillisessä liitteessä, joka toimitetaan pyynnöstä vuokraamiseen
oikeutetuille tahoille.
Tyypillisiä pelastuslaitokselle esitettyjä tehtäviä ovat mm. erilaiset
turvavartioinnit, joista toiminnanharjoittaja on itse vastuussa, mutta hänellä ei
ole tarvittavaa osaamista ja kalustoa. Lisäksi pelastuslaitoksella on käytössä
sellaista kalustoa, jota voi olla hankala muutoin saada ja jota tällöin voidaan
vuokrata asiakkaalle lyhytaikaista käyttöä varten. Vuokraustilanteita syntyy
myös tehtävissä, joissa pelastuslaitoksen kalustoa on tarkoituksenmukaista
jättää jälkivahingontorjuntakäyttöön, jolloin vahingontorjuntatyö ei keskeydy.
Joissakin tilanteissa pelastuslaitos on oikeutettu korvaukseen
vahingonaiheuttajalta, tällöin käytetään maksuperusteena pelastuslaitoksen
kiireettömien palveluiden maksutaksaa.
Koulutustapahtumista ja turvavartioinneista voidaan tilaajan kanssa sopia
kiinteä hinta tai muu maksuperuste, jolloin pelastusjohtaja vahvistaa hinnan.

Päätöshistoria

Liitteet
3 Maksutaksa tammikuu 2021
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§ 40

Pelastuslaitoksen johtokunnan itsearviointi 2020
Valmistelijat / lisätiedot:
Laitinen Miia
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ihamäki Veli-Pekka
Johtokunta
merkitsee tiedoksi selostuksen johtokunnan itsearviointiprosessista.

Käsittely

Päätös
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Espoon kaupunginhallitus hyväksyi 28.11.2016 kokouksessaan Hyvä
hallintotapa asiakirjan suosituksena Espoon kaupungin
päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista
periaatteista. Hyvän hallintotavan ohjeen mukaan luottamuselimet arvioivat
säännöllisesti omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan. Hyvä hallintotapa
kuvaa sitä, miten organisaation johtaminen ja hallinto järjestetään
lainmukaisesti ja eettisesti kestävästi, mutta samalla tehokkaasti.
Pelastuslaitoksen johtokunnan itsearviointi toteutetaan tammi-helmikuussa
2021 ja menettelytavan viitekehyksenä käytetään soveltaen julkisen
sektorin organisaatioiden laadunarviointimallia CAF (Common Assessment
Framework). Samaa mallia on käytetty pelastuslaitoksen toiminnan
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arviointiin. Arvioinnin tueksi on laadittu kysymyslomake, jonka kysymykset
on jäsennelty valittujen CAF- arviointialueiden mukaan soveltaen.
Kaikille johtokunnan jäsenille ja varajäsenille lähetetään kysymykset
Webropol-kyselynä sähköpostitse. Tarvittaessa kysymykset lähetetään
paperisena halukkaille.
Pelastuslaitoksen johtokunnan tehtävät ovat määritelty Espoon kaupungin
hallintosäännössä. Tehtävät ovat voimassa olevan hallintosäännön osassa
I luvussa 5 otsikolla Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunta 4 § ja
5 §.
Vastaajien tulee arvioida toimintaa nimenomaan näiden tehtävien
näkökulmasta.
Edellisessä itsearvioinnissa (PelJK 11.3.2020 § 8) johtokunta valitsi
kehittämiskohteikseen varajäsenten pitäminen ajan tasalla kokouksissa
käsiteltävistä asioista sekä kuntapäättäjien kiinnostuneisuuden ja
tiedonsaannin parantamisen.
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Toiminnan ja talouden tilannekatsaus sekä osavuosikatsaus tilanteessa
lokakuu 2020
Valmistelijat / lisätiedot:
Elf Johanna
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ihamäki Veli-Pekka
Johtokunta merkitsee Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen
osavuosikatsauksen tiedoksi.

Käsittely

Päätös
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Pelastustoiminnan ja ensihoitotehtävien viikkomäärät ovat palautuneet
aiempien vuosien tasolle. Ensihoidon valmiutta on nostettu tarpeen ja
resurssitilanteen mukaan. Pelastuslaitoksen koronatilannekuvaa
ylläpidetään kolmesti viikossa ja raportoidaan mm. sisäministeriöön,
aluehallintovirastoon ja LUP alueen kunnille.
Sopimuspalokuntatoiminnassa on ylläpidetty toimintavalmiutta, mutta
harjoituksista ja koulutuksista pidetään vain
välttämättömät, koronasuojauksista huolehtien. Hälytystehtäville
osallistuminen on rajoitettu siten, että ainoastaan pienin mahdollinen
määrä sopimuspalokuntien henkilöstöstä osallistuu tehtäviin.
Valvontatoimintaa on kyetty tekemään syksyllä lähes normaalisti. Ennuste
toteumasta on noin 70 % vuoden tavoitteesta. Noin puolet tekemättä
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jäävistä kohteista on terveydenhuollon kohteita, joihin koronasta johtuen ei
voida kohdistaa valvontatoimintaa.
Turvallisuusviestintää on tehty edelleen, mutta kohdennetusti.
Turvallisuusviestinnän ennuste toteumasta on noin 4 %, tavoitteen ollessa
20 % (saavutettuja henkilöitä, prosenttia alueen asukasluvusta).
Kemikaalivalvonnan lupapäätöksiä, asiakirjavalvontaa ja päivystävän
palotarkastajan palveluja on tehty normaalisti.
Paloasemilla työskentelevien henkilöiden lähikontakteja on vähennetty
muuttamalla vuoronvaihtorutiineja, harjoitus- ja testauskäytäntöjä ja
asemilla liikkumista. Päivätyötä tekevä henkilöstö on edelleen laajasti
etätyössä. Paloasemien siivousta ja pintojen desinfiointia on tehostettu.
Henkilöstömenojen osalta on odotettavissa talousarvion ylityksiä, johtuen
alhaisesta sairauslomakynnyksestä, koronatestausten ruuhkautumisesta ja
koronaan varautumista varten tehdyistä lomien säästämisistä.
Palvelutasonmukaista minimivahvuutta ei ole onnistuttu aina pitämään
edes ylitöinä. Ylitöihin ei riitä tulijoita, tai uusi työaikalaki ei mahdollista
osalle henkilöistä ylitöiden tekemistä.
Fiilis- ja työkykykyselyn elokuun vastausten perusteella työtyytyväisyys on
hieman parantunut, ja oma arvio työkykyisyydestä kahden vuoden kuluttua
on pysynyt hyvällä tasolla.
Työtapaturmien lukumäärässä on tapahtunut lievää laskua.
Pelastuslaitoksen johtokunta on kokoontunut Teams-kokouksena
normaaliaikataulun mukaisesti, pois lukien huhtikuun kokous, joka
peruutettiin.
Uuden palvelutasopäätös 2021-2024 on valmisteltu johtokunnan
päätöksentekoa varten.
Pelastuslaitoksen henkilöstö on aktiivisesti osallistunut Espoonlahden,
Matinkylän ja Otaniemen paloasemien suunnitteluun.
Talousarvio
Tulojen ennustetaan ylittyvän vain hieman, johtuen lähinnä ensihoidon
laskutuksista ja Kelakorvauksista. Poikkeustilan aikana ensihoidon sekä
ensivasteen tehtävämäärät ovat pienentyneet mikä vaikuttaa
tulokehitykseen. Lisäksi koronatilanteesta ja ylimääräisistä
suojavarusteiden hankinnoista johtuen ensihoidon menot ovat kasvaneet
merkittävästi alkuperäisestä talousarviosta.
Öljysuojarahastolta saatavat avustukset voivat jäädä kokonaan saamatta
rahaston heikon taloudellisen tilanteen vuoksi.
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Palvelujen ostoista, poistoista sekä vuokrista ennustetaan säästyvän mutta
henkilöstökustannusten ennustetaan ylittyvän.
Pelastuslaitoksen tuloksen arvioidaan tässä vaiheessa olevan 0 euroa.
Mahdollinen yli- tai alijäämä tullaan ensisijaisesti sopeuttamaan tilivuoden
aikana.
Investoinnit
Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Sitovien tulostavoitteiden toteutuminen
Tilikauden tulos ei jää alijäämäiseksi; tavoitteen arvioidaan toteutuvan.
Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän
talousarvion mukainen; tavoitteen arvioidaan toteutuvan
Päätöshistoria

Oheismateriaali
LUP tulosraportti lokakuu 2020
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Viranhaltijapäätökset

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ihamäki Veli-Pekka
Pelastuslaitoksen johtokunta ei käytä hallintosäännön II osan 13 §:n
mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:
Pelastusjohtajan päätöspöytäkirja 11.11.2020
Henkilöstöasiat
Viestimestarin viran vakinainen täyttäminen Länsi Uudenmaan
pelastuslaitoksessa
5927/2020
Pelastusjohtajan päätöspöytäkirja 7.12.2020
Hankinta-asiat §3
LUP suuronnettomuus ilmakaaritelttojen hankinnan keskeyttämispäätös
6598/2020
Tukipalvelupäällikön päätöspöytäkirja 27.11.2020
Hankinta-asiat
Hangon paloaseman vaatekaappien uusiminen
6358/2020
Tukipalvelupäällikön päätöspöytäkirja 24.11.2020
Hankinta-asiat
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle hankittava dieselkäyttöinen trukki
6081/2020
Teknisen päällikön päätöspöytäkirja 26.11.2020
Hankinta-asiat
Ajoneuvojen diagnostiikkatestereiden hankinta
6080/2020
Tilanneyksikön päällikön päätöspöytäkirja 17.11.2020
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Hankinta-asiat
Pienhankintapäätös Karkkilan paloaseman hälytysjärjestelmä
6022/2020

Käsittely

Päätös
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Päätöshistoria
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Muutoksenhakukielto
Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 38, § 39
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen
- kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaika viranhaltijalain 37 §:ssä tarkoitettua irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa
kuitenkin kulua vasta 40 §:n 1 momentissa säädetyn irtisanomisajan päättymisestä. Sama koskee
valitusaikaa silloin, kun 37 §:ssä tarkoitetun irtisanomista koskevan päätöksen on tehnyt valtuusto tai
kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitettu kuntayhtymän toimielin.
Oikaisuvaatimus on toimitettava kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon
aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Päätöksen julkaisupäivän voi varmistaa päätöksen
valmistelijalta.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pelastuslaitoksen johtokunta
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Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Käyntiosoite:
Virka-aika:
Postiosoite:
Sähköposti:
Telekopio:
Vaihde:

Siltakatu 11, Kauppakeskus Entresse, kolmas kerros
ma-pe 8.00 - 15.45
Espoon kirjaamo, PL 1
02070 ESPOON KAUPUNKI
kirjaamo@espoo.fi
+358-(0)9-816 22495
+358-(0)9-81621

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

