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Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen turvalli-
suus- ja pelastuslautakunta 

 1.6.2022 

 

 

 

1 
Kokouksen avaus 
 
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen turvallisuus- ja pelastuslautakunta  
   
 

Turvallisuus- ja pelastuslautakunnan puheenjohtaja avaa kokoukseen 

 
Päätös  
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Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen turvalli-
suus- ja pelastuslautakunta 

 1.6.2022 

 

 

 

2 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialuen turvallisuus- ja pelastuslautakunta  
  
 
Pelastusjohtajan päätösesitys 
 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Myönnetään turvallisuus- ja pelastuslautakunnan kokouksiin puhe- ja 
läsnäolo-oikeus pelastuslaitoksen turvallisuus-, pelastus- ja tuki- ja 
varautumispalveluiden pelastuspäällikölle sekä Soiten 
turvallisuuspäällikölle. Valitaan pöytäkirjan pitäjäksi 
pelastuslaitoksen hallintosuunnittelija.  
 

Päätös  
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Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen turvalli-
suus- ja pelastuslautakunta 

 1.6.2022 

 

 

 

3 
Pöytäkirjan tarkastaminen 
 
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen turvallisuus- ja pelastuslautakunta   
  
 

Hallintosäännön 168 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 
päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa 
sähköisesti. 
 
Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva 
pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta. 

 
Pelastusjohtajan päätösesitys 
  

Turvallisuus- ja pelastuslautakunta valitsee yhden pöytäkirjantarkasta-
jan 

 
Päätös  
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Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen turvalli-
suus- ja pelastuslautakunta 

 1.6.2022 

 

 

 

4 
Työjärjestyksen hyväksyminen 
    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen turvallisuus- ja pelastuslautakunta 

 
Pelastusjohtajan päätösesitys 
 Turvallisuus- ja pelastuslautakunta päättää hyväksyä esityslistan ko-

kouksen työjärjestykseksi. 
Päätös  
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Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen turvalli-
suus- ja pelastuslautakunta 

 1.6.2022 

 

 

 

5 
Turvallisuus- ja pelastuslautakunnan tehtävät/hallintosääntö 
 
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen turvallisuus- ja pelastuslautakunta 
 
Valmistelija Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen 
 

Hallintosäännön mukaan turvallisuus- ja pelastuslautakunnan tehtä-
vänä on: 
 
”23 § Turvallisuus- ja pelastuslautakunta  
 
Turvallisuus- ja pelastuslautakunnan tehtävänä on 
1. valmistella turvallisuutta ja varautumista koskevan osion toiminta-

kertomukseen sekä sisäisen valvonnan raportin ja selvityksen 

merkittävimmistä turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvistä ris-

keistä ja epävarmuustekijöistä;  

 
2. valvoa turvallisuuden ja varautumisen toimenpiteiden toteutusta, 

arvioi kehittämis- ja investointitarpeia sekä tekee tarvittaessa esi-

tyksiä aluehallitukselle;  

 
3. vastata turvallisuuden ja varautumisen toimivuuden seurannasta 

hyvnvointialueen oman toiminnan, sopimustoiminnan ja konser-

nin osalta;  

 
4. valvoa, että turvallisuus- ja varautumisjärjestelyt toimeenpannaan 

ohjeistuksen mukaisesti;  

 
5. toimia alueen pelastustoimilain mukaisena monijäsenisenä toi-

mielimenä;  

 
6. valmistella palvelutasopäätös aluehallitukselle ja edelleen alue-

valtuuston hyväksyttäväksi.” 

 
Pelastusjohtajan päätösesitys:  
 Turvallisuus- ja pelastuslautakunta merkitsee tiedokseen 

lautakunnan hallintosäännön mukaiset tehtävät ja käy 
yleiskeskustelun turvallisuus- ja pelastuslautakunnan 1.1.2023 
aloittavan hyvinvointialueen tehtäväalueesta.  

  
Päätös  
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Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen turvalli-
suus- ja pelastuslautakunta 

 1.6.2022 

 

 

 

6 
Pelastustoimen alustavat rahoituslaskelmat hyvinvointialueelle 
 
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen turvallisuus- ja pelastuslautakunta    
 
 
Valmistelija Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen 

 
Valtiovarainministeriö on julkaissut hyvinvointialueille tulevien 
rahoituksien laskelmia jo useaan kertaan valmistelujen edetessä. 

 
Pelastusjohtajan päätösesitys 

Turvallisuus- ja pelastuslautakunta merkitsee tiedokseen tämän 
hetkisen pelastustoimeen osoitetun valtiovarainministeriön laskelmiin 
perustuvan rahoituslaskelmaluonnoksen.  
 

Päätös  
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Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen turvalli-
suus- ja pelastuslautakunta 

 1.6.2022 

 

 

 

7 
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen palvelutaso-
päätös ja tulevan hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätös 
 
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen turvallisuus- ja pelastuslautakunta    
 
 
Valmistelija pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen, pelastuspäällikkö Terho 

Pylkkänen, pelastuspäällikkö Jouni Leppälä, vs. pelastuspäällikkö 
Antti Kätevä 

 
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen 
nykyinen palvelutasopäätös on voimassa 2021-2025 ja siirryttäessä 
hyvinvointialueella palvelutasopäätös tulee päivittää 
riskienarviointeineen syksyyn 2022 mennessä. 

 
Pelastusjohtajan päätösesitys 
 Palvelualueiden prosessien omistajat esittelevät nykyisen 

palvelutasopäätöksen sisällön palvelualueittain ja lautakunta käy 
keskustelun valmisteltavan palvelutasopäätöksen suuntaviivoista. 

 
Päätös  



 

 ESITYSLISTA 1/2022  10 
 
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen turvalli-
suus- ja pelastuslautakunta 

 1.6.2022 

 

 

 

8 
Muut asiat 
 
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen turvallisuus- ja pelastuslautakunta    
 
 Seuraavat kokoukset 
 
Päätös  
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Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen turvalli-
suus- ja pelastuslautakunta 

 1.6.2022 

 

 

 
9 
Kokouksen päättäminen  

 
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen turvallisuus- ja pelastuslautakunta    
 
 
Päätös    
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