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1 § Keski-Suomen pelastuslaitos Liikelaitos Jyväskylän kaupungin 
liikelaitoksena

Keski-Suomen pelastuslaitos on yksi Jyväskylän kaupungin (isäntäkunnan) liikelai-
toksista, jonka toiminnan rahoituksesta vastaavat kaikki Keski-Suomen 23 kuntaa. 
Laitoksen toiminnasta vastaa ja sitä ohjaa kunnallisvaalikaudeksi, maakunnan kun-
nista valittu johtokunta kuitenkin niin, että Jyväskylän kaupungin valtuustolla on lopul-
linen päätäntävalta liikelaitoksensa asioihin.

Jyväskylän kaupunki on uusinut hallinnollista ohjaustaan kaupungin sisällä ml. liike-
laitokset niin, että kaupungin uusi hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2017. Valtuuston 
hyväksyttyä hallintouudistuksen, erilliset liikelaitosten johtosäännöt poistuvat ja kau-
pungin hallintosäännön lisäksi liikelaitoksilla tulee olla toimintasäännöt. Uudistuksen 
takia Keski-Suomen pelastuslaitos Liikelaitoksen toimintasääntö uudistetaan ja hy-
väksytään johtokunnassa niin, että se astuu voimaan myös 1.6.2017 ja on voimassa 
vuoden 2018 loppuun asti, jolloin pelastuslaitoksen toiminta siirtyy Keski-Suomen 
maakunnan vastuulle. 

Jyväskylän kaupungin 1.6.2017 uudistetussa hallintosäännössä on Keski-Suomen 
pelastuslaitoksen osalta mm.:

• § 1 mainittu, että toimielin tai viranhaltija voi siirtää sille hallintosäännössä 
määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle, ellei erityislainsää-
dännössä toisin määrätä.

• § 17 mainittu Jyväskylän kaupungin yhdeksi liikelaitokseksi, kerrottu laitoksen
tehtävät ja sen, mistä sen tulee huolehtia alueellaan sekä mitä pelastuslaitos 
lisäksi voi tehdä

• § 18 mainittu liikelaitoksen johtokunnan tehtävät ml. liikelaitoksen toiminta-
säännön hyväksyminen

• § 20 mainittu ’Kuntien yhteiset toimielimet’ –kohdassa pelastuslaitoksen päät-
tämät asiat sekä toimintarooli pelastustoimen asianomaisena monijäsenisenä
toimielimenä

• § 30 on mainittu liikelaitoksen johtajan tehtävät ja vastuut sekä hänen esimie-
hensä Jyväskylän kaupungin organisaatiossa

• § 46 johtokunnan tehtävänä viran perustaminen ja lakkauttaminen
• § 47 mainittu niin, että virkasuhteen muuttamisen työsuhteeksi tehtäväalueel-

laan päättää johtokunta
• § 50 mainittu, että liikelaitoksen johtajan valitsee liikelaitoksen johtokunta

Keski-Suomen pelastuslaitoksen tärkein tehtävä on huolehtia keskisuomalaisten ja 
maakunnan alueella liikkuvien turvallisuudesta asiakaslähtöisesti.  

Keski-Suomen pelastuslaitoksen hallinnon järjestämisen perussääntöinä ovat kun-
tien solmima yhteistoimintasopimus ja Jyväskylän kaupunginvaltuuston vahvistama 
kaupungin hallintosääntö. Tässä toimintasäännössä sekä viran- ja toimenhaltijoiden 
tehtäväkuvissa kerrotaan tarkemmin työntekijöiden vastuista ja velvollisuuksista. 
Tässä toimintasäännössä Keski-Suomen pelastuslaitos Liikelaitoksesta käytetään ni-
meä pelastuslaitos.
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Pelastuslaitosta ohjaavina strategioina ovat pelastustoimen valtakunnallinen strate-
gia ja pelastustoimen palvelutasopäätös.

Tämä toimintasääntö määrittelee pelastuslaitoksen hallinnollisen organisaation sekä 
hallinnollisen toiminnan periaatteita. Toimintasäännöllä myös tarkennetaan joitakin 
määräyksiä. Tämä toimintasääntö määrittelee tehtävät pelastusjohtajasta paloase-
maryhmästä vastaavaan aluepalomestariin saakka. Tämän lisäksi tehdään erilliset 
virkoihin ja toimiin liittyvät tehtävänkuvaukset.

2 § Keski-Suomen pelastuslaitoksen organisaatio

Keski-Suomen pelastuslaitos kuuluu hallinnollisesti Jyväskylän kaupungin organisaa-
tioon, jonka yleishallinnosta huolehtii Jyväskylän kaupunginvaltuusto ja -hallitus. Pe-
lastustoimen ja ensihoitopalvelun toimialaan kuuluvasta hallinnosta huolehtii Keski-
Suomen pelastuslaitoksen johtokunta ja pelastusjohtaja.

Pelastuslaitos toimii asiakaslähtöisenä turvallisuusorganisaationa (kuva 1). Pelastus-
laitoksen osastoja ovat riskienhallinta (riskienhallintapäällikkö), pelastustoiminta 
(pelastuspäällikkö) ja ensihoito (ensihoitopäällikkö) sekä hallinto- ja talous (hallin-
to- ja talouspäällikkö), joita johtavat asianomaiset päälliköt. 

Keski-Suomen pelastuslaitoksessa riskienhallinta-asioita johtaa riskienhallintapääl-
likkö. Riskienhallintapäällikkö toimii valmiuspäällikön ja johtavan palotarkastajan esi-
miehenä sekä johtaa riskienhallinnan paloinsinöörien, turvallisuusviestintävastaavan 
sekä muiden toiminta-alueilla toimivien riskienhallinnan asiantuntijoiden toimintaa.

Pelastustoiminnan asioita johtaa pelastuspäällikkö. Pelastuspäällikkö toimii toimin-
ta-alueen palopäälliköiden sekä kalustoinsinöörin ja viestipäällikön esimiehenä. Pe-
lastuspäällikkö johtaa pelastustoimintaan liittyviä asiantuntijuuksia.

Keski-Suomen alue jaetaan pelastustoimen osalta kahteen toiminta-alueeseen (kuva
2), joita johtavat toiminta-alueen palopäälliköt. Toiminta-alueet on jaettu paloasema-
ryhmiin, joita johtavat aluepalomestarit.

Ensihoitopäällikkö johtaa ensihoitopalvelua. 

Ensihoitopalveluun kuuluu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa yhteistoimintaso-
pimuksella toteutettava ensihoito sekä palokuntien suorittama ensivastetoiminta 
(EVY). Ensihoitopäällikkö toimii ensihoitomestareiden esimiehenä, joiden alaisuudes-
sa toimivat ensihoitoesimiehet sekä muu ensihoidon päätoiminen henkilöstö.

Hallinto- ja talouspäällikkö johtaa hallinto- ja talousasioita sisältäen seuraavat osa-
alueet: hallinto, talous, toimistopalvelut, henkilöstöasiat, koulutus, ICT-asiat, työsuo-
jeluasiat ja työ hyvinvointiasiat. Pelastustoimen päätoimisen ja sivutoimisen / vapaa-
ehtoisen henkilöstön koulutuksen suunnittelusta vastaa koulutusmestari. 

Hallinto- ja talousosastoon kuuluvat komentotoimiston palopäällikkö ja ensihoitomes-
tarit, koulutusmestari, palvelussuhdeasiantuntija, toimistosihteerit, työsuojeluvaltuu-
tettu ja työhyvinvointisuunnittelija. Hallinto- ja talouspäällikkö toimii komentotoimiston
hallinnollisena esimiehenä.
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        Kuva 1. Pelastuslaitoksen organisaatiokaavio

                     

               

  

Onnettomuuksien ehkäisy
Valvontatehtävät
Palontutkinta
Varautuminen
Turvallisuusviestintä

Riskienhallinta
Riskienhallintapäällikkö

Pelastustoiminta
Pelastuspäällikkö

Ensihoito
Ensihoitopäällikkö

Hallinto- ja talous
Hallinto- ja talouspäällikkö

Viestitoiminta
Tekniikka ja kalusto
Öljyntorjunta
Toimintavalmius

Talous- ja henkilöstöasiat
Toimistopalvelut
ICT-asiat
Työsuojelu ja 
työhyvinvointi
Koulutustoimisto
Komentotoimisto

Tekniikka ja kalusto
Ensivastetoiminta
Ensihoidon koulutus
Toimintavalmius

Toimintavalmiuden ylläpito

Pelastusjohtaja

JOHTOKUNTA

Jyväskylän kaupunginvaltuusto Kunnat

KS-sairaanhoitopiiri

Eteläinen toiminta-alue
Palopäällikkö

Paloasemaryhmät (6)
Aluepalomestarit
Henkilöstö

Pohjoinen toiminta-
alue

Palopäällikkö

Paloasemaryhmät (3)
Aluepalomestarit
Henkilöstö

Ensihoidon 
toimintasektorit

Ensihoitomestarit

Asemapaikat (9)
Ensihoitoesimiehet
Henkilöstö
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Toiminta-alueiden organisointi ja henkilöstöhallinto

Palopäällikkö
Pohjoinen toiminta-alue

Palopäällikkö
Eteläinen toiminta-alue

Keskuspaloasema, Seppälä, Vaajakoski

Paloasemaryhmä ÄÄNEKOSKI
(aluepalomestari) Äänekoski, Äänekosken VPK, Suolahti, 

Konginkangas, Sumiainen, Konnevesi

Paloasemaryhmä SAARIJÄRVI 
(aluepalomestari) Saarijärvi, Pylkönmäki, Uurainen, Karstula, 

Kyyjärvi, Kivijärvi

Paloasemaryhmä VIITASAARI 
(aluepalomestari) Viitasaari, Pihtipudas, Muurasjärvi, 

Kannonkoski, Kinnula

Paloinsinööri
(onnettomuuksien ehkäisy) 

Paloinsinööri 
(pelastustoiminta) 

Paloasemaryhmä  LAUKAA
(aluepalomestari) Palokka, Tikkakoski, Rautpohja, Laukaa, 

Lievestuore, Hankasalmi 

Paloasemaryhmä  JOUTSA
(aluepalomestari)

Leppälahti, Toivakka, Leivonmäki, Joutsa, Luhanka 

Paloasemaryhmä JÄMSÄ
(aluepalomestari) Jämsä, Halli, Länkipohja, UPM Kaipola, 

Jämsänkoski, Koskenpää, Kuhmoinen 

Paloasemaryhmä KEURUU
(aluepalomestari) Keuruu, Haapamäki, Pihlajavesi, Multia, 

Petäjävesi

Paloasemaryhmä MUURAME
(paloinsinööri, pelastustoiminta) Vaajakoski, Kuohu, 

Säynätsalo, Muurame, Korpilahti

Paloinsinööri
(onnettomuuksien ehkäisy)

Kuva 2.  Keski-Suomen pelastuslaitoksen 
pelastustoimen toiminta-aluejako ja palo-
asemaryhmät 



Toiminta-alueen palopäällikön alaisuudessa toimivat aluepalomestarit ja paloinsinöö-
rit. Paloasemaryhmistä vastaavien aluepalomestareiden ja paloinsinöörin alaisuu-
dessa toimii paloasemaryhmän henkilöstö.

3 § Pelastusjohtaja liikelaitoksen johtajana

Pelastusjohtajan (liikelaitoksen johtajan) tehtävistä ja toimivallasta on määräykset Jy-
väskylän kaupungin hallintosäännössä. 

Jyväskylän kaupungin hallintosäännön (§ 30) mukaisesti pelastusjohtaja liikelaitok-
sen johtajana johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena liikelaitoksen toimintaa, huoleh-
tii liikelaitoksen hallinnosta sekä taloudenhoidon ja sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan järjestämisestä. Liikelaitoksen johtaja huolehtii johtokunnan päätösten täytän-
töönpanosta sekä informoi johtokuntaa liikelaitoksen kannalta merkittävistä toimenpi-
teistä ja tapahtumista. Pelastusjohtaja kutsuu asiantuntijat johtokunnan kokoukseen. 
Liikelaitoksen johtaja johtaa liikelaitoksen viestintää. Liikelaitoksen johtajan esimiehe-
nä toimii kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä.

Pelastusjohtaja liikelaitoksen johtajana valitsee liikelaitoksen henkilöstön. Lisäksi pe-
lastusjohtaja päättää henkilökunnan palkka- ja muista palvelusuhteeseen ja työehtoi-
hin liittyvistä asioista virka- ja työehtosopimusten mukaisesti. Viranhaltijan ja työnteki-
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Ensihoitopäällikkö

Ensihoitomestari
Henkilöstöhallinto

Ensihoitomestari
Resurssit

Komentotoimisto

Ensihoitomestari
Päivittäistoiminta
Komentotoimisto

Ensihoitoesimiehet
Jyväskylän, Petäjäveden

ja Muuramen asemat

Ensihoitoesimiehet
Äänekosken asema

Ensihoitoesimiehet
Keuruun asema

Ensihoitoesimiehet
Viitasaaren asema

Ensihoitoesimiehet
Joutsan asema

Kuva 3. Keski-Suomen pelastuslaitoksen 
ensihoitopalvelun organisaatiokaavio



jän irtisanoo ja myöntää eron sama viranhaltija (tai johtokunta), jonka tehtävänä on 
viranhaltijan ja työntekijän ottaminen.

Hallintosäännön mukaan pelastusjohtajalla on oikeus siirtää ratkaisuvaltaa alaisel-
leen viran- ja toimenhaltijalle. Pelastusjohtajan sijaisena toimii lomien yms. aikana 
osastopäälliköt ja tarvittaessa päivystävä päällikkö P2.

Pelastusjohtaja valitsee laitoksen osastopäälliköt ja muun päällystön (ml. ensihoito-
mestarit ja ruiskumestarit). Pelastusjohtaja päättää osastopäälliköiden sijaisuuksista. 

Pelastusjohtaja delegoi seuraavat henkilöstövalinnat:

• Ensihoitopäällikkö valitsee ensihoitoesimiehet ja heidän sijaisensa sekä ensi-
hoitajat. Ensihoitajien sijaisista päättää ensihoitomestari. 

• Komentotoimiston palopäällikkö valitsee 24/7 paloasemien alipäällystön (pl. 
ruiskumestarit) ja miehistön ao. toiminta-alueen palopäällikköä kuultuaan. 
Päätoimisen 24/7 paloasemien operatiiviseen toimintaan osallistuvan päällys-
tön, alipäällystön ja miehistön sijaisuuksista ja sijaisista päättää komentotoi-
miston palopäällikkö.

• Muun päätoimisen henkilöstön (alipäällystö ja miehistö) ja heidän sijaisensa 
toiminta-alueelle valitsee toiminta-alueen palopäällikkö komentotoimiston pa-
lopäällikköä kuultuaan. Toiminta-alueen palopäällikkö päättää päiväpaloase-
mien aluepalomestareiden, paloinsinöörien ja muun päällystön ja alipäällystön
sijaisuuksista.

• Paloasemaryhmävastaava valitsee paloasemiensa sivutoimisen henkilöstön ja
päättää VPK-henkilöstön osallistumisesta pelastustoimen operatiiviseen toi-
mintaan.

• Hallinto- ja talouspäällikkö valitsee pelastuslaitoksen toimistosihteerit ja hei-
dän sijaisensa.  

Yllä mainituista henkilöstöasioista on päätöksen tekevä viran- tai toimenhaltija velvol-
linen pitämään päätöspöytäkirjaa, joka on päätöksen jälkeen välittömästi toimitettava 
hallinto- ja talouspäällikölle. Tämän lisäksi pelastustoimen osalta päätöspöytäkirja lä-
hetetään myös komentotoimiston palopäällikölle ja ensihoitajien osalta ensihoitopääl-
likölle. Sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön osalta päätöksen tekevä viranhalti-
ja on velvollinen pitämään päätöspöytäkirjaa ja toimittamaan se ao. toiminta-alueen 
palopäällikölle.

4 § Osastopäälliköiden tehtävät ja toimivalta

Osastopäälliköitä ovat riskienhallintapäällikkö, pelastuspäällikkö, ensihoitopäällikkö 
ja hallinto- ja talouspäällikkö.
 
Osastopäälliköiden tehtävänä on pelastusjohtajan apuna vastata pelastuslaitoksen 
toiminnan johtamisesta, laadusta ja kehittämisestä. 
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Osastopäälliköt vastaavat osaltaan vastuualueensa toimintasuunnitelmien, talousar-
vioiden, käyttösuunnitelmien ja toimintakertomusten sekä palvelutasopäätösten laa-
dinnasta ja toteuttamisesta.

Tehtäväkuvauksissa määritellään tarkemmin osastopäälliköiden päätösvallasta.

Osastopäälliköt vastaavat oman toimialueensa tiedottamisesta pelastuslaitoksen oh-
jeiden mukaisesti.

Osastopäälliköt toimivat kiinteässä yhteistyössä toiminta-alueiden kanssa.

5 § Riskienhallinta

Riskienhallintapäällikkö

Riskienhallintaa johtaa riskienhallintapäällikkö, jonka vastuualueeseen kuuluvat:

• onnettomuuskehityksen seuranta
• riskien arviointi
• turvallisuusviestintä ja – tutkimus
• pelastustoimelle kuuluva ohjaus ja yhteistyö onnettomuuksien ehkäisyssä
• pelastustoimen valvontatehtävät
• palontutkinta
• varautuminen, väestönsuojelu ja sen edellyttämän valmiuden ylläpito 

Muut tehtävät:
• vastaa osaltaan riskienhallinnan toiminnasta ja taloudesta
• vastaa pelastuslaitoksen valvontarekisteristä, toimenpiderekisteristä ja varautu-

mistehtävien rekisteristä 
• huolehtii pelastuslaitoksen nettisivujen ylläpidosta
• henkilöstöresurssien suunnittelu ja ohjaus
• onnettomuuksien ehkäisytoiminnan kehittäminen ja koordinointi
• riskienhallinnan toimialaan kuuluvien investointien ja hankintojen valmistelu
• nuohoustoiminnan yleisjohto ja ohjaus
• turvallisuustutkimukseen osallistuminen ja tutkimuksen hyödyntäminen
• osallistua tarvittaessa pelastuslaitoksen varallaoloon

Toimivalta: 
• vahvistaa onnettomuuksien ennaltaehkäisytoiminnan soveltamisohjeet
• henkilöstöresurssien käytön ohjaus ennaltaehkäisytyössä 
• valmistelee osaltaan tutkimushankkeisiin osallistumista ja niihin käytettäviä re-

sursseja
• hankinnoissa laskun hyväksymisoikeus 30 000 €  
• vahvistaa riskienhallintaan liittyvät ohjeet siltä osin kuin ne eivät ole pelastusjoh-

tajan vahvistettaviin kuuluvia
• riskienhallintapäällikön sijaisena toimivat: Johtava palotarkastaja ja valmiuspääl-

likkö
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6 § Pelastustoiminta

6.1 Pelastuspäällikkö

Pelastustoimintaa johtaa pelastuspäällikkö, jonka vastuualueeseen kuuluvat:

• pelastustoiminta
• pelastustoiminnan suunnittelu ja ohjaus
• pelastustoiminnan johtaminen ja valmius
• pelastustoiminnan resurssisuunnittelun ohjaus (komentotoimisto)
• varautuminen päivittäisiin tilanteisiin ja normaaliolojen häiriötilanteisiin
• tekniikka ja kalusto
• viestitoiminta

Muut tehtävät:
• vastaa osaltaan pelastustoiminnan talouden suunnittelusta ja toteutuksesta
• henkilöstöresurssien suunnittelu ja ohjaus 
• pelastustoiminnan valmius
• pelastustoimintaan liittyvä tutkimus ja kehitys 
• kalustoresurssien suunnittelu ja ohjaus mukaan lukien korjaamotoiminta ja huol-

tosopimukset
• valmistelee pelastustoiminnan (kalusto-) hankinnat ja investoinnit
• pelastustoiminnan varautumisen kehittäminen ja koordinointi
• sammutusvesisuunnittelu
• pelastustoiminnan laadun ja tuloksellisuuden seuranta
• yhteistyö pelastustoimintaan liittyvien viranomaisten ja yhteisöjen kanssa
• osallistua pelastuslaitoksen varallaoloon ja vastaa sen 

järjestelyistä,
• huolehtia sopimuspalokuntien palokuntasopimuksista 

Toimivalta:
• P2:n toiminnan ohjeistus 
• vahvistaa pelastustoimintaan liittyvät ohjeet
• päällystön päivystys- ja varallaolojärjestelyt ja valmiuteen liittyvät toimet
• hankinnoissa laskun hyväksymisoikeus 30 000 € 
• poistomateriaalin myynti ajoneuvokaluston osalta
• pelastuspäällikön sijaisena toimivat.

6.2. Toiminta-alueen palopäällikkö

Toiminta-alueen palopäällikön tehtävänä on osastopäälliköiden apuna vastata pelas-
tuslaitoksen toiminnan johtamisesta, laadusta ja kehittämisestä. Toiminta-alueen pa-
lopäällikkö johtaa toiminta-aluetta. 

Toiminta-alueen palopäällikkö valmistelee vastuualueensa toimintasuunnitelman, ta-
lousarvion ja käyttösuunnitelman sekä osallistuu palvelutasopäätösten laadintaan ja 
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toteuttamiseen. Toiminta-alueen palopäällikkö vastaa toiminnan ja talouden toteutu-
misesta alueellaan.

Pelastusjohtaja päättää tehtäväkuvauksissa toiminta-alueen palopäällikön yksityis-
kohtaisemmasta päätösvallasta.

Toiminta-alueen palopäällikkö vastaa oman toimialueensa tiedottamisesta pelastus-
laitoksen ohjeiden mukaisesti.

Tehtävät:
• vastaa palvelutason toteutumisesta ja seurannasta toiminta-alueilla
• vastaa alueen yhteistyön tuloksellisesta sujuvuudesta
• vastaa alaisensa henkilöstön johtamisesta ja kehityskeskusteluista 
• vastaa osaltaan alueen sidosryhmäyhteistyöstä
• vastaa osaltaan toiminta-alueen talousarvion, taloussuunnitelman ja toiminta-

suunnitelman toteuttamisesta sekä palvelutasopäätösten laadinnasta ja toteutta-
misesta

• vastaa toiminta-alueen käyttötaloudesta
• vastaa muiden toiminta-alueelle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumi-

sesta
• vastaa alueen toimintojen kehittämisestä, asioiden valmistelusta, tehtävien toi-

meenpanosta ja valvonnasta
• sovittaa yhteen toiminta-alueen henkilöstöresurssien käyttöä tulostavoitteisiin 

pääsemiseksi
• valvoo ja ohjaa osaltaan toiminta-alueen vapaaehtoishenkilöstön rekrytointia
• vastaa osaltaan toimintavalmiudesta
• vastaa osaltaan pelastustoiminnasta ja pelastustoimen varautumisesta  
• osallistuu tarvittaessa pelastuslaitoksen varallaoloon
• toimii komentotoimiston palopäällikön sijaisena 

Toimivalta: 
• määrää toiminta-alueen henkilöstön työnjaosta
• vastaa toimintavalmiuden vaatimista päivystys- ja varallaolojärjestelyistä
• hankinnoissa laskun hyväksymisoikeus 20 000 €
• päättää alle 20 000 euron arvoisen käytöstä poistetun irtaimiston myynnistä, lah-

joittamisesta tai vaihdosta lukuun ottamatta käytöstä poistettua ajoneuvokalustoa
• Toiminta-alueen palopäällikön sijaisena toimii toiminta-alueen palopäällikkö, ko-

mentotoimiston palopäällikkö tai pelastuspäällikön nimeämä henkilö. 

6.3. Aluepalomestari (paloasemaryhmävastaava)

Aluepalomestari vastaa paloasemaryhmänsä toiminnasta ja taloudesta.  

Tehtävät toiminta-alueella:

• valmistelee osaltaan talousarvion käyttösuunnitelmaa yhteistyössä alueen pääl-
lystön kanssa

• vastaa paloasemaryhmän käyttötaloudesta
• huolehtii osaltaan palvelutasopäätöksen toteuttamisesta 
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• vastaa muiden asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta
• vastaa toimintojen kehittämisestä, asioiden valmistelusta, tehtävien toimeenpa-

nosta ja valvonnasta 
• vastaa osaltaan sidosryhmäyhteistyöstä
• vastaa paloaseman henkilöstölle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavutta-

misesta
• vastaa alaisensa henkilöstön johtamisesta ja kehityskeskusteluista 
• vastaa  onnettomuuksien  ehkäisystä,  palotarkastuksista  ja  turvallisuuskoulutuk-

sesta 
• vastaa osaltaan paloasemien toimintavalmiudesta ja tukea toimintavalmiuden yl-

läpitoa 
• vastaa vapaaehtoishenkilöstön rekrytoinnista 
• vastaa osaltaan paloaseman henkilöstöhallinnosta
• määrää työnjaosta sekä päättää henkilöstön tehtävistä
• vastaa osaltaan pelastustoiminnasta 
• vastaa pelastustoimen varautumisesta (osaltaan alueen väestönsuojelusta) 
• vastaa toiminnassa tarvittavien rekisterien ylläpidosta,
• valvoo palokuntien toimintaa
• vastaa muusta palvelutuotannosta
• järjestää työpaikkakokouksia
• osallistuu pelastustoimintaan
• toimii kouluttajana palokuntien viikkoharjoituksissa
• suorittaa valvonta- sekä turvallisuusviestinnän tehtäviä
• valvoo nuohoustoimintaa
• vastaa työturvallisuudesta
• osallistuu tarvittaessa pelastuslaitoksen varallaoloon
• vastaa sivutoimisen henkilöstön rekrytoinnista

Toimivalta:
• hankinnoissa ja ostolaskuissa laskun hyväksymisoikeus 5 000 euroa
• päättää alle 5 000 euron arvoisen käytöstä poistetun irtaimiston myynnistä, lah-

joittamisesta tai vaihdosta lukuun ottamatta käytöstä poistettua ajoneuvokalustoa 
kuultuaan toiminta-alueen palopäällikköä

• hyväksyy oman paloasemaryhmän vuokria koskevat laskut 
• aluepalomestarin sijaisena toimii toiminta-alueen palopäällikön nimeämä henkilö

7 § Ensihoito

Pelastuslaitos toteuttaa ensihoitopalvelua sairaanhoitopiirin ensihoidon palve-
lutasopäätöksen sekä sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitoksen keskinäisen yh-
teistoimintasopimuksen mukaisesti. 

Pelastuslaitoksen ensihoitotoimintaa (ml. EVY) johtaa ensihoitopäällikkö, jon-
ka alaisuudessa toimii kolme ensihoitomestaria. Ensihoitopäällikön työparina 
toimii ensihoitomestari, joka työskentelee tiiviissä yhteistyössä ensihoitopäälli-
kön apuna toiminnan kehittämisessä ja lisäksi huolehtii ensihoitajien työtervey-
teen liittyvistä asiakokonaisuuksista sekä koordinoi ensihoitohenkilökunnan 
kehityskeskusteluja. Kaksi muuta ensihoitomestaria työskentelee komentotoi-
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mistossa. Komentotoimiston ensihoitomestareiden vastuut jakautuvat siten, 
että resursseista vastaava mestari huolehtii työvuorosuunnittelusta, vuosilo-
mien myöntämisestä, pitkistä sijaisrekrytoinneista, työ- ja opintotovapaiden 
myöntämisestä sekä ensihoidon koulutusten koordinoinnista. Päivittäistoimin-
nasta vastaava ensihoitomestari huolehtii äkillisistä päivittäisten muutosten 
hoitamisesta, lyhyistä sijaisrekrytoinneista ja tarkastaa ensihoidon laskut. 
Kaikki ensihoitomestarit toimivat ensihoitoesimiesten tukena henkilöstöhallin-
toon liittyvissä asioissa. 

7.1.Ensihoitopäällikkö

Tehtävät:

• ensihoitopalvelun yleissuunnittelu ja ohjeistus sairaanhoitopiirin ensihoidon palve-
lutasopäätöksen sekä sairaanhoitopiirin ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen yh-
teistoimintasopimuksen mukaisesti

• vastaa alaisensa henkilöstön johtamisesta ja kehityskeskusteluista 
• vastaa osaltaan pelastuslaitoksen ensihoitopalvelun talouden suunnittelusta ja to-

teutuksesta
• vastaa henkilöstöresurssien suunnittelusta ja ohjauksesta
• vastaa ensihoitopalvelun kalustoresurssien suunnittelusta, ohjauksesta ja inves-

toinneista
• valmistelee ensihoitopalvelun edellyttämät sopimukset, suunnitelmat ja toiminta-

ohjeet yhteistyössä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa
• vastaa päätoimisten hoitotason ja perustason ensihoitajien rekrytoinnista 
• vastaa ensihoitopalvelun laadusta ja tuloksellisuudesta
• vastaa pelastuslaitoksen ensihoitopalvelun henkilöstön osaamisesta
• vastaa osaltaan ensihoitopalvelun työturvallisuusohjeistuksesta, - koulutuksesta 

ja – järjestelyistä
• vastaa ensihoitopalvelua koskevasta sisäisestä ja ulkoisesta raportoinnista ja tie-

dottamisesta pelastuslaitoksen ohjeiden mukaisesti
• osallistuu sopimusten mukaiseen poikkeusolojen ensihoitopalvelun suunnitteluun
• osallistuu ensihoitopalvelun suunnitteluun ja kehittämiseen yhteistyössä sosiaali- 

ja terveystoimen, hätäkeskuksen, poliisin, puolustusvoimien ja muiden alan toimi-
joiden kanssa 

• vastaa pelastuslaitoksen ensihoitopalveluun liittyvästä tutkimuksesta ja sen kehit-
tämisestä

• vastaa ensihoitopalvelun henkilöstön perehdytyksen suunnittelusta ja ohjeistuk-
sesta

• toimii  työnantajan  edustajana  ensihoidon  osalta  palkkaneuvotteluissa  ja  palk-
kausjärjestelmiä kehitettäessä

• vastaa osaltaan asiakkaiden ja omaisten reklamaatioihin
• perustaa tarvittaessa tilapäisiä työryhmiä 
• toimii tarvittaessa asiantuntijana johtokunnassa oman vastuualueensa osalta

Toimivalta: 
• hankinnoissa laskujen hyväksymisoikeus 30 000 € 
• ensihoitopäällikön sijaisina toimivat ensihoitomestarit
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7.2 Ensihoitopäällikön työparina toimiva ensihoitomestari

Ensihoitomestari toimii ensihoitopäällikön alaisuudessa.

Tehtävät:

• ensihoitomestari toimii päätoimisen ensihoitohenkilöstön esimiehenä
• toimii yhdyshenkilönä työterveyshuoltoon ensihoitajien työterveyteen liittyvissä

asioissa
• omaisten- ja potilaiden reklamaatioiden käsittely
• vastaa päätoimisten ensihoitajien kehityskeskusteluista
• ensihoitomestari toimii päätoimisen ensihoitohenkilöstön esimiehenä
• vastaa päätoimisten ensihoitajien kehityskeskusteluista 
• viranomaisyhteistyö ja – ilmoitusten vastaanotto
• omaisten- ja potilaiden reklamaatioiden käsittely yhteistyössä ensihoitopäälli-

kön kanssa
• hankintasuunnittelu yhteistyössä ensihoitopäällikön kanssa
• kehityshankkeiden vetäminen yhteistyössä ensihoitopäällikön kanssa
• opiskelijoiden harjoittelun koordinointi
• uusien työntekijöiden perehdyttäminen
• päivittäistavaroiden ja apteekkitavaran kulutusseuranta
• ensihoitopäällikön sijainen

8 § Hallinto- ja talous

8.1. Hallinto- ja talouspäällikkö

Hallintoa ja taloutta johtaa hallinto- ja talouspäällikkö ja hänen alaisuudessaan toimi-
vat komentotoimisto (palopäällikkö ja ensihoitomestarit), koulutustoimisto (-mestari), 
toimistohenkilöstö, palvelussuhdeasiantuntija, työ hyvinvointisuunnittelija, työsuojelu-
valtuutettu sekä ICT-asioiden osalta paloinsinööri

Tehtävät:
• vastaa talouden suunnittelusta, seurannasta ja raportoinnista
• vastaa talousarvioehdotuksen kokoamisesta ja laadinnasta 
• vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kokoamisesta ja laadinnasta
• vastaa sisäisen valvonnan ohjeistuksesta ja kehittämisestä
• vastaa henkilöstöasioista
• vastaa taloushallinnon kehittämisestä
• vastaa ICT-asioista 
• vastaa työsuojelun ja työ hyvinvoinnin kehittämisestä 
• vastaa toimistohenkilöstön rekrytoinnista
• vastaa osaltaan alaisensa henkilöstön johtamisesta ja kehityskeskusteluista 
• toimii tarvittaessa asiantuntijana johtokunnassa oman vastuualueensa osalta

Toimivalta:
• hankinnoissa laskujen hyväksymisoikeus 30 000 
• hallinto- ja talouspäällikön sijaisuudesta päättää pelastusjohtaja
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8.2 Komentotoimisto

Komentotoimiston tehtävä on vastata pelastustoimen ja ensihoidon riittävistä henki-
löstöresursseista. Tähän kuuluvat työvuorosuunnittelun ohjaus, rekrytointitarpeen 
määritys, henkilöstörekrytointi ja sijaisten hankinta sekä osaltaan pelastustoiminnan 
ja ensihoidon kehittäminen ja ohjaus yhteistyössä osastopäälliköiden ja toiminta-
alueiden palopäälliköiden kanssa. Komentotoimiston hallinnollisena esimiehenä toi-
mii hallinto- ja talouspäällikkö. Komentotoimiston muodostavat palopäällikkö, ensihoi-
tomestarit, palvelussuhdeasiantuntija ja toimistosihteeri. Komentotoimisto päättää 
pelastustoiminnan valmiussiirroista. Palopäällikön sijaisena toimii toiminta-alueen pa-
lopäällikkö tai pelastuspäällikön määräämä henkilö. Ensihoitomestarin sijaisena toi-
mii toisen toimintasektorin ensihoitomestari tai ensihoitopäällikön määräämä henkilö.
Päivystävä päällikkö (P2) käyttää komentotoimiston toimivaltaa virka-ajan ulkopuolel-
la.

8.3 Komentotoimiston palopäällikkö

Palopäällikkö toimii pelastustoiminta-asioiden osalta pelastuspäällikön alaisuudessa 
ja hän toimii kiinteässä yhteistyössä toiminta-alueiden palopäälliköiden ja ensihoito-
mestareiden sekä muun päällystön kanssa.

Tehtävät:

• pelastustoimen operatiivisen toiminnan henkilöstösuunnitelman valmistelu
• pelastustoimen henkilöstön rekrytointitarpeen ja rekrytoinnin suunnittelu
• vastaa työvuoro- ja lomasuunnittelusta sekä sijaisjärjestelyistä
• opinto- ja muiden virka- ja työvapaiden suunnittelu, sijaisjärjestelyt
• työvuoronaikaisten työpaikkojen siirto
• poissaoloilmoitusten valvonta 
• päättää valmiuden ylläpitoon liittyvistä ylitöistä
• koulutussuunnitteluun osallistuminen
• työajanhallinta ohjelman pääkäyttö 
• opiskelijoiden harjoittelun koordinointi
• uusien työntekijöiden perehdyttämisen koordinointi
• toimii Jyväskylän kaupungin henkilöstöyksikön yhdyshenkilönä (tarvittaessa)

8.4 Komentotoimiston ensihoitomestarit          

Komentotoimisto ensihoitomestarit toimivat ensihoitoasioiden osalta ensihoitopäälli-
kön alaisuudessa ja kiinteässä yhteistyössä komentotoimiston palopäällikön, toimin-
ta-alueiden palopäälliköiden ja 24/7 paloasemien työvuorosuunnittelusta vastaavien 
esimiesten kanssa.

Tehtävät:

• ensihoidon henkilöstösuunnitelman valmistelu
• ensihoidon henkilöstön rekrytointitarpeen ja rekrytoinnin valmistelu
• vastaa työvuoro- ja lomasuunnittelusuunnittelusta ja sijaisjärjestelyistä
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• opinto- ja muiden virka- ja työvapaiden suunnittelu, sijaisjärjestelyt
• työvuoronaikaisten työpaikkojen siirto
• poissaoloilmoituksen vastaanottaminen
• työvuorovaihtojen hyväksyminen
• päättää valmiuden ylläpitoon liittyvistä ylitöistä
• työajanhallinta ohjelman pääkäyttö (ensihoidon henkilöstö)
• koulutussuunnittelu
• ensihoidon laskujen tarkastaminen
• päivittäistavaroiden ja apteekkitavaran kulutusseuranta
• hankintasuunnittelu
• kehityshankkeiden vetäminen
• opiskelijoiden harjoittelun koordinointi
• toimii yhdyshenkilönä Jyväskylän kaupungin palvelussuhdeasiantuntijoiden 

suuntaan (tarvittaessa)

8.5 Komentotoimiston palvelussuhdeasiantuntija

Palvelussuhdeasiantuntija toimii hallinto- ja talouspäällikön alaisuudessa sekä kiin-
teässä yhteydessä komentotoimiston palopäällikön, ensihoitomestareiden, toiminta-
alueiden palopäälliköiden sekä muun päällystön kanssa.

Tehtävät:

• Sovellettavien virka- ja työehtosopimusten tulkintatehtävät yhteistyössä hr-or-
ganisaation kanssa

• Pelastuslaitoksen palvelussuhdeasioihin liittyvien viranhaltijapäätösten valmis-
telu

• Raportointi-, toimeenpano-, seuranta- ja ohjeiden valmistelutehtäviä liittyen 
TS:n ja KVTES:n sopimusaloihin

• Verkostoyhteistyö koko kaupungin muun hr-organisaation kanssa, työnantajan 
linjausten, ohjeiden ja määräysten jalkauttaminen pelastuslaitoksella

• Erilaiset selvitystyöt, asiantuntija- ja avustamistehtäviä ongelmanratkaisutilan-
teissa

• Osallistuminen pelastuslaitoksen yhteistoimintalain tarkoittamiin, sekä muihin 
henkilöstön ja työnantajan välistä yhteistoimintaa edistävien toimielinten toimin-
taan työnantajan edustajana/asiantuntijajäsenenä

• Osallistuminen kaupungin TS-kehittämistyöryhmän toimintaan
• Muut esimiehen määräämät tehtävät

                    8.6 ICT-asiat ja paloinsinööri

Pelastuslaitoksen ICT-asioita suunnittelee ja koordinoi paloinsinööri, jonka tehtäviin 
ICT-asiat on sisällytetty. Näissä asioissa paloinsinööri tekee kiinteää yhteistyötä 
osastopäälliköiden, Jyväskylän kaupungin tietohallinnon sekä valtakunnallisten pe-
lastustoimen ja ensihoidon ICT-hankkeiden kanssa.
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8.7 Koulutustoimisto ja koulutusmestari

Koulutustoimisto vastaa pelastuslaitoksen sisäisestä ja ulkoisesta koulutuksesta ja 
se toimii hallinto- ja talouspäällikön alaisuudessa ja koulutusmestarin johdolla. Koulu-
tustoimiston muodostavat koulutusmestari, sopimushenkilöstön koulutusvastaava ja 
kouluttajat, joille tehdään tarkemmat tehtäväkuvaukset. Koulutusmestari vastaa toi-
miston toiminnasta ja taloudesta, josta tehdään vuosittain toiminta- ja taloussuunni-
telma.

Koulutusmestari toimii pelastustoimen asioiden osalta pelastuspäällikön, muun pääl-
lystön ja ensihoidon asioiden osalta ensihoitopäällikön ohjauksessa ja kiinteässä yh-
teistyössä. Turvallisuusneuvonnan ja valistuksen osalta koulutusmestari toimii kiin-
teässä yhteistyössä riskienhallintapäällikön kanssa.

Tehtävät:

• vastaa kokonaisvaltaisesti pelastuslaitoksen sisäisestä ja ulkoisesta koulutukses-
ta:

- suunnittelee henkilöstökoulutuksen yleissuunnitelman
- suunnittelee ulkoisen koulutuksen yleissuunnitelman
- koulutuksen taloussuunnittelu ja – seuranta

• vastaa osaltaan sidosryhmäyhteistyöstä

9 § Ryhmien tehtävät

Johtoryhmä ja osastopäällikkökokous
Johtoryhmän ja osastopäällikkökokouksen tehtävänä on asioiden valmistelu ja eri toi-
mintojen yhteensovittaminen sekä käsitellä keskeiset toimintaa koskevat asiat ennen
päätöksentekoa. 

Johtoryhmän ja osastopäällikkökokouksen tehtävänä on toimia pelastusjohtajan apu-
na ja asiantuntijaelimenä. Puheenjohtajana toimii pelastusjohtaja ja johtoryhmään 
kuuluu riskienhallintapäällikkö, pelastuspäällikkö, ensihoitopäällikkö, hallinto- ja ta-
louspäällikkö, toiminta-alueen palopäälliköt, henkilöstönedustajat ja mahdollisesti 
muut pelastusjohtajan erikseen nimeämät henkilöt. Osastopäällikkökokoukseen kuu-
luvat pelastusjohtaja ja osastopäälliköt sekä muut puheenjohtajan kutsumat henkilöt. 
Johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti 5 kertaa vuodessa: helmi-, huhti-, kesä-, 
syys- ja marraskuussa.

Pelastuslaitoksen yhteistoimintaryhmä
Pelastuslaitoksella toimii lakisääteinen yhteistoimintaryhmä, joka kokoontuu pää-
sääntöisesti 6 (kuitenkin vähintään 4) kertaa vuodessa: tammi-, maalis-, touko-, elo-, 
loka- ja joulukuussa. Yhteistoimintaryhmän tehtävistä säädetään lainsäädännössä 
(449/13.4.2007). Pelastusjohtaja nimeää ja kutsuu koolle yhteistyöryhmän. Ryhmäs-
sä on edustajia laitoksen johdon lisäksi henkilöstöryhmistä ja työterveyshuollosta. 
Yhteistyöryhmän tarkoituksena on välittää tietoa organisaation sisällä ja kehittää yh-
teistyötä pelastuslaitoksessa. Tavoitteena on avoimen työskentelyn kehittäminen. 

Yhteistoiminta- ja johtoryhmän tehtäviä ovat mm:
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• käsitellä alueen palvelutasopäätös
• käsitellä talousarvioehdotus
• käsitellä hankinta- ja käyttösuunnitelmat
• käsitellä pelastuslaitoksen toimintaan liittyvät suunnitelmat, säännöt ja ohjeet
• seurata talouden toteutumista
• seurata asetettujen tavoitteiden toteutumista
• valmistella tarvittaessa lausuntoja
• käsitellä toimintasuunnitelma ja toimintakertomus
• käsitellä johtokunnan ja pelastusjohtajan määräämät tehtävät

Pelastuslaitoksen päällystöpalaverit
Pelastusjohtaja  tai  osastopäälliköt  kutsuvat  tarpeen  mukaan,  kuitenkin  vähintään
kaksi kertaa vuodessa koolle koko pelastuslaitoksen päällystöpalaverin.

Toiminta-alueiden ja paloasemien työpaikkakokoukset
Toiminta-alueen palopäällikkö kutsuu koolle toiminta-aluekohtaisen työpaikkakokouk-
sen. Paloasemasta vastaava aluepalomestari kutsuu koolle paloasemakohtaisen 
(pelastustoimi ja ensihoito) työpaikkakokouksen. Työvuorojen palomestarit kutsuvat 
koolle työvuoron työpaikkakokouksen. 

Sopimuspalokuntien ja -henkilöstön palaveri
Pelastusjohtaja kutsuu vähintään kerran vuodessa koolle henkilöstöpalaverin VPK- 
ja sivutoimiselle henkilöstölle.

10 § Taloudellinen ja toiminnallinen vastuu

Talousarvioesitys ja käyttösuunnitelma
Pelastusjohtaja vastaa koko aluetta koskevan talousarvioesityksen ja käyttösuunni-
telman laatimisesta johtokunnalle.

Hallinto- ja talouspäällikkö valmistelee pelastuslaitoksen talousarvioesityksen ja käyt-
tösuunnitelman osastopäälliköiden ja toiminta-alueiden palopäälliköiden talousarvio-
esitysten pohjalta. 

Taloudellinen vastuu
Taloudellisen vastuun yleisperiaatteet ja säännöt on määritelty Jyväskylän kaupungin
talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa sekä kaupungin muissa hallinnollisissa sään-
nöissä.

Pelastusjohtaja vastaa pelastuslaitoksen talousarviomäärärahan käytöstä (käyttöta-
lous ja investoinnit).

Pelastuspäällikkö vastaa pelastustoiminnan käyttötaloudesta ja investoinneista. Toi-
minta-alueen palopäällikkö vastaa oman toiminta-alueensa talousarviomäärärahojen 
käytöstä ja toteutumasta.  

Riskienhallintapäällikkö vastaa riskienhallinnan käyttötaloudesta ja investoinneista.

Ensihoitopäällikkö vastaa ensihoidon käyttötaloudesta ja investoinneista.
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Sisäinen valvonta
Pelastuslaitoksen sisäisestä valvonnasta on erillinen johtokunnan hyväksymä ohjeis-
tus ja suunnitelma.  Sisäisen valvonnan ohje löytyy  pelastuslaitoksen nettisivuilta:
http://www.keskisuomenpelastuslaitos.fi/

Hankinnat
Pelastuslaitoksen hankinnat ohjeistetaan tarvittaessa erillisessä ohjeessa. 

Laskutus
Laskutuksessa noudatetaan johtokunnan hyväksymää Keski-Suomen pelas-
tuslaitoksen palveluhinnastoa (http://www.keskisuomenpelastuslaitos.fi/)

Työajan seuranta
Työajan seuranta tulee paloasemittain järjestää luotettavalla tavalla. Kirjaukset teh-
dään työaikaseurannan järjestelmään.  

11 § Toiminnan ja talouden raportointijärjestelmä

Raportoija Kenelle raportoi
Pelastusjohtaja Johtokunta, Jyväskylän kaupungin 

kansliapäällikkö
Osastopäälliköt Pelastusjohtaja
Toiminta-alueen palopäällikkö Pelastuspäällikkö
Komentotoimisto Hallinto- ja talouspäällikkö
Aluepalomestari Toiminta-alueen palopäällikkö
Ensihoitomestari Ensihoitopäällikkö
Koulutusmestari Osastopäälliköt
Kalustoinsinööri Osastopäälliköt
Vapaaehtoispalokunnan vastuuhenki-
lö/yhteyshenkilö

Aluepalomestari

Vapaaehtoispalokunnalla  tarkoitetaan tässä vapaaehtoista  palokuntaa (VPK) sekä
paloasemien sivutoimista henkilöstöä.

12 § Toimivalta henkilöstöasioissa

Harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat 

Pelastusjohtaja päättää osastopäälliköiden, palopäällystön ja toimihenkilöiden ja 
muut yli vuoden kestävät harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat.

Komentotoimisto päättää alipäällystön ja miehistön harkinnanvaraiset palkattomat 
virka- ja työvapaat. 

Hallinto- ja talouspäällikkö päättää alaisensa henkilöstön harkinnanvaraiset virka- ja 
työvapaat.
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Virka- ja työvapaat sekä perhevapaat

Pelastusjohtaja päättää osastopäälliköiden virka- ja työvapaat sekä perhevapaat.

Osastopäälliköt päättävät alaistensa virka- ja työvapaat sekä perhevapaat.

Toiminta-alueen palopäälliköt päättävät alaistensa virka- ja työvapaat sekä perheva-
paat.

Komentotoimiston palopäällikkö päättää 24/7-paloasemien alipäällystön ja miehistön 
virka- ja työvapaat sekä perhevapaat.

Ensihoitopäällikkö päättää ensihoitomestarin työvapaat sekä perhevapaat.

Komentotoimiston ensihoitomestari päättää ensihoitohenkilöstön virka- ja työvapaat 
sekä perhevapaat.

Hallinto- ja talouspäällikkö päättää toimistohenkilöstön virka- ja työvapaat sekä per-
hevapaat.

Urapolun kautta uudelleen sijoitettujen virka- ja työvapaat sekä perhevapaista päät-
tää sijoituspaikan esimies.

Virkamatkat ja ulkoiseen koulutukseen osallistuminen

Osastopäälliköiden osalta päätöksen tekee pelastusjohtaja. 

Palopäälliköiden virkamatkoista päätöksen tekee pelastuspäällikkö. 

Aluepalomestareiden ja paloinsinöörien virkamatkoista päättää toiminta-alueen palo-
päällikkö.

Paloasemakohtaisten virkamatkojen osalta päätöksen tekee aluepalomestari.

Pelastuslaitoksen henkilöstön pelastustoimen koulutukseen osallistumisesta tekee 
päätöksen koulutusmestari (mukaan lukien korvausperusteet) komentotoimistoa ja 
asianomaisen henkilön esimiestä kuultuaan.

Sairauslomat

Sairauslomien osalta noudatetaan Jyväskylän kaupungin toimintaohjeita.

Vuosilomat

Osastopäälliköiden vuosilomat vahvistaa pelastusjohtaja.

Osastopäälliköt vahvistavat  oman henkilöstönsä vuosilomat.  Toiminta-alueen palo-
päällikkö vahvistaa aluepalomestareiden ja paloinsinöörien vuosilomat.

Komentotoimisto vahvistaa 24/7 palohenkilöstön ja ensihoitajien vuosilomat.
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Aluepalomestari vahvistaa paloasemaryhmänsä muun henkilöstön vuosilomat.

Kaikista myönnetyistä vapaista ja lomista tulee toimittaa tieto komentotoimistoon.

13 § Asiakirjojen allekirjoittaminen ja laskujen hyväksyntä

Muut kuin johtokunnan päätösten perusteella tehtävät asiakirjat ja sopimukset voi al-
lekirjoittaa seuraavat viranhaltijat toimintavaltuuksiensa rajoissa: riskienhallintapääl-
likkö, pelastuspäällikkö, ensihoitopäällikkö, hallinto- ja talouspäällikkö, valmiuspääl-
likkö, palopäälliköt, viestipäällikkö ja kalustoinsinööri. Edellä mainitut viranhaltijat voi-
vat todistaa johtokunnan pöytäkirjanotteet oikeiksi. Kalustoinsinöörillä on nimenkirjoi-
tusoikeus Keski-Suomen pelastuslaitoksen ajoneuvojen rekisteröintiin.

Laskujen hyväksyntä

Keski-Suomen pelastuslaitoksen laskujen hyväksyjinä voivat toimia pelastusjohtajan 
lisäksi osastopäälliköt (hyväksymisoikeus 30 000 €), valmiuspäällikkö, kalustoinsi-
nööri, toimialueiden palopäälliköt (hyväksymisoikeus 20 000 €), palopäälliköt ja alue-
palomestarit (hyväksymisoikeus 5 000 €).  

Edellä mainittujen henkilöiden poissa ollessa laskujen hyväksyjinä toimivat heidän si-
jaisensa. Laskujen hyväksymisien tulee tapahtua tässä toimintasäännössä olevien 
osto-oikeuksien rajoissa. 

14 § Muut asiat

Kehityskeskustelut

Lähimmän esimiehen ja alaisen väliset kehityskeskustelut käydään vuosittain huhti-
kuun loppuun mennessä.

Uuden työntekijän perehdyttäminen

Komentotoimisto vastaa uuden päätoimisen työntekijän perehdytysjärjestelyistä. Jo-
kaisella paloasemalla tulee olla käytettävissä uuden työntekijän perehdyttämiseen 
tarvittava materiaali. 

Esimies tai hänen määräämänsä henkilö vastaa siitä, että uusi viranhaltija tai muu 
työntekijä perehdytetään asianmukaisesti työtehtäviinsä ja muihin pelastuslaitoksen 
käytäntöihin.

Harjoittelijoiden ja muiden lyhyiden työsuhteiden osalta em. perehdyttämistä nouda-
tetaan soveltuvin osin.

Työturvallisuus ja työtapaturmat

Työturvallisuusasioissa noudatetaan työturvallisuuslain periaatteita, työtapaturmien 
ja työperäisten sairauksien ennaltaehkäisyssä, niiltä suojautumisessa ja työturvalli-
suuden jatkuvassa kehittämisessä.
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Kaikista työtapaturmista ja ”läheltä piti -tilanteista” on välittömästi ilmoitettava lähim-
mälle esimiehelle. Vakavista tapahtumista tulee ilmoittaa myös aina päivystävälle 
päällikölle (P2) ja työsuojeluvaltuutetulle.

Muilta osin työtapaturmien osalta noudatetaan Jyväskylän kaupungin antamia yleis-
ohjeita sekä pelastuslaitoksen mahdollisesti erikseen antamia muita ao. ohjeita.

Päihteiden väärinkäyttö

Päihteiden vaikutuksen alaisena työskentely on kiellettyä. Päihteiden väärinkäyttöön 
suhtautumisessa ja päihdeongelman käsittelyssä noudatetaan Jyväskylän kaupungin
ao. ohjeita.   

Toimitilojen, kaluston ja välineiden siisteys ja kunto

Jokainen pelastuslaitoksen työntekijä on velvollinen huolehtimaan omalta osaltaan ti-
lojen, kaluston ja välineiden siisteydestä ja kunnosta. Jokaisen tulee seurata toimin-
taympäristönsä em. epäkohtia, korjata niitä mahdollisuuksien mukaan ja ilmoittaa ha-
vaituista epäkohdista välittömästi esimiehelleen. 

Mikäli pelastuslaitoksen tiloja tai välineitä käytetään omakohtaisesti, tulee siihen olla 
aina esimiehen lupa ja käytetyt tilat ja välineet tulee jättää käytön jälkeen hyvään ja 
siistiin kuntoon. Mahdollisista pelastuslaitoksen välineiden rikkoontumisesta tulee 
heti ilmoittaa esimiehelle.

Virkapuku ja virkamiehen / toimenhaltijan ulkoasu

Jokainen Keski-Suomen pelastuslaitoksen palveluksessa oleva henkilö on velvolli-
nen noudattamaan voimassaolevaa virkapukuohjetta sekä huolehtimaan oman virka-
pukunsa, suoja-asun ja suojavälineiden siisteydestä ja kunnosta sekä tarvittaessa il-
moittamaan havaitsemistaan puutteista esimiehelleen.

Jokainen esimies on velvollinen valvomaan henkilöstönsä työkykyä, siisteyttä, tilojen,
välineiden ja kaluston siisteyttä ja kuntoa sekä ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin 
epäkohtia havaittuaan. 

                                                                                                                                       
Henkilöstön hyvinvointi

Kaikkien pelastuslaitoksessa työskentelevien tulee osaltaan huolehtia henkilöstön 
hyvinvoinnista ja motivoinnista. Työpaikoilla esiintyviin ongelmiin, olivatpa ne päihtei-
siin, työpaikkakiusaamiseen, syrjintään tai muuhun kohdistuvaa tulee puuttua viivy-
tyksettä ja niistä tulee ilmoittaa esimiehelle. 

Jokaisen pelastuslaitoksen viran-/toimenhaltijan on tarvittaessa osallistuttava pelas-
tustoimintaan.

Pelastuslaitoksen henkilöstönä pidetään vakinaisia, määräaikaisia ja sivutoimisia 
työntekijöitä sekä sopimuspalokuntalaisia.

Tämän toimintasäännön lisäksi pelastuslaitos voi antaa toimintaansa liittyviä muita 
ohjeita.
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15 § Voimaantulo

Tämä toimintasääntö tulee voimaan 1.6.2017
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