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ETELA.POHJAN MAAN PELASTUSTOI M EN
YHTE ISTOI M I NTASO P I M US



ETELÄ.POHJANMAAN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

SOPIJAPUOLET

Alajärven, Alavuden, Kauhajoen, Kauhavan, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen ja Ähtarin

kaupungit sekä Evijärven, llmajoen, lsojoen, lsonkyrön, Karijoen, Kuortaneen, Lappajärven,

Soinin, Teuvan ja Vimpelin kunnat.

SOPIMUKSEN TARKOITUS

Tällä sopimuksella yllämainitut kunnat sopivat pelastustoimen alueiden muodostamisesta

annetun lain 121412001 4 $:ssä tarkoitetun alueellisen pelastustoimen järjestämisestä

valtioneuvoston vahvistamalla Etelä-Pohjanmaan pelastustoimen alueella.

1 S HALLTNTO

Alueellisen pelastustoimen hallinnosta vastaa Seinäjoen kaupunki, jonka ylläpitämä

pelastuslaitos vastaa pelastuslain 27 $:n mukaisten tehtävien hoitamisesta Etelä-

Pohjanmaan pelastustoimen alueella. Pelastustoimi organisoidaan hallinnosta vastaavan

Seinäjoen kaupungin liikelaitokseksi.

Pelastustoimi toteutetaan alueellisesti lainsäädännön, sisäasiainministeriön päätösten ja

ohjeiden sekä pelastuslaitoksen johtokunnan hyväksymän palvelutason mukaisesti
pelastuslaitoksen toimintasuunnitelmassa vuosittain tarkemmin hyväksymällå tavalla.

Lisäksi Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos vastaa erikseen säädetyllä ja johtosäännössä

määrätyllä tavalla sopijakuntien varautumiseen (mm. väestönsuojelutehtävät ja

poikkeusoloihin varautuminen) kuuluvien tehtävien koordinoinnista, öljyvahinkojen

torjunnasta ja vaarallisten aineiden valvonnasta, vesisukelluksesta, osallistumisesta muuhun

pelastuspalveluun, yhteistoiminnasta muiden kunnan toimialojen kanssa kalusto- ja muun

avun saamiseksi pelastustoimessa ja toimialaan soveltuvan virka-avun antamisesta muille

viranomaisille.

2 S PELASTUSLAITOKSEN JOHTOKUNTA

Pelastuslaitoksen hallintoa varten Seinäjoen kaupunginvaltuusto asettaa toimikaudekseen

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunnan kuntien ehdokkaista, joiden tulee edustaa

alueellisuutta.

Johtokuntaan kuuluu 12 jäsentä ja jokaisella on henkilökohtainen varajäsen

Johtokunta toimii Seinäjoen kaupungin hallituksen alaisena.

Seinäjoen kaupunginvaltuusto nimeää johtokunnan jäsenistä puheenjohtajan ja

varapuheenjohtajan sekä yksijohtokunnan jäsenistä/varajäsenistå nimetään Seinäjoen

kaupungin johtoryhmän jäsenistä toimialansa mukaan.

Pelastuslaitoksen johtokunnan tehtävistä ja ratkaisuvallasta, toiminnan muodoista ja asioiden

esittelystä johtokunnan kokouksissa määrätään Seinäjoen kaupungin hyväksymässä

hallintosäännössä.



3 S PELASTUSJOHTAJA

Pelastuslaitoksen johtajana toimii pelastusjohtaja, joka on virkasuhteessa Seinäjoen

kaupunkiin.
Pelastusjohtajan valitsee pelastuslaitoksen johtokunta.

Pelastusjohtajan tehtävistä ja ratkaisuvallasta määrätään Seinäjoen kaupungin

hallintosäännössä ja pelastuslaitoksen johtosäännössä.

4 s ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSTOIMEN NEUVOTTELUKUNTA

Pelastuslaitoksen johtokunta kutsuu koolle tarvittaessa, kuitenkin vähintään vuosittain,

sopijakuntien kunnallisjohdon Etelä-Pohjanmaan pelastustoimen neuvottelukuntaan.

Neuvottelukunnassa on myös edustettuna sopimushenkilöstö (1 hlö) ja muut

sopimuspalokuntien edustajat (1 hlö) ja ammattihenkilöstön edustus (1 hlö).

5 S PALVELUTASO

Pelastuslaitoksen johtokunta päättää pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan.

Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, käytettävät voimavarat ja määriteltävä

onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja väestönsuojelun palvelujen taso sekå

suunnitelma niiden kehittämiseksi. Päätös laaditaan olemaan voimassa valtuustokausittain

Mikäli kunta haluaa asettaa kunnallisen palvelutasotavoitteen johtokunnan hyväksymää

tasoa korkeammaksi, tulee ao. kunnanvaltuuston osoittaa riittävä määräraha palvelujen

toteuttamiseen.

6 S KALUSTO JA VARUSTEET

Pelastuslaitoksen hankinnat suoritetaan omana tai yhteistyössä muiden pelastuslaitosten

kanssa johtokunnan hyväksymän investointipäätöksen sekä talousarvion rajoissa.

Huoltotoiminnoissa olevan henkilöstön määrä mitoitetaan pelastuslaitoksen tarpeiden

mukaan, ottaen huomioon yksiköiden välitön lähtövalmius ja lähtöjen määrä sekä

ulkopuolisten palvelujen kysyntä.

Muiden palvelujen tuottamisesta päåttää johtokunta'

7 S KilNTETSTöT

Pelastuslaitoksen käytössä olevat paloasemat, muut tilat ja kiinteistöt sekä niiden

kunnossapito säilyvät alkuperäisillä omistajilla.

Pelastuslaitoksen käyttöön myöhemmin tulevista tiloista päättää johtokunta.

Pelastuslaitos vuokraa tarvitsemansa tilat ensi sijassa kunnilta. Vuokrien yhtenäiset

määräytymisperusteet vahvistaa johtokunta.

I S SOPIMUKSET

Pelastuslaitoksen johtokunta voi tehdä toimialaansa kuuluvia sopimuksia



I

I S TALOUDENHOTTO

Pelastuslaitoksen taloudenhoidosta vastaa Seinäjoen kaupunki.

Pelastuslaitos on liikelaitos Seinäjoen kaupungin kirjanpidossa. Seinäjoen

kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion pelastuslaitoksen johtokunnan esityksestä

Pelastuslaitoksen johtokunta määrittelee muut toiminnalliset ja toiminta-alueittaiset

tulosyksiköt.

Pelastuslaitoksen johtokunta hyväksyy tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat, joissa osoitetaan

määrärahat pelastuslaitoksen toiminnallisiin ja toiminta-alueellisiin tehtäviin ja

pelastuslaitoksen muihin toimintoihin sekä määrää kuntien maksuosuudet.

KUSTANNUSTENJAKO

Asukasluvun mukainen osuus

Asukasluvun mukainen osuus (€/asukas) muodostuu pelastuslaitoksen hallinnosta,

investoin neista sekä vuosittaisista käyttötalousmenoista.

Erityisvelvoitteet

Kunkin sopijakunnan erityisvelvoitteista ja johtokunnan määrittelemän palvelutasopäätöksen

yl ittävistä palveluista aiheutuvat kustannukset maksaa ao. sopijakunta.

Pe I a stu sl aito kse n m u i d e n p alv e I u id e n ku st an n u kset

Pelastuslain ulkopuolisten palveluiden osalta kustannukset maksavat palveluiden käyttäjät.

Tällaisten palveluiden tulot ja menot on eriteltävä luotettavasti kirjapidossa.

Sisäisten kustannusten perusteet hyväksyy johtokunta.

Kuntien maksuosuudet talousarvion mukaisiin kustannuksiin maksetaan kuukausittain kunkin

kuukauden 15. päivään mennessä. Lopulliset maksuosuudet tasataan tilikausittain Seinäjoen

kaupunginvaltuuston hyväksyttyä pelastuslaitoksen tilinpäätöksen osana kaupungin

tilinpäätöstä. Maksun viivästyessä Seinäjoen kaupunki perii korkolain 4 $ 3. momentin

m ukaisen viivästyskoron.

Tarkemmat määräykset talousarvion sitovuudesta ja käyttösuunnitelmien hyväksymisestä ja

muista taloudenhoitoon liittyvistä asioista annetaan pelastuslaitoksen johtosäännössä ja

Seinäjoen kaupungin antamissa säännöissä.

I 0 s YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Yhteistoimintasopimuksen muutoksista päätetään kuntalain 57 $:n tarkoittamalla tavalla

11 S SOPTMUKSEN PÄÄTTYMINEN

Sopimuksen purkautuessa tai muutoin päättyessä yhden tai useamman kunnan aluejaon tai

lainsäädännön muuttumisen vuoksi tai kuntien muuttaessa yhteistoiminnan muotoa

pelastuslaitoksella oleva ja sille sopimuksen voimaantullessa korvauksetta luovutettu

omaisuus palautuu ilman eri korvausta ao. sopijakunnille siinä kunnossa kuin se sopimuksen

päättyessä on. Sopimuskaudella hankittu käyttöomaisuus jaetaan korvauksetta ao.

sopijakunnille hankintaosuuksien suhteessa. Sopimuksen purkautuessa pelastuslaitoksen

taseen osoittamat varat jaetaan tai velkoihin peritään ao. kunnilta osuus 9 $:sså määrätyn

kuntien välisen kustannustenjaon periaatteella.



Sopimuksesta irtaantuva kunta sitoutuu ottamaan alueellaan toimivan pelastuslaitoksen
henkilöstön palvelukseensa vastaaviin palvelusuhteisiin, joissa he ovat Seinäjoen kaupungin
palvelusuhteessa pelastuslaitoksessa toimiessaan, ja vastaavilla palvelusuhteen ehdoilla.

{2 S ER|MIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Vaasan hallinto-
oikeudessa.

13 S VOTMAANTULO

Tämä sopimus on hyväksytty Etelä-Pohjanmaan pelastustoimialueen kuntien päätöksillä,

Sopimus astuu voimaan 1.1.2021.

Aikaisempi 1.1.2008 voimaan tullut kunnan valtuustojen hyväksymä sopimus kumotaan
1.1.2021.


