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Toimiala

Pelastuslautakunta vastaa Kanta-Hämeen alueen pelastustoimen palvelutasosta, pelastuslaitoksen
toiminnan ja nuohouspalvelujen asianmukaisesta järjestämisestä ja kehittämisestä sekä osaltaan
edistää pelastustoimeen liittyvien tahojen yhteistyötä.
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Lautakunnan kokoonpano

Pelastuslautakunta toimii kuntalain (Kuntalaki 17.3.1995/365) 77 §:n tarkoittamana yhteisenä
toimielimenä, sekä pelastuslain (Pelastuslaki 379/2011) 26 §:n tarkoittamana monijäsenisenä
pelastusviranomaisena.
Lautakuntaan valitaan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston
toimikaudeksi.
Lautakunnan kokoonpanossa noudatetaan Kanta-Hämeen alueen pelastustoimen
yhteistoimintasopimusta.
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Lautakunnan tehtävät

Lautakunnan tehtävänä on huolehtia ja vastata toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation
kehittämisestä, asettaa tavoitteita ja seurata toiminnan tuloksia ja laatua sekä ohjata ja valvoa
toimialansa suunnittelua ja toteutusta. Lisäksi lautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan
asiakaslähtöisyydestä sekä tarvittavasta yhteistyöstä palvelujen käyttäjien, viranomaisten ja
muiden yhteisöjen kanssa.
Lautakunta vastaa pelastuslaitoksen sopimusperusteisen palvelutuotannon valvonnasta.
Lautakunnan tulee toimialallaan valmistella kaupunginhallituksen tai -valtuuston käsiteltäväksi
kuuluvat asiat sekä huolehtia päätösten täytäntöönpanosta.
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Lautakunnan ratkaisuvalta

Pelastuslautakunnan tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu päättää toimialallaan seuraavat asiat:
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1. päättää alueen pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan (pelastuslaki 29 § 1 mom.),
2. huolehtii tarpeellisten sopimusten tekemisestä vapaaehtoisten palokuntien,
laitospalokuntien ja muiden palveluiden tuottajien kanssa (pelastuslaki 25 §),
3. hyväksyy sammutusvesisuunnitelman (pelastuslaki 30 § 1 mom.),
4. sopii pelastuslain mukaisten tehtävien hoitamisesta myös toisella pelastustoimen alueella,
5. päättää pelastuslain tarkoittaman avun korvaamisesta, korvaamisperusteista (pelastuslaki
44, 45 ja 98 §),
6. päättää pelastuslaitoksen perimien maksujen taksojen ja korvaamisperusteet (pelastuslaki
96 §),
7. päättää nuohouspalvelujen järjestämisestä ja päättää nuohouksesta perittävästä maksusta
(pelastuslaki 59 §),
8. määrittelee pelastuslain 37 §:n 1 momentin mukaisesti avustamaan määrätylle henkilölle
maksettavan palkkion suuruuden,
9. vahvistaa periaatteet, joiden perusteella pelastustoimen palvelutaso määritellään sekä
määrittelee sen vähimmäistason, joka pelastustoimen osalta tulee toteutua.
Sen lisäksi noudatetaan soveltuvin osin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 4 §, joka koskee
lautakuntien yleistehtäviä.
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Pelastustoimen neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tehtävistä ja kokoonpanosta sovitaan Kanta-Hämeen alueen pelastustoimen
yhteistoimintasopimuksessa.
Neuvottelukunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa käsitelläkseen mm. tulevan vuoden
talousasioita ja tilinpäätöstä sekä toimintakertomusta. Neuvottelukunta voi näissä asioissa siirtää
lausunnon antamisen sopijakunnalle.
Neuvottelukuntia voidaan asettaa myös muita tehtäviä varten.
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Kokousmenettely

Lautakunnan kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii lautakunnan määräämä henkilö.
Kokousmenettelystä säädetään kaupungin hallintosäännössä.
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Esittely

Lautakunnassa asiat esittelee pelastusjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Esittelijän
ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä henkilö, joka muutenkin hoitaa esittelijänä toimivan
viranhaltijan virkatehtävät hänen poissa ollessaan.
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Asiakirjojen allekirjoittaminen

Lautakuntien päätöksiin perustuvat sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat sekä valtakirjat
allekirjoittaa lautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai pelastusjohtaja ja varmentaa
pelastusjohtaja, pelastuspäällikkö tai ensihoitopäällikkö.
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Lautakunnan alaiset yksiköt

Lautakunnan toimialaan kuuluvista tehtävistä huolehtii Kanta-Hämeen pelastuslaitos ja sen alaiset
yksiköt. Lautakunta vahvistaa pelastuslaitoksen toimintasäännön, jossa päätetään toiminnan
organisoimisesta ja toimintojen välisestä työnjaosta.
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Lautakunnan alaisen toiminnan johtaminen

Lautakunnan alaista toimintaa johtaa pelastusjohtaja, jonka tehtävänä on sen lisäksi, mitä muualla
on säädetty
•

vastata lautakunnan alaisen toiminnan tuloksellisuudesta, laadusta ja
kokonaissuunnittelusta,
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•

johtaa, valvoa ja kehittää lautakunnan alaista toimintaa ja hallintoa,

•

vastata eri tahojen kanssa käytävästä yhteistyöstä ja sen kehittämisestä.

Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden
ratkaisuvalta

Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvallasta määrätään pelastuslaitoksen
toimintasäännössä.
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Päätösvallan siirtäminen

Lautakunta päättää päätös- ja toimivallan siirtämisestä alaiselleen henkilöstölle.
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Henkilöstöasiat

Lautakunnan alaisen henkilöstön valinnasta ja muista henkilöstöasioista säädetään kaupungin
hallintosäännössä.
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Kelpoisuusehdot

Pelastusjohtajan kelpoisuusehtona on pelastuslainsäädännön määräysten lisäksi perehtyneisyys
lautakunnan toimialaan ja hyvä kokemus pelastustoimen johtotehtävistä.
Muun henkilöstön osalta kelpoisuuden määrää valinnan suorittava viranomainen, ellei
kelpoisuutta ole muuten säädetty.
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Voimaantulo

Tämä johtosääntö tulee voimaan 1.1.2012 ja sillä kumotaan pelastuslautakunnan johtosääntö
1/2008 (Kv 14.1.2008).

