Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos -liikelaitoksen johtosääntö
Valtuuston 18.2.2013, § 22, hyväksymä.
1
Toimiala
Kunnallisena liikelaitoksena toimiva Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos, jonka tehtävänä on pelastustoimen
ylläpito ja sen palvelujen tuottaminen, kuten pelastuslaissa ja pelastusasetuksessa,
yhteistoimintasopimuksessa ja palvelutasopäätöksessä määrätään.
Pelastuslaitos voi erikseen sovittavin sopimuksin ottaa alueellisen pelastustoimen tehtäviksi myös muita
kuin pelastuslainsäädännön perusteella lakisääteisiä tehtäviä joko sopijakunnilta tai niiden
yhteenliittymiltä, muilta yhteisöiltä tai yksityisiltä.
Pelastuslaitoksen johtokunta päättää sopimukseen perustuvien tehtävien korvaus- ja laskutusperusteista.
Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos järjestää ja tuottaa lainsäädännön sekä sopijakuntien siltä edellyttämät
palvelut tehokkaasti, taloudellisesti ja tehtävän edellyttämällä laatutasolla. Pelastustoimen johtamista
tehostetaan kokoamalla voimat ja suuntaamalla niitä uudelleen. Käytettävissä olevat resurssit
suunnataan täysipainoisemmin onnettomuusriskien hallintaan. Palvelut tuotetaan lähellä kuntalaisia sekä
vapaaehtoistoimintaa tukien.
Toiminnallisesti Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos sijoittuu Seinäjoen kaupungin tekniikkakeskukseen.
Liikelaitos toimii kaupunginhallituksen alaisena.
2
Johtokunta
Seinäjoen kaupungin valtuusto valitsee johtokunnan kuntien ehdokkaista, joiden tulee edustaa
alueellisuutta.
Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten lukumäärä on 12.
Johtokuntaan on mahdollista valita toimialan asiantuntemusta edustavia henkilöitä. Seinäjoen kaupungin
valtuusto nimittää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yksi johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä
nimitetään kaupungin johtoryhmän jäsenistä toimialansa mukaisesti.
3
Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta
Johtokunta ohjaa ja valvoo Pelastuslaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa Pelastuslaitoksen hallinnon ja
toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.
Johtokunnan tehtävänä on:
1. Päättää Pelastuslaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden
saavuttamisesta.
2. Hyväksyä Pelastuslaitoksen talousarvio ja -suunnitelma sekä toimintakertomus.
3. Allekirjoittaa tilinpäätös yhdessä pelastusjohtajan kanssa.
4. Päättää Pelastuslaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista rahoitussuunnitelman
mukaisesti.
5. Valvoa Pelastuslaitoksen etua
6. Päättää liikelaitoksen tavara- ja palveluhankinnat kun hankinnan arvo on yli 400 000 euroa (alv 0%)
lukuun ottamatta seudullisia yhteishankintoja, josta päättää hankintajohtaja.
7. Hyväksyä erityissopimukset
8. Päättää Pelastuslaitoksen toimialaan kuuluvan kiinteän omaisuuden hankinnat ja luovutukset, mikäli
kiinteän omaisuuden hinta on alle 100 000 €
9. Päättää investointien rahoituksesta tulorahoituksella tai omistajalta saatavalla omistajarahoituksella.
10. Päättää Pelastuslaitoksen virkojen ja toimien perustamisesta ottaen huomioon hyväksytyn
palvelutasopäätöksen.
11. Valita pelastusjohtaja
12. Valita toimialapäälliköt
13. Nimetä pelastusjohtajan sijainen
14. Päättää pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan
15. Päättää nuohouksen järjestämisestä ja nuohousperusteiden sekä yksikköhinnan määrittämisestä
16. Vahvistaa Pelastuslaitoksen kaluston lainauksesta ja käytöstä, vuokrattavista tiloista ja muista

palveluista perittävistä korvauksista
17. Päättää muut toimialaansa kuuluvat asiat ja palveluiden myynnin
18. Hyväksyä Pelastuslaitoksen toimintasääntö
19. Päättää liikelaitoksen palvelutoimintaan tarvittavien alueiden ja tilojen vuokralle ottamisesta.
20. Päättää Pelastuslaitoksen toiminnasta johtuvaa vahingonkorvausvastuuta te koskevat asiat
21. Liikelaitoksen johtokunnalla ja sen puheenjohtajalla on otto-oikeus liikelaitoksen henkilöstön tekemiin
päätöksiin.
22. Helpotuksen tai vapautuksen myöntäminen yksittäistapauksessa kaupungille tulevan johtokunnan
toimialaan kuuluvan yksityis- ja julkisoikeudellisen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta.
23. Päättää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 § 1 mom:n perusteella viranomaisen
asiakirjan antamisesta säädetyn toimivallan siirtämisestä päättämässään laajuudessa alaiselleen
viranhaltijalle. Tiedon saamisesta asiakirjasta, joka on laadittu viranomaisen toimeksiantotehtävää
suoritettaessa tai annettu toisen viranomaisen lukuun suoritettavaa tehtävää varten päättää tehtävän
antanut viranomainen, jollei toimeksiannosta muuta johdu.
24. Käyttää edustus- ja puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa ja muutoksenhakuoikeutta
päätöksiin, jotka on tehty koskien ko. toimielimen päätöksiä.
25. Päättää liikelaitoksen käyttöön luovutettujen alueiden ja tilojen vuokraus ja muista
luovutusperiaatteista sekä vuokravapausperiaatteista
26. Johtokunnalla on oikeus siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.
4
Kokoukset
Kokousmenettelyn osalta noudatetaan kaupungin hallintosääntöä.
5
Esittely
Johtokunnan esittelijänä toimii pelastusjohtaja. Mikäli hän on estynyt tai esteellinen,
esittelystä vastaa johtokunnan määräämä viranhaltija. Pelastusjohtajaa koskevat asiat esittelee
johtokunnan puheenjohtaja.
6
Pelastusjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta
Pelastusjohtaja johtaa ja kehittää Pelastuslaitoksen toimintaa ja vastaa siitä, että asetetut tavoitteet
saavutetaan. Lisäksi pelastusjohtaja huolehtii Pelastuslaitoksen hallinnosta ja johtokunnan päätösten
täytäntöönpanosta.
Mitä muutoin on määrätty pelastuslaitoksen johtajan tehtävänä on:
1. Päättää Pelastuslaitoksen palvelujen järjestämisestä ja toiminnan organisoinnista
2. Valita henkilöt virkoihin ja toimiin sekä heidän sijaisensa.
3. Päättää Pelastuslaitoksen henkilöstön tehtävistä, sijoittumisesta eri työyksiköihin sekä työyksiköiden
vastuuhenkilöistä
4. Myöntää alaisensa henkilökunnan virka- ja työvapaat, ellei niiden palkallisuus ole harkinnassa; antaa
kotimaan ja ulkomaan matkustusmääräykset ja päättää alaisensa henkilökunnan koulutukseen
osallistumisesta. Pelastusjohtajan virka- ja koulutusmatkat ratkaisee tekniikkakeskuksen toimialajohtaja
5. Hyväksyä ja irtisanoa Pelastuslaitoksen toimialaan liittyvät sopimukset
6. Päättää liikelaitoksen tavara- ja palveluhankinnat 400 000 euroon (alv 0%) saakka lukuun ottamatta
seudullisia yhteishankintoja, joista päättää hankintajohtaja.
7. Päättää muun kuin johtokunnan määräämän hinnoittelun
8. Maksujen määrääminen ja maksuunpano
9. Päättää liikelaitoksen irtaimen omaisuuden myynnistä
10. Päättää alueiden ja tilojen luovuttamisesta tilapäiseen käyttöön
11. Hyväksyä laskut ja maksumääräykset
12. Päättää henkilöstö-, yleis- ja taloushallintoon kuuluvista asioista niistä annettuja määräyksiä
noudattaen
13. Nimittää alueen pelastusviranomaiset
14. Hyväksyä koko Pelastuslaitosta koskevat ohjeet
7

Toimivallan siirtäminen
Johtokunta voi päätöksellään siirtää 3 §:n 19-20 -kohtien mukaisia tehtäviä ja ratkaisuvaltaa
pelastusjohtajalle.
Pelastusjohtaja voi päätöksellään siirtää tehtäviä ja ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.
8
Johtoryhmä
Pelastusjohtaja nimeää johtoryhmän.
9
Asiakirjojen allekirjoittaminen
Pelastuslaitoksen asiakirjat allekirjoittaa pelastusjohtaja. Muutoin noudatetaan
Seinäjoen kaupungin hallintosääntöä.
10 §
Voimaantulo
Johtosääntö tulee voimaan 1.3.2013.

