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KANTA-HAMEEN ALUEEN PELASTUSTOIMEN
YHTEISTOIMINTASOPIMUS

SOPIJAPUOLET

Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen kaupungit sekä Hattulan,
Hausjärven, Humppilan, Janakkalan, Jokioisten, Lopen,
Tammelan ja Ypäjän kunnat.

SOPIMUKSEN TARKOITUS

Tällä sopimuksella yllämainitut kunnat sopivat pelastuslain
(37912011) 24 §:ssä 3 mom . sekä pelastustoimen alueiden
muodostamisesta annetun lain (1214 12001) 2 ja 4 §:ssä
tarkoitetun alueellisen pelastustoimen järjestämisestä
valtioneuvoston 7.3.2002 vahvistamalla Kanta -Hämeen
pelastustoimen alueella.

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen virallinen nimi on Kanta-Hämeen
pelastuslaitos. Tässä sopimuksessa käytetään myöhemmissä
yhteyksissä lyhennettyä nimeä: Pelastuslaitos.

1 § HALLINTO

Pelastustoimen alueen (alueen pelastustoimi) hallinnosta vastaa
Hämeenlinnan kaupunki, jonka ylläpitämä pelastuslaitos vastaa
pelastuslain mukaisten tehtävien hoitamisesta Kanta-Hämeen
pelastustoimen alueella.

Pelastustoimi toteutetaan alueellisesti lainsäädännön,
sisäasiainministeriön päätösten ja ohjeiden sekä
pelastuslautakunnan hyväksymän palvelutasopäätöksen
mukaisesti pelastuslaitoksen toimintasuunnitelmassa vuosittain
tarkemmin hyväksymällä tavalla.

Pelastuslaitos huolehtii erikseen säädetyllä ja sovitulla tavalla
sopijakuntien valmiussuunnitteluun kuuluvien tehtävien
tukemisesta, öljyvahinkojen torjunnasta ja vaarallisten aineiden
valvonnasta, osallistumisesta meri- ja järvipelastus- tai muuhun

3



pelastuspalveluun, yhteistoiminnasta muiden kunnan toimialojen
kanssa kalusto- ja muun avun saamiseksi pelastustoimessa ja
toimialaan soveltuvan virka-avun antamisesta muille
viranomaisille.

Lisäksi pelastuslaitos tuottaa ensivaste- ja ensihoitopalveluja,
terveydenhuoltoviranomaisten kanssa sovitulla tai tehtävästä
erikseen säädetyllä tavalla.

2 § PELASTUSLAUTAKUNTA

Pelastuslaitoksen hallintoa varten Hämeenlinnan
kaupunginvaltuusto asettaa toimikaudekseen jäsenkuntien
nimeämistä edustajista pelastuslautakunnan, joka toimii suoraan
kaupunginhallituksen alaisena. Lautakunta on kuntalain (365195)
77 §:n tarkoittama yhteinen toimielin.

Pelastuslautakunnassa on yksitoista (11) jäsentä ja kullakin
jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä ja varajäsenistä
Hämeenlinnan seutukunnan kunnat nimeävät viisi jäsentä,
Riihimäen seutukunnan kunnat kolme jäsentä ja Forssan
seutukunnan kunnat kolme jäsentä.

Hämeenlinnan kaupunki nimeää lautakunnan puheenjohtajan ja
asukasluvultaan toiseksi suurin kunta varapuheenjohtajan.

Lautakunnan tehtävistä, toiminnan muodoista ja asioiden
esittelystä lautakunnan kokouksissa määrätään Hämeenlinnan
kaupungin hallintosäännössä.

3 § NEUVOTTELUKUNNAT

Sopijakuntien yhteistyöelimenä on neuvottelukunta, joka toimii
neuvoa-antavana elimenä toiminnan suunnittelua, talousarviota,
investointien valmistelua ja palvelutason määrittelyä koskevissa
asioissa.

Neuvottelukuntaan kuuluvat kaikki sopijakuntien kunnanjohtajat tai
heidän määräämänsä henkilöt. Neuvottelukunta valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
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4 § PELASTUSJOHTAJA

Pelastuslaitoksen johtajana toimii pelastusjohtaja , joka on
virkasuhteessa Hämeenlinnan kaupunkiin.

Pelastusjohtajan valitsee Hämeenlinnan kaupunginhallitus
pelastuslautakuntaa kuultuaan.

Pelastusjohtajan tehtävistä määrätään pelastuslautakunnan
johtosäännössä.

5 § PALVELUTASO

Pelastustoimen palvelutason tulee vastata pelastustoimen alueen
tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasossa on otettava
huomioon myös toiminta poikkeusoloissa . Pelastuslautakunta
päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan.

Kunnan halutessa em. tasoa korkeampia pelastustoimen palveluja
vastaa se näiden palvelujen tuottamisesta aiheutuvista
kustannuksista.

Pelastuslain 27 §:n 2 momentissa säädetyt tehtävät on
suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa
mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja
että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet
voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti.

6 § KALUSTO JA VARUSTEET

Pelastuslaitoksen kalusto- ja varustehankinnat toteutetaan
pelastuslautakunnan hyväksymän kalustostrategian ja
investointipäätöksen mukaisesti . Pelastuslautakunta päättää
investointimäärärahan suuruudesta (€/asukas) talousarviota
edeltävänä vuotena 15.9. mennessä.

Huoltotoiminnoissa olevan henkilöstön määrä mitoitetaan
pelastuslaitoksen tarpeiden mukaan, ottaen huomioon
palvelutasopäätöksen mukainen valmius.
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7 § KIINTEISTÖT JA KIINTEÄT LAITTEET

Pelastuslaitos ei omista kiinteistöjä, vaan vuokraa tarvitsemansa
tilat ensisijassa kunnilta. Kiinteistöjen kunnossapidosta sovitaan
vuokrasopimuksissa. Vuokrien yhtenäiset määräytymisperusteet
vahvistaa pelastuslautakunta.

Kukin sopijakunta vastaa alueellaan siitä, että pelastuslaitoksen
käyttöön osoitetaan tarvittavat tilat.

Kunnat huolehtivat alueellaan sammutusveden hankinnasta
pelastuslaitoksen tarpeisiin sammutusvesisuunnitelmassa
määritellyllä tavalla.

8 § TIETOJEN SAANTI

Pelastuslaitoksella ja sopijakunnilla on veloituksetta oikeus
molemmin puolin saada käyttöönsä tehtävien suorittamisen ja
valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot.

9 § SOPIMUKSET

Pelastuslautakunta voi tehdä toimialaansa kuuluvia sopimuksia.

Kuntien valmiussuunnittelun tukemisesta sovitaan kuntien ja
pelastuslaitoksen välisellä sopimuksella.

10 § TALOUDENHOITO

Pelastuslaitoksen taloutta hoitaa ja siitä vastaa Hämeenlinnan
kaupunki.

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto hyväksyy pelastuslaitokselle
nettomääräisesti sitovan talousarvion.

Pelastuslautakunta hyväksyy käyttösuunnitelmat,
palvelutasopäätöksen mukaisten palveluiden tuottamiseksi
valtuuston talousarviossa asettamien toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden mukaisesti.



Kunnille varataan vuosittain mahdollisuus tehdä esityksiä
seuraavan vuoden talousarviota ja seuraavien vuosien
taloussuunnitelmaa varten.

11 § KUSTANNUSTEN JAKO

Varsinaisesta toiminnasta (käyttämenot) aiheutuvat sopijakuntien
maksuosuudet määritellään siten, että pelastuslaitoksen
vuotuisista nettomenoista osa jaetaan asukaslukujen suhteessa ja
osa 1 ja II riskiruutujen suhteessa.

Laskentakaava on esitetty liitteenä (Liite 1). Riskiruutujen
määrittely tapahtuu kulloisenkin voimassa olevan valtakunnallisen
järjestelmän mukaisesti, johon pelastuslautakunta tekee
tarvittavat, ohjeen mukaiset alueelliset tarkistukset.

Sopijakunnat maksavat pelastuslaitoksen kustannukset kuntien
talousarviovuoden alun asukasluvun ja riskiruutujen suhteessa.

Pääomatalouden irtaimiston hankintakustannuksien
maksuosuudet määräytyvät kuntien asukaslukujen mukaan.
Investointiosuuden suuruus määräytyy pelastuslautakunnan
vahvistaman kalustostrategian ja hankintasuunnitelman mukaan.

Kunkin sopijakunnan erityisvelvoitteista ja pelastuslautakunnan
määrittelemän palvelutasopäätöksen ylittävistä palveluista
aiheutuvat kustannukset maksaa asianomainen sopijakunta.

Pelastuslain ulkopuolisten palveluiden osalta kustannukset
maksavat palveluiden käyttäjät. Tällaisten palveluiden tulot ja
menot on eriteltävä luotettavasti kirjapidossa.

Ensihoitopalvelut muodostavat oman kirjanpidollisen tulosyksikön.
Toiminnan aiheuttamat kulut ja tulot eivät kuulu yhteisesti jaettaviin
kustannuksiin. Pelastuslaitos rahoittaa sopimuksen mukaisen
ensihoitopalvelun käyttö- ja pääomakustannukset toiminnasta
saatavilla tuloilla ja palvelun tilaajan kanssa tehtävien sopimusten
mukaisilla valmiusmaksuilla ja nettotappiokorvauksilla.

Pelastustoimen yhteisesti jaettaviin kuluihin eivät sisälly kuntien
johtokeskuksista tai väestönsuojista aiheutuvat kustannukset.

Sisäiset kustannukset kohdistetaan Hämeenlinnan kaupungin
määrittelemällä tavalla.

Kuntien maksuosuudet talousarvion mukaisiin kustannuksiin
maksetaan kuukausittain kunkin kuukauden 5. päivään mennessä.
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Lopulliset maksuosuudet peritään tilikausittain
kaupunginvaltuuston hyväksyttyä pelastuslaitoksen tilinpäätöksen
osana Hämeenlinnan kaupungin tilinpäätöstä.

Kuntien maksuosuudet vahvistaa pelastuslautakunta.

Maksun viivästyessä kaupunki perii korkolain 4 § mukaisen
viivästyskoron.

Tarkemmat määräykset talousarvion sitovuudesta ja
käyttösuunnitelmien hyväksymisestä, hankintavaltuuksista ja
muista taloudenhoitoon liittyvistä asioista annetaan Hämeenlinnan
kaupungin kyseisissä säädöksissä.

12 § YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Yhteistoimintasopimuksen muutoksista päätetään kuntalain 79 §:n
1 momentin tarkoittamalla tavalla.

13 § SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

Sopimuksen purkautuessa tai muutoin päättyessä aluejaon tai
lainsäädännön muuttumisen vuoksi tai kuntien muuttaessa
yhteistoiminnan muotoa pelastuslaitoksella oleva ja sille
sopimuksen voimaantullessa korvauksetta luovutettu omaisuus
palautuu ilman eri korvausta sopijakunnille siinä kunnossa kuin se
sopimuksen päättyessä on. Sopimuskaudella hankitun
käyttöomaisuuden sopijakunnat lunastavat kaupungilta
kirjanpitoarvosta. Pelastuslaitoksen taseen sopimuksen
purkautuessa osoittamat varat jaetaan tai velkoihin peritään
kunnilta osuus 11 §:ssä määrätyn kuntien välisen
kustannustenjaon perusteella.

Sopimuksesta irtaantuva kunta sitoutuu ottamaan alueellaan
toimivan (aluettaan hoitavan) pelastuslaitoksen henkilöstön
palvelukseensa vastaavantasoisiin palvelusuhteisiin, missä he
ovat Hämeenlinnan kaupungin palvelusuhteessa
pelastuslaitoksessa toimiessaan.
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14 § VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

Tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamisessa
mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen kustannuksista sopijakunnat
ovat yhteisvastuussa sopimuksen 11 §:ssä määrättyjen
perusteiden mukaisesti.

15 § ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet
pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Elleivät
neuvottelut johda tulokseen, erimielisyydet ratkaistaan hallintoriita-
asiana Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa.

16 § VOIMAANTULO

Tämä sopimus korvaa aiemman , 30.12 .2002 allekirjoitetun,
pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen ja tulee voimaan, kun
pelastustoimen alueiden muodostamisesta annetun lain 4 §:n
mukainen määrä sopijakuntien valtuustoista on sopimuksen
hyväksynyt ja sopimus on hyväksymisen jälkeen asianmukaisesti
allekirjoitettu.

Tätä sopimusta on laadittu 14 kappaletta, yksi kullekin kunnalle,
yksi sisäasiainministeriölle, yksi Etelä-Suomen
aluehallintovirastolle ja yksi Kanta-Hämeen pelastuslaitokselle.
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SOPIMUKSEN LIITTEET

Liite 1 Kustannusten jakoperusteet
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ALLEKIRJOITUKSET

Tämä sopimus on allekirjoitettu kuntien yhteisessä tilaisuudessa
Hämeenlinnan Raatihuoneella 14.12 .2011. Allekirjoitettu sopimus astuu
voimaan sopimuksen 16 §:n mukaisesti kaikkien kuntien päätösten saatua
lainvoiman.

Forssan kaupunki

Hattulan ku

Hausjärven kunta

Hämeenlinnan aupunki

Janakkalan kunta

U?~', ;^^. '^
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Riihimäen kaupunki"

Tam elan kun a

YpÄon kunta

Kanta-Hämeen pelastustoimen alueen kuntien päätökset:

Forssan kaupunginvaltuusto 07.11.2011, § 47

Hattulan kunnanvaltuusto 14.12.2011, § 72

Hausjärven kunnanvaltuusto 15.11.2011, § 86

Humppilan kunnanvaltuusto 15.11.2011, § 42

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto 14.11.2011, § 11

Janakkalan kunnanvaltuusto 07.11.2011, § 64

Jokioisten kunnanvaltuusto 10.11.2011, § 47

Lopen kunnanvaltuusto 07.11.2011, § 78

Riihimäen kaupunginvaltuusto 14.11.2011, § 93

Tammelan kunnanvaltuusto 14.11.2011, § 59

Ypäjän kunnanvaltuusto 15.11.2011, § 30
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Liite 1 VARSINAISESTA TOIMINNASTA AIHEUTUVIEN KUSTANNUSTEN
JAKOPERUSTEET

Kunkin sopijakunnan maksuosuus varsinaisesta toiminnasta aiheutuviin
kustannuksiin määräytyy kunnan asukasluvun ja palokuntien toimintavalmiutta
osoittavien riskialueruutujen mukaan.

Laskennassa asukasluvun vaikutus on 50 % nettomenoista ja 1 - II
riskialueruutujen vaikutus 50 %.

LASKENTAKAAVA

Kustannusten jakoperusteet

T= x1 +x2

T = kunnan maksuosuus
X1 = maakunnan asukasluvun mukainen kunnan %- osuus laskettuna puolesta
pelastustoimen käyttömenojen nettosummasta.
x2 = maakunnan 1 ja II riskiruutujen summan mukainen kunnan %- osuus
laskettuna puolesta pelastustoimen käyttömenojen nettosummasta.

unta

Asukas-
luku

1.1.2010 - riskiruudut
I-

riski ruudut

1 ja II
riskiruudut
yhteensä

Asukas-
luvun mu -
kainen %

2011

Riskiruutu-
jen

mukainen %
v. 2011

risk. ja
as. %
keski-
arvo
v. 2011

Forssan seutukunta
Forssa 17 807 48 122 170 10,24 12,01 11,13
Hum ila 2 524 1 25 26 1,45 1,84 1,64
Jokioinen 5 753 4 39 43 3,31 3,04 3,17
Tammela 6 628 1 37 38 3,81 2,69 3,25
Ypäjä 2 584 0 17 17 1,49 1,20 1,34

FRS seutukunta 35 296 54 240 294 20,31 20 78 20,54
Hämeenlinnan seutukunta

Hattula 9 625 8 80 88 5,54 6,22 5,88
Janakkala 16 795 25 123 148 9,66 10,46 10,06
Hämeenlinna 66 455 116 420 536 38,23 37,88 38,06

HML seutukunta 92 875 149 623 772 53,43 54,56 53,99
Riihimäen seutukunta

Hausjärvi 8 826 5 51 56 5,08 3,96 4,52
Loppi 8 244 2 42 44 4,74 3,11 3,93
Riihimäki 28 587 77 172 249 16,45 17,60 17,02
RMK seutukunta 45 657 84 265 349 26,27 24,66 25,46

Yhteensä 173 828 287 1 128 14151 100.00 100,00 100,00

Esimerkki riskiruutujen määrittelystä. Pohjatietoina sisäasiainministeriön luonnos palokuntien
toimintavalmiusohjeesta (2002).
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RISKIRUUDUT JA ALUEET

Koko maa on jaettu 250 m x 250 m ruutuihin , joissa on tutkittu asukastiheyttä , rakennettuja
kerrosneliömetrejä ja liikenneonnettomuuksia ( tiekilometriä kohti).

Em. perusteella muodostuu 1 - IV luokan riskiruutuja , joiden arvot ovat:

I-luokan ruutu

- asukastiheys n
- kerrosala k
- tieliikenneonnettomuuksia t

n > 250 tai
k > 10 000 m2 tai
t> 1

II-luokan ruutu

- asukastiheys n
- kerrosala k
- tieliikenneonnettomuuksia t

111-luokan ruutu

60 < n s 250 tai
2 500 m2 < k ^5 10 000 m2 tai
0,5<tS1

- asukastiheys n
- kerrosala k
- ti eli i kenneonnettomuuksi a

10sn^60ta)
250 m2 s k 5 2 500 m2 tai
0,1 s t s 0,5

Pelastustoimen eri riskiluokkiin kuuluvia ruutuja voidaan määrittää myös
tapahtuneiden onnettomuuksien perusteella , vaikka tilastolliset asukastiheys,
kerrosala tai tieliikenneonnettomuustodennäköisyydet eivät täyttyisikään, jos
tapahtuneiden onnettomuuksien määrä tietyllä ruudulla on tilastollisesti
merkittävästi osoitettavissa riittävän pitkällä seurantajaksolla.

Tällöin ensimmäiseen riski-luokkaan kuuluvat ruudut, joissa tapahtuu useita
palokunnan kiireellistä toimintaa edellyttäviä onnettomuuksia vuodessa.

Toiseen riskiluokkaan kuuluvat ruudut, joissa tapahtuu palokunnan kiireellistä
toimintaa edellyttävä onnettomuus useammin kuin joka toinen vuosi mutta ei
useita onnettomuuksia vuodessa.

Kolmanteen riskiluokkaan kuuluvat ruudut, joissa tapahtuu vähintään yksi palo-
kunnan kiireellistä toimintaa edellyttävä onnettomuus kerran kymmenessä
vuodessa ja enintään yksi onnettomuus joka toinen vuosi.

Neljänteen riskiluokkaan kuuluvat ruudut, joissa tapahtuu palokunnan
kiireellistä toimintaa edellyttävä onnettomuus harvemmin kuin kerran
kymmenessä vuodessa.

Uhkien arviointi tehdään kaksivaiheisena . Ensimmäisessä vaiheessa pelastustoimen alue
jaetaan riskiluokkiin valtakunnallisiin onnettomuustodennäköisyyksiin perustuvien
tilastollisten muuttujien perusteella . Riskiluokat määritellään käyttäen 250 m x 250 m
kokoista ruutua asukastiheyden ja kerrosalan suhteen . Riskialue muodostuu, kun
yhtenäisellä n. 2 neliökilometrin alueella on vähintään kymmenen samaan tai sitä
korkeampaan riskiluokkaan kuuluvaa ruutua . Riskialue muodostuu tällöin yhtenäisellä
alueella olevan kymmenen ruudun ulkorajojen mukaisesti . Tieliikenteen osalta tarkastellaan
onnettomuustodennäköisyyttä kilometriä kohden ja riskialue määräytyy tämän perusteella.
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