
Etelä-Savon pelastuslaitoksen toimintasääntö

1 § Säännön soveltamisala
Etelä-Savon pelastuslaitoksen toimintaa ohjataan ensisijaisesti valtuuston hyväksymällä

hallintosäännöllä ja pelastuslautakunnan hyväksymän palvelutasopäätöksen avulla.

Tämä pelastuslautakunnan hyväksymä toimintasääntö täydentää ja täsmentää em.

hallintosääntöä ja sillä myös siirretään edelleen pelastuslautakunnan ja pelastusjohtajan

ratkaisuvaltaa.

2 § Etelä-Savon pelastuslaitoksen tulosalue
Pelastusjohtaja on Etelä-Savon pelastuslaitoksen tulosalueen esimies.

Etelä-Savon pelastuslaitos jakautuu tulosyksiköihin, joita ovat tukipalvelut, turvallisuuspalvelut,

pelastustoimintapalvelut ja ensihoitopalvelut.

Pelastusjohtajan ollessa estynyt, esteellinen taikka viran ollessa avoinna, hoitaa pelastusjohtajan

tehtäviä turvallisuuspalveluiden pelastuspäällikkö tai hänen estyneenä, esteellisenä taikka viran

ollessa avoimena pelastuspalveluiden pelastuspäällikkö.

Pelastusjohtajan välittömät alaiset ovat tulosyksiköiden esimiehet ja tukipalveluiden

palopäällikkö, jotka myös vastaavat toiminnastaan pelastusjohtajalle. Pelastusjohtaja valitsee

tukipalveluiden tulosyksikössä työskentelevän henkilöstön ja muissa tulosyksiköissä

työskentelevän päällystön.

3 § Tukipalveluiden tulosyksikkö
Tukipalveluiden esimiehenä toimii pelastusjohtaja.

Tukipalveluiden tulosalueella työskentelevä palopäällikkö päättää kaikkien tulosyksiköiden

henkilöstön vuosilomista, keskeytyksistä ja päättää määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta.

Tukipalvelut huolehtii pelastuslaitoksen keskitetyistä materiaali-, kiinteistö-, tieto-, henkilöstö -ja

talouspalveluista.
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4 § Pelastustoimintapalveluiden tehtävät
Pelastustoimintapalveluiden esimiehinä toimii pelastuspäällikkö ja hän valitsee tulosyksikön

muun henkilöstön.

Pelastustoiminta palveluiden tehtävänä on yhteen sovittaa, kehittää ja vastata:
- väestön varoittamista vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä siihen tarvittavasta

hälytysjärjestelmästä

- pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä

- öljyntorjunnasta

- muistakin muussa laissa alueen pelastustoimelle säädetyistä tehtävistä

- Etelä-Savon kuntien valmiussuunnittelun tukemisesta, jos siitä on sovittu.

- palontutkinnasta

- pelastuslaitoksen varautumisesta

- varautumisen alueellisesta yhteensovittamisesta

Etelä-Savon pelastuslaitoksen pelastustoiminta ja turvallisuuspalvelut ja niiden palvelutuotanto

on organisoitu Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen paloasemaryhmiksi.

Paloasemaryhmien toimintaa johtaa pelastusjohtajan nimeämät palopäälliköt, jotka vastaavat

samalla Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen paloasemien toiminnasta.

Muiden paloasemien päivittäisestä toiminnasta vastaavat pelastuslaitoksen nimetyt viranhaltijat.

Toimipistevastaava huolehtii vastuulleen nimetyn paloaseman tai paloasemien normaali- ja

poikkeusolojen aikaisesta operatiivisen toimintavalmiuden ylläpidosta, henkilöstön ammattitaidon

ja koulutuksen ylläpitämisestä, onnettomuuksien ennaltaehkäisystä sekä valistus- ja

neuvontatoiminnasta.

6  § Turvallisuuspalveluiden tehtävät
Turvallisuuspalveluiden esimiehenä toimii pelastuspäällikkö ja hän valitsee tulosyksikön muun

henkilöstön.

Turvallispalveluiden tehtävänä on:

- valmistella valvontasuunnitelma

- yhteen sovittaa, vastata ja kehittää pelastustoimen valvontatehtävää

- yhteen sovittaa, vastata ja kehittää pelastustoimelle kuuluvaa ohjausta valvontatyön

yhteydessä ja valistusta ja neuvontaa, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden

onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä



asianmukaista toimintaa onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien

seurausten rajoittamisessa

- ohjata ja valvoa nuohoustyötä

Turvallisuuspalveluiden vuosittaiset tavoitteet päätetään pelastuslautakunnan hyväksymässä

valvontasuunnitelmassa.

7 § Ensihoitopalveluiden tehtävät
Ensihoitopalveluiden esimiehenä toimii ensihoitopäällikkö ja hän valitsee tulosyksikön muun

henkilöstön.

Ensihoitopalvelut vastaavat ensihoito- ja ensivastepalveluiden sopimuksen mukaisesta

palvelutuotannosta.




