Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta 15.6.2011 § 51
Voimassa:
Viite:

1.1.2012
Kumoaa aluepelastuslautakunnan 20.8.2003 hyväksymän toimintasäännön
Toimivallan siirtoa ja määrittelyä ym. koskevat päätökset säännön lopussa

_________________________________________________________________________

VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ
1 § Yleistä
Aluepelastuslaitoksesta ja sen tehtävistä on sen lisäksi mitä pelastustoimesta
annetussa lainsäädännössä, alueellisen pelastustoimen johtosäännössä, valtioneuvoston päätöksessä tai muutoin on säädetty, voimassa tämän toimintasäännön määräykset. Pelastuslaitosta johtaa pelastusjohtaja tukenaan johtoryhmä johon kuuluvat pelastusjohtajan lisäksi pelastuspäälliköt, talouspäällikkö, hallintopäällikkö, henkilöstöpäällikkö, koulutuspäällikkö, tekninen päällikkö, kehittämispäällikkö, aluepalopäällikkö, ensihoitopäällikkö, valmiuspäällikkö
sekä riskienhallintapäällikkö. Johtoryhmän sihteerinä toimii tiedottaja. Johtoryhmän tehtävä on auttaa pelastusjohtajaa strategian toteuttamisessa.
Pelastusjohtajan välittöminä alaisina toimivat kolme (3) pelastuspäällikköä,
joilla kullakin on erikseen määritelty vastuualue (palvelualue). Pelastuspäällikön tehtävänä on johtaa palvelualueensa toimintaa, toimia tarvittaessa asiantuntijana lautakunnassa oman vastuualueensa osalta, pitää jatkuvaa yhteyttä
kuntiin sekä suorittaa muut pelastusjohtajan antamat tehtävät. Pelastuspäälliköiden tehtäväjaon päättää pelastusjohtaja.
Pelastuslaitos jakaantuu kolmeen (3) palvelualueeseen; operatiiviseen, riskienhallinnan ja tukipalveluiden palvelualueeseen. Operatiivinen palvelualue
muodostuu operatiivisesta esikunnasta sekä pelastustoiminnan ja ensihoidon
palveluyksiköstä. Riskienhallinnan palvelualue muodostuu valvonnan- ja varautumisen palveluyksiköstä. Tukipalveluiden palvelualue muodostuu hallinnon, koulutuksen ja viestinnän, henkilöstön-, teknisen-, kehittämisen- ja talouden palveluyksiköstä.
2 § Operatiivinen palvelualue
Palvelualuetta johtaa pelastuspäällikkö tukenaan operatiivinen esikunta. Palvelualue jakaantuu pelastustoiminnan ja ensihoidon palveluyksikköön. Pelastustoiminnan palveluyksikköä johtaa aluepalopäällikkö. Ensihoidon palveluyksikköä johtaa ensihoitopäällikkö.
Palveluyksiköiden tehtävät sekä aluepalopäällikön ja ensihoitopäällikön toimenkuvat vahvistaa pelastuspäällikkö.
Operatiivisen palvelualueen tehtävänä on huolehtia pelastustoiminnan (pelastuslaki ja palvelutasopäätös) ja ensihoidon (terveydenhuoltolain ja sopimusten) tehtävistä, valmiuden ylläpidon edellyttämistä toimista (mm. tilannekuva,
vasteet, työvuorokoulutus, testaus, henkilöstö, suunnitelmat, harjoitukset, …),
sekä suorittaa muut palvelutasopäätöksessä määritellyt tehtävät (mm. neuvonta-, valistus-, turvallisuuskoulutus- ja valvontatarkastustehtävät).
Operatiivinen esikunta koostuu viesti- ja johtokeskuksesta, työvuorokoulutuksen-, ensihoidon-, valmiuden- ja vasteiden suunnittelun toimistoista.
Operatiivisen esikunnan toimistojen tehtävät vahvistaa pelastuspäällikkö.

Palvelualueella on tarpeellinen määrä muuta henkilökuntaa, joiden toimenkuvat vahvistaa pelastuspäällikkö.
3 § Riskienhallinnan palvelualue

Palvelualuetta johtaa pelastuspäällikkö. Palvelualue jakaantuu valvonnan ja
varautumisen palveluyksikköön. Varautumisen palveluyksikköä johtaa valmiuspäällikkö. Valvonnan palveluyksikköä johtaa riskienhallintapäällikkö. Palveluyksiköiden tehtävät sekä valmiuspäällikön ja riskienhallintapäällikön toimenkuvat vahvistaa pelastuspäällikkö.
Varautumisen palveluyksikkö huolehtii mm. pelastuslaitoksen varautumisesta
( pelastuslaki ja palvelutasopäätös) ja turvallisuus- ja valmiussuunnittelusta,
sekä ohjaa, tukee ja yhteen sovittaa kuntien, laitosten, yritysten ja yhteisöjen
valmiussuunnittelua ja varautumista.
Valvonnan palveluyksikkö huolehtii mm. pelastuslaitoksen onnettomuuksienehkäisyn lupa. lausunto ja valvontatoimenpiteistä valvontasuunnitelman
mukaisesti.
Molemmat palveluyksiköt osallistuvat lisäksi palvelutasopäätöksen ja talousarvion tausta-aineiston tuottamiseen ja pelastuslaitoksen turvallisuusviestintään.
Palvelualueella on tarpeellinen määrä muuta henkilökuntaa, joiden toimenkuvat vahvistaa pelastuspäällikkö.
4 § Tukipalveluiden palvelualue
Palvelualuetta johtaa pelastuspäällikkö. Palvelualue jakaantuu talouden, koulutuksen ja viestinnän, hallinnon, henkilöstön, teknisen ja kehittämisen palveluyksikköön. Palveluyksiköistä vastaavat: talouspäällikkö, koulutuspäällikkö,
hallintopäällikkö, henkilöstöpäällikkö, tekninen päällikkö ja kehittämispäällikkö,
joiden toimenkuvat vahvistaa pelastuspäällikkö. Palveluyksiköiden tehtävät
vahvistaa pelastuspäällikkö.
Palvelualueen tehtävänä on huolehtia palvelutasopäätöksen, ensihoitosopimuksen ja muiden palvelutuotantosopimusten mukaisten resurssien (henkilöstö, talous, kalusto, tilat, yms.) suunnittelusta, hankinnasta, ylläpitämisestä
sekä kehittämisestä. Lisäksi palvelualue vastaa pelastuslaitoksen viestinnästä
sekä sopimusten teknisestä hallinnoinnista (valmistelu, päivitys, tulkinta, uudistaminen, …) mukaan lukien VPK ja ensivastesopimukset sopimukset.
Palvelualueella on tarpeellinen määrä muuta henkilökuntaa, joiden toimenkuvat vahvistaa pelastuspäällikkö.
5 § Muuta
Tarkemmat ohjeet ja määräykset annetaan pelastusjohtajan päätöksillä.
_______________________________________________________________
Toimivallan siirtoa ja määrittelyä ym. koskevat päätökset
Pelastusjohtajan varamiehet (Vsaluelk 10.12.2003 § 55)
Päätösvallan jakaminen aluepelastuslaitoksessa (Pelasj 31.12.2006 § 59)
Päätösvallan siirtäminen ulkoista rekrytointia koskevissa asioissa (Kjohto Yj 31.12.2010 § 38)
Pelastusjohtajan hankintavaltuuksien ym. rajojen määrittäminen vuodelle 2012 (Vsaluelk 15.12.2011 §
101)
Aluepelastuslautakunnan ja aluepelastuslaitoksen laskujen hyväksyminen vuonna 2012 (Vsaluelk
15.12.2011 § 102)
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14894-2003 (113)

Pelastusjohtajan varamiehet
Vsaluelk § 55
Valmiuspäällikkö Olavi Leppäranta:
Kaupunginvaltuuston hyväksymän Varsinais-Suomen aluepelastustoimen johtosäännön 4 §:n mukaan aluelautakunta määrää pelastusjohtajalle ensimmäisen ja toisen varamiehen.
Aluelautakunta valitsi 22.10.2003 aluepelastuslaitoksen pelastuspäälliköiksi
palopäällikkö Mika Kontion, vs. palopäällikkö Juha Virton ja palopäällikkö
Raimo Aarnion, joiden virkavaalit ovat saaneet lainvoimaisuuden. Virkavaalit
on vahvistettu ja virkojen hoitaminen on määrätty alkavaksi 1.1.2004, jolloin
myös alueellinen pelastuslaitos aloittaa toimintansa.
Pelastusjohtajan ja pelastuspäälliköiden mahdollisten päällekkäisten virkavapauksien tuomien ongelmien välttämiseksi on johtosäännöstä poiketen tarkoituksenmukaista määrätä pelastusjohtajalle kolme sijaista.
Pelastusjohtaja Jari Sainio:
Ehdotus

Aluepelastuslautakunta määrää 1.1.2004 alkaen pelastusjohtajan ensimmäiseksi sijaiseksi pelastuspäällikkö Mika Kontion, toiseksi sijaiseksi pelastuspäällikkö Juha Virton ja kolmanneksi sijaiseksi pelastuspäällikkö Raimo Aarnion.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu
ilm Kaupunginkanslia, talouskeskus
ilm Revisiotoimisto
ilm Virto Juha
ilm Aarnio Raimo
ilm Kontio Mika
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15207-2006 (222)

Päätösvallan jakaminen aluepelastuslaitoksessa
Hallintopäällikkö Olavi Leppäranta 30.6.2006:
Pelastuslain (468/2003) 3 §:ssä määritellään alueellisen pelastustoimen tehtävät. Aluepelastustoimen johtosäännön 4 §:n mukaan aluepelastuslaitosta
johtaa ja valvoo lautakunnan alaisena virastopäällikkönä pelastusjohtaja. Johtosäännön 5 §:ssä määritellään pelastusjohtajan tehtävät ja toimivalta sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty, ja edelleen pelastusjohtajan oikeudesta siirtää päätösvaltaansa alaiselleen. Johtosäännön 6 §:n mukaan lautakunta valitsee pelastusjohtajan välittömät alaiset ja muun henkilökunnan ottaa pelastusjohtaja välittömän alaisensa esittelystä. Johtosäännön 7 §:n mukaisesti pelastusjohtaja allekirjoittaa lautakunnan kirjelmät, lautakunnan päätöksen perusteella tehtävät sopimukset, sitoumukset ja asiakirjat.
Aluepelastuslautakunnan hyväksymä pelastustoimen alueellinen organisaatio
muodostuu pelastusjohtajan alaisista pelastuspäälliköistä ja pelastusjohtajan
päätöksen mukaisesti näiden alaisina toimivista maantieteellisistä ja toiminnallisista tulosalueista. Tulosalueiden päälliköillä on selkeät vastuualueet ja –
kokonaisuudet, joiden välistä yhteistyötä yhteen sovittaa tarvittaessa pelastuspäälliköt johdettavien toimialueidensa puitteissa.
Pelastuspäälliköiden vastuualueet on tarkennettu 1.1.2006 lukien siten, että
- operatiivinen pelastuspäällikkö vastaa maantieteellisistä tulosalueista Turun
operatiivinen tulosalue mukaan lukien,
- riskienhallinnan pelastuspäällikkö vastaa riskienhallinnan ja koulutuksen tulosalueista, ja
- resurssienhallinnan pelastuspäällikkö vastaa hallinnon ja teknisestä tulosalueista sekä sairaankuljetuksen tulosalueesta ja lisäksi talouspäällikön alaisista talouteen liittyvistä asioista.
Pelastusjohtajan päätösvaltaa aluepelastuslaitokselle kuuluvien tehtävien
suorittamisessa sekä toiminnan valvonnassa on jaettu pelastuspäälliköille pelastusjohtajan päätöksellä 7.1.2004 ja tulosaluepäälliköille pelastuspäälliköiden päätöksillä 19.7.2004 ja 3.8.2004. Päätökset on perusteltua tarkistaa ja
päivittää.
Pelastusjohtaja Jari Sainio 30.6.2006:
Päätös

Päätän jakaa pelastusjohtajan päätösvaltaa aluepelastuslaitokselle kuuluvien
tehtävien suorittamisessa sekä toiminnan valvonnassa tuloalueita johtaville
pelastuspäälliköille ja tulosaluepäälliköille seuraavasti:
Pelastuspäälliköiden päätösvalta:
Operatiivisen toiminnan pelastuspäällikkö päättää
- alaistensa tulosalueiden henkilöstön virkoihin ja työsuhteisiin ottamisesta tulosaluepäälliköiden esittelystä
- alaistensa tulosalueiden päällystön toimenkuvista, vastuualueista ja työpisteistä
- paloasemien miehityksen ja kaluston sijoituksen, sekä
- hälytysohjeen
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Riskienhallinnan pelastuspäällikkö päättää
- alaistensa tulosalueiden henkilöstön virkoihin ja työsuhteisiin ottamisesta tulosaluepäälliköiden esittelystä
- alaistensa tulosalueiden päällystön toimenkuvista, vastuualueista ja työpisteistä
Resurssienhallinnan pelastuspäällikkö päättää
- alaistensa tulosalueiden henkilöstön virkoihin ja työsuhteisiin ottamisesta tulosaluepäälliköiden esittelystä
- alaistensa tulosalueiden päällystön toimenkuvista, vastuualueista ja työpisteistä;
sekä lisäksi
virkaan tai toimeen ottava pelastuspäällikkö päättää ottamansa henkilöstön
- vuosilomista,
- enintään kuukauden pituisista virkavapaista ja työlomista koulutusta varten
(palkkaedut ja matkalaskut), ja
- enintään kuukauden pituisista palkattomista virkavapaista ja työlomista.
Tulosaluepäälliköt päättävät alaisensa henkilöstön osalta:
- vuoro- ja päivätyötä tekevän henkilöstön vuosi- ja sairaslomasijaisten ottamisesta,
- enintään 2 viikon pituisista virkavapaista ja työlomista koulutusta varten
(palkkaedut, matkalaskut),
- enintään 2 viikon pituisista palkattomista virkavapaista ja työlomista,
- sairaslomista ja niiden seurannasta,
- vahvistettuun vuosilomaan tulevista vuosilomien muutoksista ja vuosilomien
seurannasta,
- vuorotyötä tekevän henkilöstön erilliskorvausten hyväksymisestä,
- vuoro- ja päivätyötä tekevän henkilöstön ylityöilmoitusten tarkistamisesta ja
hyväksymisestä.
Pelastusjohtaja voi tarvittaessa ottaa edellä mainitut pelastuspäälliköiden ja
pelastuspäälliköt tulosaluepäälliköiden asiakirjat käsiteltäväkseen ja päätettäväkseen.
Tämä päätös korvaa pelastusjohtajan päätöksen 7.1.2004 § 30 sekä operatiivisen pelastuspäällikön päätöksen 3.8.2004 § 3, riskienhallinnan pelastuspäällikön päätöksen 19.7.2004 § 3 ja resurssienhallinnan pelastuspäällikön
päätöksen 19.7.2004 § 5.

Jari Sainio
pelastusjohtaja

Jakelu
ilm Kaupunginkanslia, henkilöstökeskus
ilm Revisiotoimisto
tied Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta
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tied Aarnio Raimo
tied Elovaara Jorma
tied Kaituri Juho
tied Kaituri Pentti
tied Kontio Mika
tied Lahtinen Timo
tied Leino Kari
tied Leppäranta Olavi
tied Lindström Torbjörn
tied Nenonen Petri
tied Rajamäki Markku
tied Soininvaara Pertti
tied Viljanen Mika
tied Virto Juha
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14730-2010 (113)

Päätösvallan siirtäminen ulkoista rekrytointia koskevissa asioissa
Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen 31.12.2010:
Kaupunginvaltuusto on 29.11.2010 § 226 hyväksynyt talousarvion noudattamista koskevat määräykset vuodelle 2011. Määräysten mukaan muut kuin
määräyksissä erikseen mainitut poikkeukset ulkoiseen rekrytointiin edellyttävät sektorista vastaavan apulaiskaupunginjohtajan luvan. Ympäristötoimen
sektorin osalta on käytännön toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista delegoida sijaisuuksien hoitamisiin liittyvät ulkoiset rekrytoinnit liikelaitosten/hallintokuntien päätettäviksi. Kiinteistöpalveluliikelaitoksen osalta on tarkoituksenmukaista, että Ruokapalvelu Katerinki –tulosyksikön osalta päätösvalta delegoidaan ruokapalvelujohtajalle, Siivous –tulosyksikön osalta siivouspäällikölle ja Kiinteistöjenhoito –tulosyksikön osalta liikelaitosjohtajalle.
Muiden liikelaitosten osalta päätösvalta delegoidaan liikelaitosjohtajalle sekä
ympäristö- ja kaavoitusviraston osalta kaavoitustoimenjohtajalle ja VarsinaisSuomen aluepelastuslaitoksen osalta pelastusjohtajalle.
Päätös

Päätin,
että Kiinteistöliikelaitoksen, Tilaliikelaitoksen, Vesiliikelaitoksen, Satamaliikelaitoksen, Kunnallistekniikkaliikelaitoksen, Viherliikelaitoksen ja Talotoimiliikelaitoksen liikelaitosjohtajilla on liikelaitoksensa osalta oikeus päättää sijaisten
palkkaamisesta ulkoisella rekrytoinnilla,
että Kiinteistöpalveluliikelaitoksen Ruokapalvelu Katerinki -tulosyksikön osalta
ruokapalvelujohtajalla ja Siivous -tulosyksikön osalta siivouspäälliköllä em. tulosyksiköiden osalta liikelaitosjohtajan ohella on oikeus päättää sijaisten palkkaamisesta yksiköihinsä ulkoisella rekrytoinnilla,
että Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen osalta pelastusjohtajalla on hallintokuntansa osalta oikeus päättää sijaisten palkkaamisesta ulkoisella rekrytoinnilla ja,
että ympäristö- ja kaavoitusviraston osalta kaavoitustoimenjohtajalla on hallintokuntansa osalta oikeus päättää sijaisten palkkaamisesta ulkoisella rekrytoinnilla.
Em. henkilöiden tulee ulkoisista rekrytoinneista päättäessään kiinnittää erityistä huomiota kaupunginvaltuuston 29.11.2010 § 226 hyväksymiin talousarvion
noudattamista koskeviin määräyksiin.
Lisäksi päätin menettelytapaohjeena niiden ulkoisten rekrytointien osalta, joihin tämän päätöksen tekemisen jälkeen edelleen vaaditaan sektorista vastaavan apulaiskaupunginjohtajan lupa,
että lupa-anomukset tulee toimittaa sähköpostitse sektorista vastaavalle apulaiskaupunginjohtajalle,
että anomuksesta tulee ilmetä se tehtävä, johon rekrytointilupaa haetaan ja
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että lupa-anomuksen perusteluissa tulee ottaa kantaa seuraaviin kaupunginvaltuuston 29.11.2010 § 226 hyväksymien talousarvion noudattamista koskevien määräysten kohtiin:
1) Ennen rekrytointiprosessin käynnistämistä on selvitettävä voidaanko
- rekrytointi toteuttaa asetettujen työvoimankäytön tavoitetasojen puitteissa
- tehtävä hoitaa kaupungin nykyisillä henkilöstövoimavaroilla työtehtäviä uudelleen järjestämällä
- tehtävä hoitaa toimimalla mahdollisesti nykyistä laajemmin yhteistyössä.
2) Palkattaessa henkilöä yli 6 kk kestävään määräaikaiseen palvelussuhteeseen on aina ensin selvitettävä henkilöstöasioiden vastuualueelta, onko tehtävään sijoitettavissa työntekijä, jolle etsitään uudelleensijoituspaikkaa. Selvitystä ei tarvitse tehdä, jos kyse on palkkatukityöstä tai vuorottelu- tai osaaikalisäsijaisen palkkaamisesta.
3) Määräaikaisen henkilökunnan palkkaamisessa on lisäksi otettava huomioon seuraavaa:
- määräaikaisella palvelussuhteella tulee olla työsopimuslain 1 luvun 3 §:n tai
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 2 luvun 3 §:n mukainen peruste, jonka tulee ilmetä työsopimuksesta tai viranhoitomääräyksestä
- palkkaamispäätöksen tulee koskea koko määräaikaisen tehtävän kestoaikaa, jotta vältytään välittömästi toisiaan seuraavien työsopimusten ketjutukselta
- samaa henkilöä ei saa ilman kaupunginhallituksen hallintojaoston lupaa palkata yhteen tai useampaan välittömästi toisiaan seuraavaan määräaikaiseen
ylimääräiseen palvelussuhteeseen samankaltaisiin tehtäviin pidemmäksi kuin
yhteensä kahden vuoden määräajaksi. Osa-aikaeläkejärjestelyyn perustuen
hallintokunta voi ilman em. lupamenettelyä palkata määräaikaisen ylimääräisen henkilön tekemään sitä työaikaa, joka jää omassa virassaan/toimessaan
osa-aikaiseksi siirtyneen henkilön täydestä säännöllisestä työajasta.
- lyhytaikaiset sijaisuudet tulee pyrkiä hoitamaan ensisijaisesti sisäisin työjärjestelyin.

Jarkko Virtanen
apulaiskaupunginjohtaja

Jakelu
tied Kaupunginhallitus
tied Keskushallinto, henkilöstöasiat
noud Kiinteistöliikelaitos
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noud Kiinteistöpalveluliikelaitos
noud Kiinteistöpalveluliikelaitos, kiinteistöjenhoito
noud Kiinteistöpalveluliikelaitos, siivous
noud Kunnallistekniikkaliikelaitos
ilm Revisiotoimisto
noud Ruokapalvelu Katerinki
noud Talotoimiliikelaitos
noud Tilaliikelaitos
noud Turun Satama
noud Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos
noud Vesiliikelaitos
noud Viherliikelaitos
noud Ympäristö- ja kaavoitusvirasto
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13969-2011 (049)

Pelastusjohtajan hankintavaltuuksien ym. rajojen määrittäminen vuodelle 2012
Tiivistelmä: -

Vsaluelk § 101
Hallintopäällikkö Olavi Leppäranta:
Turun kaupunginvaltuuston 16.11.2009 § 250 hyväksymän Varsinais-Suomen
aluepelastustoimen johtosäännön § 5:n (pelastusjohtajan tehtävät ja toimivalta) kohta 1:n mukaan pelastusjohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat hankinta, urakka-, suunnittelu-, myynti- ja muiden sopimusten tekemistä aluepelastuslautakunnan vahvistamissa rajoissa. Edelleen 5 §:n mukaan pelastusjohtaja
voi siirtää päätösvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.
Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päätti 16.12.2010 § 103 vuoden
2011 osalta, että pelastusjohtaja päättää aluepelastuslautakunnan johtosäännön 5 §:n 1 momentin kohdassa 1 tarkoitetuista asioista eli tavara- ja muista
hankinnoista 50.000 euroon saakka sekä myynti- ja muiden vastaavien sopimusten tekemisestä aluepelastustoimen määrärahojen puitteissa.
Pelastusjohtaja Jari Sainio:
Ehdotus

Aluepelastuslautakunta vahvistaa pelastusjohtajan hankintavaltuudeksi aluepelastustoimen johtosäännön 5 §:n 1 momentin kohdassa 1 tarkoitetuissa
asioissa eli tavara- ja muista hankinnoissa 50.000 euroon saakka sekä myynti-ja muiden vastaavien sopimusten tekemisestä aluepelastustoimen määrärahojen puitteissa vuonna 2012.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu
ilm Keskushallinto, talousasiat
ilm Revisiotoimisto
ilm Heikkinen Tuomas
ilm Sainio Jari

Turun kaupunki

§
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aluepelastuslautakunta
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13970-2011 (049)

Aluepelastuslautakunnan ja aluepelastuslaitoksen laskujen hyväksyminen vuonna 2012
Tiivistelmä: -

Vsaluelk § 102
Hallintopäällikkö Olavi Leppäranta:
Varsinais-Suomen aluepelastustoimen johto- tai toimintasäännössä ei ole
erikseen määrätty aluepelastuslaitoksen menojen hyväksymisvaltuuksia. Menojen hyväksymisestä tulee päättää aluepelastuslautakunnassa.
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen johtosäännön mukaan pelastuslaitosta
johtaa pelastusjohtaja, jonka alaisuudessa on pelastustoimen johtosäännön
mukaan kolme pelastuspäällikköä ja näiden alaisuudessa edelleen toiminnallisia tulosalueita johtavat 11 tulosaluepäällikköä. Hyväksymisvaltuudet on tarkoituksenmukaista päättää siten, että koko pelastustointa koskevat laskut hyväksyy pelastusjohtaja sekä hankintavaltuuksiensa puitteissa pelastuspäälliköt ja palveluyksikköpäälliköt johtamiensa yksikköjen osalta. Pelastusjohtajan
tai pelastuspäälliköiden ollessa estyneitä hyväksyy laskut sijaiseksi määrätty
pelastuspäällikkö ja pelastuspäälliköt hyväksyvät johtamiensa palveluyksiköiden laskut hyväksymään oikeutettujen ollessa estyneitä. (Hankintavaltuusrajoiksi pelastuspäälliköille esitetään 5.000 € ja tekniselle päällikölle 3.000 € sekä muille palveluyksikköjen päälliköille 1.000 €.)
Pelastusjohtaja Jari Sainio:
Ehdotus

Aluepelastuslautakunta päättää, että
- lautakunnalle ja aluepelastuslaitokselle vuodelle 2012 osoitetut laskut hyväksyy pelastusjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varamieheksi määrätty
pelastuspäällikkö,
- palveluyksiköille osoitetut laskut hyväksyy asianomainen pelastuspäällikkö
tai palveluyksikön päällikkö hankintavaltuuksiensa puitteissa, ja näiden estyneenä ollessa sijaiseksi määrätty tai sektoria johtava pelastuspäällikkö, ja
- pelastusjohtajaa henkilökohtaisesti koskevat laskut hyväksyy lautakunnan
puheenjohtaja.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu
tied Keskushallinto, talousasiat
ilm Revisiotoimisto
tied Aarnio Raimo
tied Alanko Kari
tied Elovaara Jorma
tied Kaituri Juho

Turun kaupunki
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tied Kontio Mika
tied Lahtinen Timo
tied Leino Kari
tied Leppäranta Olavi
tied Lindström Torbjörn
tied Nenonen Petri
tied Rajamäki Markku
tied Sainio Jari
tied Soininvaara Pertti
tied Virto Juha
tied Vähäkuopus Heikki

