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Pirkanmaan pelastustoimen johtosääntö

1 § Toimiala ja toiminta-alue
Pirkanmaan pelastuslaitos vastaa Pirkanmaan kuntien pelastustoimen ylläpidosta ja
sen palvelujen tuottamisesta kuten pelastuslaissa sekä muissa säännöksissä on
tarkoitettu.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen toiminta-alueen muodostavat Akaan, Ikaalisten, MänttäVilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Sastamalan, Tampereen, Valkeakosken,
Virtain ja Ylöjärven kaupungit sekä Hämeenkyrön, Juupajoen, Kangasalan, Kihniön,
Lempäälän, Pirkkalan, Punkalaitumen, Pälkäneen, Ruoveden, Urjalan ja Vesilahden
kunnat.

2 § Pelastuslaitoksen tehtävät
Pelastuslaitoksen tehtävänä on toiminta-alueellaan vastata pelastustoimesta ja tässä
tarkoituksessa huolehtia kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen turvallisuudesta. Tässä
mielessä pelastuslaitos huolehtii osaltaan onnettomuuksien ennaltaehkäisystä,
kansalaisten toimintavalmiuksien riittävyydestä ja toiminnasta onnettomuustilanteissa
pelastuslainsäädännössä ja palvelutasopäätöksissä säädetyllä tavalla.
Pelastuslaitoksen tehtäviin kuuluu
1) huolehtia pelastusviranomaiselle kuuluvasta onnettomuuksien ennaltaehkäisystä,
2) huolehtia pelastustoiminnasta,
3) ylläpitää väestönsuojeluvalmiutta ja yhteensovittaa toimialueensa kuntien
valmiussuunnittelua sekä tukea niiden toimintaa häiriötilanteissa,
4) yhteensovittaa eri viranomaisten ja pelastustoimeen osallistuvien tahojen toimintaa
pelastustoimessa,
5) huolehtia ensihoidosta ja ensivastetoiminnasta toiminta-alueensa sairaanhoitopiirin
kanssa tekemiensä sopimustensa mukaisesti
6) huolehtia öljyntorjunnasta ja muistakin muussa lainsäädännössä alueen
pelastustoimelle säädetyistä tehtävistä
7) suorittaa muut Tampereen kaupunginhallituksen määräämät tehtävät edellä
mainittujen tehtävien hoitoa vaarantamatta.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintasäännössä kuvataan tarkemmin pelastustoimen
tehtävät.

3 § Pelastuslaitoksen hallinto
Pirkanmaan pelastuslaitoksen monijäsenisenä toimielimenä toimii Tampereen
kaupunginhallitus.
Toiminta-alueen kuntien yhteiselimenä toimii Pirkanmaan pelastustoimen
neuvottelukunta.
Pirkanmaan pelastuslaitosta johtaa Tampereen kaupunginhallituksen alainen
pelastusjohtaja.

Pirkanmaan pelastuslaitosta ohjaa Tampereen kaupunginhallituksen hyväksymä
Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätös, joka tehdään kuntien kuulemisen
jälkeen. Palvelutaso laaditaan nelivuotiskausittain.

4 § Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta
Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukuntaan kuuluu kymmenen (10) jäsentä ja heillä
henkilökohtaiset varajäsenet.
Neuvottelukuntaan valitaan Tampereelta kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet, Tampereen kaupunkiseudun kunnista (Kangasala, Lempäälä, Nokia,
Orivesi, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi) kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet sekä muista kunnista (Akaa, Ikaalinen, Mänttä-Vilppula, Parkano,
Sastamala, Valkeakoski, Virrat, Hämeenkyrö, Juupajoki, Kihniö, Punkalaidun, Pälkäne,
Ruovesi, Urjala) yhteensä neljä (4) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Tampereen kaupunginhallitus valitsee neuvottelukunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Neuvottelukunnan toimikausi on kaksi (2) vuotta.

5 § Neuvottelukunnan tehtävät
Neuvottelukunnan tehtävänä on tehdä ehdotus talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi,
ehdotus palvelutasopäätökseksi sekä muita ehdotuksia pelastustoimen kehittämiseksi.
Lisäksi neuvottelukunta seuraa pelastuslaitoksen toimintaa ja kehittämistä.

6 § Pelastusjohtaja
Pelastuslaitosta johtaa pelastusjohtaja.
Pelastusjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on pelastuslainsäädännön määräysten
lisäksi Tampereen kaupunginhallituksen päättämät kelpoisuusvaatimukset.
Pelastusjohtajan valitsee Tampereen kaupunginhallitus.
Pelastusjohtajan sijaisena toimii Tampereen kaupunginhallituksen määräämä
pelastuslaitoksen viranhaltija.

7 § Pelastusjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta
Pelastusjohtaja johtaa ja kehittää pelastuslaitoksen toimintaa, johtaa pelastustoimintaa,
huolehtii pelastuslaitoksen hallinnosta sekä taloudenhoidon ja sisäisen valvonnan
järjestämisestä. Pelastusjohtajan tehtävänä on valvoa pelastuslaitoksen toimintaa ja
taloutta, huolehtia hyvästä johtamis- ja hallintotavasta, riskienhallinnasta ja sisäisestä
valvonnasta sekä siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla
järjestetty.
Pelastusjohtaja on velvollinen säännöllisesti raportoimaan Tampereen
kaupunginhallitukselle ja neuvottelukunnalle päätösvaltaansa kuuluvista toiminnan
kannalta merkittävistä asioista.

Pelastusjohtaja päättää asiat, jotka koskevat pelastuslaitoksen hallintoa, organisointia,
toimintaa ja sopimuksia talousarvio- ja palvelutasopäätöksen mukaisesti siltä osin, kun
päätösvalta ei kuulu kaupunginhallitukselle.
Pelastusjohtaja voi siirtää päätösvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.
Pelastusjohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa pelastuslaitoksen puolesta.
7 § Pelastuslaitoksen muu henkilökunta
Pelastuslaitoksessa on tarpeellinen määrä muuta henkilökuntaa, jonka tulee suorittaa
pelastusjohtajan tai muun esimiehen määräämät sekä muut palvelussuhteen
edellyttämät tehtävät.
Muun henkilökunnan ottaa ja sen kelpoisuusvaatimuksista laissa säädetyn lisäksi
päättää pelastusjohtaja.
9 § Asiakirjojen allekirjoittaminen
Pelastuslaitoksen puolesta tehtävät sopimukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa
pelastusjohtaja tai muu hänen määräämänsä viranhaltija.
10 § Menojen ja tulojen hyväksyjät
Pelastusjohtaja tai määräämänsä hyväksyy pelastuslaitoksen menot ja tulot.

