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Vaihtoehto 1: 
0 + 1 vahvuus keskisuurilla pelastusasemilla, päiväpaloasemilla 1 viranhaltija virka-aikana

• Perustetaan viisi (5) uutta keskisuurta ympärivuorokautista (24/7) pelastusasemaa:
– Kiuruvesi
– Lapinlahti
– Nilsiä
– Leppävirta
– Suonenjoki

• Lisäksi varallaolossa on yksi (1) sopimushenkilö per pelastusasema kaikissa maakunnan keskisuurissa ja pienissä pelastusasemissa.
• Lisäksi varallaolossa on kaksi (2) päällystöviranhaltijaa maakunnan alueella.

- 30 min lähtövalmius
• Nykyinen palomestari virkarakenne keskisuurissa ja pienissä pelastusasemilla säilyy entisellään. 

• Vaihtoehdossa Kiuruveden, Lapinlahden, Nilsiän, Leppävirran, Suonenjoen pelastusasemilla on 1 henkilö ympärivuorokautisesti töissä. (Nykyisin ko. viidellä pelastusasemalla on 2-3 
viranhaltijaa virka-aikana).  = Pelastusasemien vahvuus keskisuurilla pelastusasemilla olisi 0 + 1.

• Vaihtoehdossa nykyisillä pienemmillä pelastusasemilla (päiväpaloasemilla) virkamäärä vähenee virka-aikana 1-2 henkilöstä 1 henkilöön.
- Karttulan, Rautalammin, Pielaveden, Tuusniemen, Kaavin, Rautavaaran, Riistaveden, Joroisten pelastusasemalla olisi jatkossa 1 viranhaltija virka-aikana.

-> Tämä edellyttää viiden (5) uuden viran perustamista. 

Uusien virkojen lisäkustannus (sis. työaikalisät, henkilöstösivukulut) kustannukset 501 266 euroa 
Varallaolokustannukset 1 050 0921 euroa
Ta esitys 2022 varallaolokustannuksiin varattu 1 545 248 euroa
Muutos talousarvioesitykseen 2022 6 110 euroa

• Lisäksi kustannuksia aiheuttavat seuraavat asiat, joita ei ole mukana laskelmissa :
Hälytysrahan nostaminen 7,80 e -> 25 e, laskelmat eivät sisällä vuosilomien / virkavapaiden sijaishenkilöstökuluja, mahdollisia lisä- ja ylitöitä, 
mahdollisten ensimmäisen ja toisen tuntipalkan nostamista hälytystehtävillä.. 
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Vaihtoehto 2: 
1 + 1 vahvuus keskisuurilla pelastusasemilla, päiväpaloasemilla 1 viranhaltija virka-aikana

• Perustetaan viisi (5) uutta keskisuurta ympärivuorokautista (24/7) pelastusasemaa:
– Kiuruvesi
– Lapinlahti
– Nilsiä
– Leppävirta
– Suonenjoki

• Varallaolossa on yksi (1) sopimushenkilö per paloasema kaikissa maakunnan keskisuurissa ja pienissä paloasemissa.
• Varallaolossa on kaksi (2) päällystöviranhaltijaa maakunnan alueella

- 30 min lähtövalmius
• Nykyinen palomestari virkarakenne keskisuurissa ja pienissä pelastusasemilla säilyy entisellään. 

• Vaihtoehdossa Kiuruveden, Lapinlahden, Nilsiän, Leppävirran, Suonenjoen pelastusasemilla on 1 + 1 henkilöä ympärivuorokautisesti töissä. (Nykyisin ko. viidellä pelastusasemalla on 
2-3 viranhaltijaa virka-aikana). = Pelastusasemien vahvuus keskisuurilla pelastusasemilla olisi 1 + 1.

• Vaihtoehdossa nykyisillä pienemmillä pelastusasemilla (päiväpaloasemilla) virkamäärä vähenee virka-aikana 1-2 henkilöstä 1 henkilöön.
- Karttulan, Rautalammin, Pielaveden, Tuusniemen, Kaavin, Rautavaaran, Riistaveden, Joroisten pelastusasemalla olisi jatkossa 1 viranhaltija virka-aikana.

-> Tämä edellyttää 25 uuden viran perustamista. 

Uusien virkojen lisäkustannus (sis. työaikalisät) kustannukset yhteensä 1 433 745 euroa
Varallaolokustannukset 1 050 092 euroa
Ta esitys 2022 varallaolokustannuksiin varattu 1 545 248 euroa
Muutos talousarvioesitykseen 2022 938 589 euroa

• Lisäksi kustannuksia aiheuttavat seuraavat asiat, joita ei ole mukana laskelmissa :
Hälytysrahan nostaminen 7,80 e -> 25 e, laskelmat eivät sisällä vuosilomien / virkavapaiden sijaishenkilöstökuluja, mahdollisia lisä- ja ylitöitä, 
mahdollisten ensimmäisen ja toisen tuntipalkan nostamista hälytystehtävillä.. 
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Vaihtoehto 3: 
0 + 1 vahvuus keskisuurilla pelastusasemilla, päiväpaloasemilla 1-2 viranhaltijaa virka-aikana

• Perustetaan viisi (5) uutta keskisuurta ympärivuorokautista (24/7) pelastusasemaa:
– Kiuruvesi
– Lapinlahti
– Nilsiä
– Leppävirta
– Suonenjoki

• Varallaolossa on yksi (1) sopimushenkilö per paloasema kaikissa maakunnan keskisuurissa ja pienissä paloasemissa.
• Varallaolossa on kaksi (2) päällystöviranhaltijaa maakunnan alueella

- 30 min lähtövalmius
• Nykyinen palomestari virkarakenne keskisuurissa ja pienissä pelastusasemilla säilyy entisellään. 

• Vaihtoehdossa Kiuruveden, Lapinlahden, Nilsiän, Leppävirran, Suonenjoen pelastusasemilla on 1 henkilö ympärivuorokautisesti töissä. (Nykyisin ko. viidellä pelastusasemalla on 2-3 
viranhaltijaa virka-aikana).  = Pelastusasemien vahvuus keskisuurilla pelastusasemilla olisi 0 + 1.

• Vaihtoehdossa nykyisillä pienemmillä pelastusasemilla (päiväpaloasemilla) virkamäärä on entinen, nykyisen palvelutason mukainen (1-2 henkilöä).

-> Tämä edellyttää 13 uuden viran perustamista.

Uusien virkojen lisäkustannus (sis. työaikalisät) kustannukset yhteensä 764 541 euroa
Varallaolokustannukset 1 050 092 euroa
Ta esitys 2022 varallaolokustannuksiin varattu 1 545 248 euroa
Muutos talousarvioesitykseen 2022 269 385 euroa

• Lisäksi kustannuksia aiheuttavat seuraavat asiat, joita ei ole mukana laskelmissa :
Hälytysrahan nostaminen 7,80 e -> 25 e, laskelmat eivät sisällä vuosilomien / virkavapaiden sijaishenkilöstökuluja, mahdollisia lisä- ja ylitöitä, 
mahdollisten ensimmäisen ja toisen tuntipalkan nostamista hälytystehtävillä.. 
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Vaihtoehto 4: 
1 + 1 vahvuus keskisuurilla pelastusasemilla, päiväpaloasemilla 1-2 viranhaltijaa virka-aikana

• Perustetaan viisi (5) uutta keskisuurta ympärivuorokautista (24/7) pelastusasemaa:
– Kiuruvesi
– Lapinlahti
– Nilsiä
– Leppävirta
– Suonenjoki

• Varallaolossa on yksi (1) sopimushenkilö per paloasema kaikissa maakunnan keskisuurissa ja pienissä paloasemissa.
• Varallaolossa on kaksi (2) päällystöviranhaltijaa maakunnan alueella

- 30 min lähtövalmius

• Nykyinen palomestari virkarakenne keskisuurissa ja pienissä pelastusasemilla säilyy entisellään. 
• Vaihtoehdossa Kiuruveden, Lapinlahden, Nilsiän, Leppävirran, Suonenjoen pelastusasemilla on 1 + 1 henkilöä ympärivuorokautisesti töissä. (Nykyisin ko. viidellä pelastusasemalla on 2-3 

viranhaltijaa virka-aikana). = Pelastusasemien vahvuus keskisuurilla pelastusasemilla olisi 1 + 1.
• Vaihtoehdossa nykyisillä pienemmillä pelastusasemilla (päiväpaloasemilla) virkamäärä on entinen, nykyisen palvelutason mukainen (1-2 henkilöä).

-> Tämä edellyttää 33 uuden viran perustamista.

Uusien virkojen lisäkustannus (sis. työaikalisät) kustannukset yhteensä 1 699 458 euroa
Varallaolokustannukset 1 050 092 euroa
Ta esitys 2022 varallaolokustannuksiin varattu 1 545 248 euroa
Muutos talousarvioesitykseen 2022 1 204 302 euroa

• Lisäksi kustannuksia aiheuttavat seuraavat asiat, joita ei ole mukana laskelmissa :
Hälytysrahan nostaminen 7,80 e -> 25 e, laskelmat eivät sisällä vuosilomien / virkavapaiden sijaishenkilöstökuluja, mahdollisia lisä- ja ylitöitä, 
mahdollisten ensimmäisen ja toisen tuntipalkan nostamista hälytystehtävillä.. 
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KOONTI VAIHTOEHDOISTA
VAIHTOEHTO 1 VAIHTOEHTO 2 VAIHTOEHTO 3 VAIHTOEHTO 4

Palvelusisältö 0 + 1 vahvuus 
keskisuurilla 
pelastusasemilla, 
päiväpaloasemilla 1 
viranhaltija virka-aikana

1 + 1 vahvuus 
keskisuurilla 
pelastusasemilla, 
päiväpaloasemilla 1 
viranhaltija virka-aikana

0 + 1 vahvuus 
keskisuurilla 
pelastusasemilla, 
päiväpaloasemilla 1-2 
viranhaltijaa virka-
aikana

1 + 1 vahvuus 
keskisuurilla 
pelastusasemilla, 
päiväpaloasemilla 1-2 
viranhaltija virka-aikana

Muutos 
talousarvioesitykseen 
2022 (lisäys) 

6 110 e 938 589 e 269 385 e 1 204 302 e
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Kustannusten jakautuminen kuntien kesken
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