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§ 26
Pelastuslautakunnan lausunto arviointikertomuksesta 2020

HEL 2020-006250 T 00 03 00

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon:

Sitovien toiminnan tavoitteiden arviointi

Pelastuslaitos huolehtii siitä, että mittareihin ja niiden tavoitearvoihin 
kiinnitetään jatkossa erityistä huomiota.

Ympäristöpoliittisten tavoitteiden toteutuminen hankinnoissa

Pelastuslaitoksen merkittäviä hankintoja kasvihuonekaasupäästöjen ja 
kiertotalouden kannalta ovat ajoneuvohankinnat. Helsingin Pelastuslai-
toksella on n. 160 ajoneuvoa. Hankintamäärä vaihtelee vuosittain siten, 
että määrät ovat 5-20 kpl.

Pelastuslaitos ottaa ympäristönäkökulman huomioon kaikissa hankin-
noissa. Pelastuslaitos hankkii hybridi- tai täyssähköajoneuvoja, kun se 
on mahdollista vaarantamatta operatiivista palveluntuotantoa.

Pelastuslaitoksen ajoneuvoista kaikki luokitellaan erikoisajoneuvoiksi. 
Ajoneuvot ovat ”siviili”-pohjaisia ajoneuvoja, joihin on asennettu pääl-
lysrakenteita tai ne on sisustettu palo-ja pelastuskäyttöön. Pelastuslai-
toksen toiminta-alueella on hyvin paljon maanalaisia tiloja ja infrastruk-
tuurin huolto-tunneleita. Huoltotunneleihin on sallittu ajaa ainoastaan 
diesel- tai täyssähköautoilla.

Pelastuslaitoksen tekemät markkinatutkimukset osoittavat, että tämän 
hetken markkinatilanne diesel- tai täyssähköautomarkkinoilla ei vastaa 
pelastuslaitoksen kaikkia käyttötarpeita. Raskaiden pelastusajoneuvo-
jen, kuten nostolava- ja sammutusautojen, on varauduttava pitkäkes-
toiseen tilanteeseen ilman polttoaineen lisäystä. Keskusvaraston seu-
raava kalustokuorma-auton korvaushankinta on ladattava hybridiajo-
neuvo. Palotarkastajien käyttöön on vuonna 2020 hankittu kolme säh-
köautoa. 

Ajoneuvojen lisäksi merkittäviä hankintoja ovat esimerkiksi monitori-
defibrillaattorit, sammutusasut sekä tietojärjestelmät- ja laitteet. ICT – 
kaluston osalta noudatetaan kaupungin kierrätysohjeita. Kaikkia konei-
ta, laitteita ja materiaaleja kierrätetään mahdollisuuksien mukaan.
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Ruokapalveluissa pelastuslaitoksen palvelutuottaja Compass Group 
Suomi on sitoutunut vähentämään ruokahävikkiä, käyttämään enem-
män vastuullisesti hankittuja tuotteita ja kasvipohjaisia tuotteita sekä 
vähentämään muovin käyttöä ja päästöjä. 

Esittelijä
pelastuskomentaja
Jani Pitkänen

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tarkastuslautakunta on pyytänyt pelastuslautakunnalta lausuntoa vuo-
den 2020 arviointikertomuksen kohdista:
- Sitovien toiminnan tavoitteiden arviointi (s. 15−17)
- Ympäristöpoliittisten tavoitteiden toteutuminen hankinnoissa (s. 
78−81).

Sitovien tavoitteiden osalta pelastuslaitoksella oli tavoitteena ”Henkilös-
tön työkykyä edistetään jatkuvasti” ja sen mittarina ”Sairauspoissaolot 
ja VATU-menettelyt toteutuvat”. Tilinpäätösraportoinnin mukaan tavoite 
toteutui, koska lyhyet sairauspoissaolot olivat 0,71 prosenttia (0,91 pro-
senttia 2019) ja varhaisen tuen keskustelujen toteutumisaste oli 65 
prosenttia (60 prosenttia 2019). 

Tarkastuslautakunnan arvion mukaan tavoitteen toteutumista ei voida 
arvioida, koska mittarille ei ollut asetettu tavoitetasoa.

Ympäristöpoliittisten tavoitteiden osalta tarkastuslautakunta on toden-
nut yleisesti, että Helsingin kaupungin tavoitteet ovat toteutuneet vain 
osittain, sillä ympäristökriteerejä ei ole kyetty asettamaan tavoitellusti ja 
koulutus on ollut hajanaista, vaikka ohjeistusta on ollut olemassa pit-
kään. Toisaalta ympäristöjärjestelmät ja energiansäästövaateet ovat 
tuttuja kaupungin toimijoille.

Kasvihuonekaasupäästöjen ja kiertotalouden kannalta merkittävät han-
kinnat pitää tunnistaa ja kehittää päästölaskentaa, elinkaarimalleja ja 
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ilmastovaikutusten arviointia näihin hankintoihin. Hankintojen vaikutta-
vuuden arviointia pitää tehdä ympäristönäkökulmasta.

Kehitetään ja tiukennetaan ympäristö- ja ilmastovaikutuksia vähentäviä 
sekä kiertotaloutta huomioivia kriteerejä kaupungin elintarvike- ja ruo-
kapalveluhankinnoissa. Ja liikenteessä käytetään ympäristökriteerejä 
kaluston hankinnassa.

Tarkastusvirasto suosittaa, että laitokset käynnistävät aktiivisen mark-
kinavuoropuhelu ympäristö- ja vastuullisuusnäkökohtien ottamiseksi 
huomioon ympäristövaikutuksiltaan merkittävissä hankinnoissa.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Jani Pitkänen

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta

Päätöshistoria

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 05.05.2021 § 11

HEL 2020-006250 T 00 03 00

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti esittää tarkastuslautakunnalle 
seuraavan lausunnon vuoden 2020 arviointikertomuksen kohdasta 
Ympäristöpoliittisten tavoitteiden toteutuminen hankinnoissa (sivut 78 - 
81). Tarkastuslautakunta toteaa, että toimialojen, virastojen ja liikelai-
tosten tulee käynnistää aktiivinen markkinavuoropuhelu ympäristö- ja 
vastuullisuusnäkökohtien ottamiseksi huomioon ympäristövaikutuksil-
taan merkittävissä hankinnoissa.

Työterveysliikelaitoksen kynnysarvon ylittävät hankinnat ovat olleet ter-
veyspalveluostoja (koronatestit ja röntgenpalvelut), joihin ympäristökri-
teerejä ei ole ollut tarkoituksenmukaista ja mielekästä soveltaa. Han-
kinnat toteutetaan yhteistyössä kaupunginkanslian hankinnat ja kilpai-
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luttaminen -yksikön kanssa kaupungin hankintastrategian mukaisesti. 
Jokaisessa hankinnassa kriteerit harkitaan tapauskohtaisesti. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot
Katariina Niemelä, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054082

katariina.niemela(a)hel.fi

Tarkastuslautakunta 13.04.2021 § 38

HEL 2020-006250 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 
2020 sekä hankkia siitä kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin toi-
mielimiltä tarvittavat lausunnot 25.5.2021 mennessä toimitettaviksi 
kaupunginvaltuustolle yhdessä arviointikertomuksen kanssa.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti perua kokouksensa 20.4.2021. 

Käsittely

13.04.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esteelliset: tarkastuslautakunnan jäsen Juhani Strandén 
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Tarkastuslautakunnan jäsen Juhani Strandén ei osallistunut arviointi-
kertomuksen aiheen Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamis-
hanke käsittelyyn.

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että kappaleeksi kaksi lisätään seu-
raava: Samalla tarkastuslautakunta päätti perua kokouksensa 
20.4.2021. 

Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

06.04.2021 Ehdotuksen mukaan

12.05.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545
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