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Sammanträdets laglighet och rätt till beslut
RADD § 39
Räddningsdirektör

Sammanträdet konstateras vara lagligen sammankallat och beslut
fört.

Beslut

Räddningsnämnden godkände beslutsförslaget.

Justering av protokollet

KARLEBY STAD

PROTOKOLL

Räddningsnämnden

19.12.2019

Räddningsnämnden

§ 40

5/2019

19.12.2019

Val av protokolljusterare
RADD § 40
Räddningsdirektör

Till protokolljusterare utses Bernhard Bredbacka och Tuija
Leivo-Rintakorpi.
Protokollet sänds per post för undertecknande.

Beslut

Justering av protokollet

Räddningsnämnden godkände beslutsförslaget.
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Föredragningslista
RADD § 41
Räddningsdirektör

Räddningsnämnden godkänner föredragningslistan.

Beslut

Räddningsnämnden godkände beslutsförslaget.
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Räddningsnämndens sammansättning
RADD § 42
Karleby stadsfullmäktige har på sitt sammanträde 18.11.2019 § 87
beviljat Katri Kykyri avgång från uppdraget som ersättare i Mellersta
Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsnämnd och valt
Sonja Karppi till ersättare i räddningsnämnden. Hon är ersättare för
Pekka Hämäläinen.
Räddningsdirektören

Räddningsnämnden beslutar anteckna stadsfullmäktiges beslut för
kännedom.

Beslut

Räddningsnämnden godkände beslutsförslaget.
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Tjänsteinnehavarnas beslutsförteckning till kännedom
RADD § 43
Tjänsteinnehavarnas beslutsförteckningar 18.9.- 10.12.2019 delges
räddningsnämnden för kännedom.
Tillläggsmaterial § 43
Räddningsdirektören

Räddningsnämnden beslutar godkänna tjänsteinnehavarnas
beslutförteckningar som delgivits nämnden för kännedom.

Beslut

Räddningsnämnden godkände beslutsförslaget.
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Budgetutfall 1.1–30.11.2019
RADD § 44
Beredning: ekonomichef Hanna Ekholm-Kippo, tfn 044 780 9313
Av tidsplansmässiga skäl delas budgetutfallet för tiden
1.1–30.11.2019 ut på sammanträdet.
Av utfallet för november framgår de avstämda kostnaderna mellan
räddningsverkets gemensamma ICT-projekt och
myndighetsverksamhetens kostnadsställen.
Bilaga A § 44 Budgetutfallet
Räddningsdirektören

Räddningsnämnden beslutar anteckna budgetutfallet
1.1–30.11.2019 för kännedom.

Beslut

Räddningsnämnden godkände beslutsförslaget.
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KARLEBY STAD

PROTOKOLL

Räddningsnämnden

19.12.2019
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Verksamhetsrapport 1.1.-30.11.2019
RADD § 45
Bererade: Räddningschef Jouni Leppälä 040 748 7670,
räddningschef Terho Pylkkänen 040 040 0906
Bilaga A § 45

Verksamhetsrapport

Räddningsdirektör

Rapporten 1.1. – 30.11.2019 antecknas för kännedom.

Beslut

Räddningsnämnden godkände beslutsförslaget.
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Tjänstearrangemang inom räddningsverket
RADD § 46
Mer information: räddningsdirektör Jaakko Pukkinen 040 4892299
Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk
grundades 1.1.2004 (15 kommuner) då 22 räddningsverk inledde sin
verksamhet i vårt land i stället för den kommunspecifika
verksamheten. Nuvarande Mellersta Österbottens och
Jakobstadsområdets räddningsverk är i och med
sammanslagningen av kommuner verksamt på 11 kommuners
område.
Räddningsverkets verksamhet styrs utöver lagstiftning också av ett
samarbetsavtal mellan kommunerna, räddningsverkets instruktion
och verksamhetsstadga samt till vissa delar av Karleby stads
förvaltningsstadga.
Utvecklingen av och förändringarna i verksamhetsmiljön sedan 2004
ställer ständiga krav på att utveckla räddningsverkets interna
struktur så att den motsvarar samhällsutvecklingens nuvarande och
framtida behov. Det är fortfarande nödvändigt att förenkla
organisationen och ändamålsenligt att få strukturen att motsvara
verksamhetsmodellen i vårt lands andra räddningsverk. Efter den
första behandlingen av budgeten 2020 och ekonomiplanen
2021-2022 begärde räddningsnämnden ett utlåtande av
kommunerna om budgeten och ekonomiplanen samt föreslog att
tjänsten som biträdande räddningsdirektör dras in.
I utlåtanden som inkom av räddningsverkets medlemskommuner
godkändes räddningsnämndens förslag till driftsekonomins budget
2020 och ekonomiplan 2021-2022 samt indragningen av tjänsten
som biträdande räddningsdirektör samt andra föreslagna
tjänstearrangemang med beaktande av kostnadseffektiviteten. I
Karleby stads utlåtande om räddningsnämndens förslag till budget
beslutade stadsstyrelsen 9.9.2019 § 403 att beslut fattas separat om
tjänstearrangemang och riktlinjer drogs upp för driftsekonomins
tillväxtprocent för Karlebys del.
I 3 § i räddningsverkets samarbetsavtal konstateras att
räddningsdirektören och biträdande räddningsdirektören väljs av
Karleby stadsstyrelse, i 7 § i räddningsverkets instruktion
konstateras om räddningsverkets personal att tjänsterna som
räddningsdirektör och biträdande räddningsdirektör inrättas av
Karleby stadsstyrelse. Övriga tjänster som lyder under
räddningsnämnden inrättas och indras av räddningsnämnden.
Indragningen av tjänsten som biträdande räddningsdirektör
behandlas i Karleby stadsstyrelse 16.12.2019 i enlighet med de
riktlinjer som räddningsnämnden dragit upp 26.9.2019.
Justering av protokollet
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I den andra behandlingen 26.9.2019 av räddningsnämndens budget
2020 och ekonomiplan 2021-2022 var man på basis av
kommunernas utlåtanden redo att godkänna driftsekonomidelen i
räddningsnämndens budget och ekonomiplan vad gäller
tjänstearrangemang på grund av förändringar i verksamhetsmiljön.
Karleby stadsstyrelse konstaterade i sitt utlåtande att beslut om
tjänstearrangemang fattas separat.
Räddningsnämnden konstaterar i sitt beslut om arbets- och
tjänstearrangemang 26.9.2019 § 36 att det regionala
räddningsväsendets uppgiftsområde har breddats avsevärt under de
senaste åren vid sidan om den tekniska utvecklingen och
samhälleliga förändringar. Räddningsverkets uppgift är att trygga
områdets säkerhet utan avbrott både under normala förhållanden
och i undantagsförhållanden i alla verksamhetsområdets kommuner.
Prestationsförmågan i alla våra länders regionala räddningsverk
kräver allt mera mångkunnig och kompetent personal för olika
uppgifter. Personalstrukturen i Mellersta Österbottens och
Jakobstadsområdets räddningsverk förutsätter omstrukturering i en
ändamålsenligare riktning enligt räddningsnämndens förslag på så
sätt att den högsta ledningen skärs ned och de som utför det
praktiska arbetet utökas för att motsvara samhällets krav.
I räddningsnämndens budget dras tjänsten som biträdande
räddningsdirektör in i samband med förändringen av
tjänstestrukturen. Med lönemedel som frigörs inrättas en tjänst som
deltidsanställd signalmästare och tjänsten som förvaltningsplanerare
samt två tjänster som brandmästare. Den ena brandmästarens
löneutgifter täcks med sparade ersättningar för övertid vilka uppstår
genom jourhavande brandmästarnas arbetsarrangemang. Den
andra brandmästarens lön finansieras med utökning av utgifter i
enlighet med den godkända budgeten.
Räddningsdirektören
Räddningsnämnden beslutar att

Behandling

Justering av protokollet

1.

tjänsten som biträdande räddningsdirektör inte tillsätts,

2.

en förvaltningsplanerares tjänst på heltid och en
signalmästares tjänst på deltid inrättas fr.o.m. 1.1.2020,

3.

två tjänster som brandmästare inrättas fr.o.m. 1.1.2020,

4.

denna paragraf justeras på sammanträdet.

Räddningsdirektören framlade ett förändrat beslutsförslag:
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Räddningsnämnden beslutar att

Beslut

Justering av protokollet

1.

nämnden konstaterar, att Karleby stads stadsstyrelse
har 16.12.2019 dragit in tjänsten som biträdande
räddningsdirektör,

2.

en förvaltningsplanerares tjänst på heltid och en
signalmästares tjänst på deltid inrättas fr.o.m. 1.1.2020,

3.

två tjänster som brandmästare inrättas fr.o.m. 1.1.2020,

4.

denna paragraf justeras på sammanträdet.

Räddningsnämnden godkände det förändrade beslutsförslaget.
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Brandman Timo Sillanpääs begäran om omprövning av
räddningsdirektörens beslut/partiell vårdledighet
RADD § 47
Mer information räddningsdirektör Jaakko Pukkinen 040 489 2299
Brandman Timo Sillanpää har lämnat in en begäran om omprövning
av räddningsdirektörens beslut 16.10.2019 genom vilken
räddningsdirektören avvikande från Timo Sillanpääs ansökan har
beviljat Timo Sillanpää partiell vårdledighet för tiden
1.12.2019–30.6.2020. Timo Sillanpääs ansökan om partiell
vårdledighet och begäran om omprövning samt
räddningsdirektörens beslut finns som bilagor.
Bilagorna A, B och C §47.
Brandman Timo Sillanpää har en tjänst i Mellersta Österbottens och
Jakobstadsområdets räddningsverk.
Timo Sillanpää har varit partiellt vårdledig under tiden
8.6.2019–30.11.2019 samt december 2019, eftersom behandlingen
av begäran om omprövning inte har slutförts.
I arbetsavtalslagens 55/2001 kapitel 4, andra och tredje moment i 4
§ konstateras att:
”Arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om partiell vårdledighet
och de detaljerade arrangemangen på det sätt som de önskar.
Arbetsgivaren kan vägra att avtala om ledighet eller att ge ledighet,
endast om ledigheten åsamkar arbetsplatsens produktions- eller
serviceverksamhet allvarliga olägenheter, som inte kan undvikas
med skäliga arbetsarrangemang. Arbetsgivaren skall för
arbetstagaren lägga fram en utredning om de omständigheter som
ligger till grund för vägran.
Om arbetstagaren har rätt till partiell vårdledighet, men avtal inte kan
nås om de detaljerade arrangemangen, skall han eller hon ges en
period partiell vårdledighet under kalenderåret. Ledighetens längd
och tidpunkt bestäms enligt arbetstagarens framställning. Partiell
vårdledighet ges då genom att arbetstiden per dygn förkortas till sex
timmar. Den förkortade arbetstiden skall vara utan avbrott med
undantag för vilopauserna. Om arbetstiden har ordnats så att den
utgör ett genomsnitt, skall den förkortas till i genomsnitt 30 timmar i
veckan.”
”Båda föräldrarna kommer överens med sina arbetsgivare om ett
lika långt deltidsarbete som infaller vid samma tidpunkt under
föräldrapenningsperioden.
Bägges arbetstid och lön utgör 40–60 % av den maximala
arbetstiden för heltidsanställda och av den lön för heltidsarbete som
tillämpas inom branschen. Föräldrarna sköter sitt barn själva, men
Justering av protokollet
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endast en förälder åt gången sköter barnet.
Anställningsvillkoren, till exempel lön och arbetstid, för den som har
partiell föräldraledighet följer bestämmelserna om deltidsarbete.”
(AKTA, anvisningar)
Arbetsgivaren har behandlat ansökan i enlighet med
arbetsavtalslagen 55/2001 och konstaterat att det föranleds
omfattande arrangemang för hela arbetsskiftet då en
tjänsteinnehavare, som arbetar i dygnsskift, arbetar bara vartannat
skift. En vikarie måste anställas till nästan vartannat arbetsskift på
grund av den partiella vårdledigheten.
Timo Sillanpää framlägger i sina motiveringar till begäran om
omprövning bl.a. att hans antal träningstimmar är tillräckliga på årlig
nivå. Då hela arbetsskiftet ordnar träningar för en tjänsteinnehavare
anser arbetstagaren att likabehandling i tjänsteutövningen inte
förverkligas i arbetsskiftet. Timo Sillanpää framlägger också att
arbetsskiftets förman inte har hörts om prestationsförmågan hos den
som begär omprövning. Arbetsgivaren konstaterar att det i första
hand handlar om hela arbetsskiftets verksamhet, inte om en
tjänsteinnehavares planering för att nå sina personliga mål, eftersom
arbetsskiftets prestationsförmåga i stället för kundbetjäning då
inriktas på att trygga en enskild tjänsteinnehavares träning.
Timo Sillanpää framlägger också i sina motiveringar att en grund för
jämställdhet är en tidigare ansökan om deltidspension.
Arbetsgivaren konstaterar att frågan gäller inte bara ett fall som
Timo Sillanpää lägger fram utan om räddningsverkets interna
jämlikhet och jämställdhet där personalen som arbetar i skift har en
enhetlig praxis. Räddningsverket har också tidigare beviljat dagskift
på deltid för personer som flyttar över från skiftarbete.
I sin verksamhet strävar räddningsverket alltid efter att uppfylla
tjänsteinnehavarnas önskemål även när det sker förändringar i
familjen, men på grund av det begränsade antalet tjänsteinnehavare
måste de operativa arbetsskiftens prestationsförmåga i
räddningsverket tryggas 24/7 året om. Detta innebär att en person
som arbetar deltid i skift endast kan ersättas med en annan
deltidsanställd arbetstagare, vilket i sin tur leder till att
träningsskyldigheten, som då gäller redan två personer, blir allt
svårare att uppfylla. På så sätt styrs hela arbetsskiftets verksamhet
av två deltidsanställda tjänsteinnehavare och de övriga
tjänsteinnehavarna måste allt mera koncentrera sig på
arbetsarrangemangen med ett litet antal personer i stället för annan
lagstadgad verksamhet.
Räddningsdirektören beviljade brandman Timo Sillanpää partiell
vårdledighet på så sätt att vårdledigheten förverkligas som dagskift
under den ansökta tidsperioden. Arbetsgivaren anser att det här
Justering av protokollet
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med tanke på familjeorienterat förverkligande av familjeledigheten
på ett ändamålsenligt sätt också är effektivare i enlighet med de mål
som sätts upp i lag, eftersom familjen får vara tillsammans varje dag
under veckan under den ansökta tidsperioden.
Räddningsdirektör
Räddningsnämnden

Behandling

1.

antecknar brandman Timo Sillanpääs begäran om
omprövning för kännedom,

2.

antecknar beslutet om den till brandman Sillanpää
beviljade partiella vårdledigheten för kännedom,

3.

förkastar brandman Timo Sillanpääs begäran om
omprövning.

Räddningsdirektören framlade ett förändrat beslutsförslag:
Räddningsnämnden beslutar att

Beslut

Justering av protokollet

1.

antecknar brandman Timo Sillanpääs begäran om
omprövning för kännedom,

2.

antecknar beslutet om den till brandman Sillanpää
beviljade partiella vårdledigheten för kännedom,

3.

förkastar brandman Timo Sillanpääs begäran om
omprövning,

4.

denna paragraf justeras på sammanträdet.

Räddningsnämnden godkände det ändrade beslutsförslaget.

KARLEBY STAD

PROTOKOLL

Räddningsnämnden

19.12.2019

Räddningsnämnden

§ 48

5/2019

16

19.12.2019

Ärenden för kännedom
RADD § 48
Beredning: räddningsdirektör Jaakko Pukkinen
Nämnden ges för kännedom Jakobstads stadsfullmäktiges beslut
25.11.2019 § 69 Korrigering till 2019 års budget – Räddningsverket
och tekniska nämnden.
Bilaga A § 48 Beslut
Räddningsdirektören

Räddningsnämnden antecknar beslutet för kännedom.

Beslut

Räddningsnämnden godkände beslutsförslaget.
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Övriga ärenden
RADD § 49
1. Räddningsdirektören höll ett anförande om räddningsnämndens
nuvarande organisation och den jourhavande brandmästarens
arbetsarrangemang, där man arbetar 24/7 vid ledningscentralen
samt om läget och utvecklingsbehoven inom den prehospitala
akutsjukvården i Jakobstad.
2. Räddningsdirektören höll ett anförande om situationen för
räddningsverkets projekt för välbefinnande i arbetet.
Beslut

Justering av protokollet

Anförandena antecknades för kännedom.

