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SOPIMUS KUNTIEN VÄLILLÄ KOSKIEN KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-

LIIKELAITOSTA 

Sopijakunnat 

Hankasalmen kunta 

Joutsan kunta 

Jyväskylän kaupunki 

Jämsän kaupunki  

Kannonkosken kunta 

Karstulan kunta 

Keuruun kaupunki  

Kinnulan kunta 

Kivijärven kunta 

Konneveden kunta 

Kyyjärven kunta 

Laukaan kunta 

Luhangan kunta 

Multian kunta 

Muuramen kunta 

Petäjäveden kunta 

Pihtiputaan kunta 

Saarijärven kaupunki 

Toivakan kunta 

Uuraisten kunta 

Viitasaaren kaupunki 

Äänekosken kaupunki 

Sopimus 

Sopijakuntien välillä on voimassa liitteenä oleva, vuonna 2009 allekirjoitettu 

pelastustoimen yhteistoimintasopimus (jäljempänä ”yhteistoimintasopimus”), jossa on 

sovittu pelastustoimen alueiden muodostamisesta annetun lain (1214/2001) 2 §:ssä 

ja 4 §:ssä tarkoitetun alueellisen pelastustoimen muodostamisesta valtioneuvoston 

vahvistamalla Keski-Suomen alueella. Yhteistoimintasopimuksessa on sovittu muun 

muassa Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunnan ja sen alaisen liikelaitoksen 

(Keski-Suomen pelastuslaitos) asettamisesta alueellisen pelastustoimen 

järjestämisestä varten. 

Pelastustoimen järjestämisestä annetun lain mukainen pelastustoimen 

järjestämisvastuu siirtyy lainsäädännön nojalla kunnilta ja kuntayhtymiltä 
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hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Keski-Suomen kunnilta vastuu siirtyy Keski-

Suomen hyvinvointialueelle. Lainsäädännön nojalla muun muassa Keski-Suomen 

Pelastuslaitoksen käytössä oleva irtain omaisuus, hallussa olevat toimitilat, 

sopimukset ja pelastustoimen tehtäviä hoitava henkilöstö siirtyvät Keski-Suomen 

hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. 

Edellä todetun johdosta allekirjoittaneet sopijakunnat sopivat seuraavaa:  

1. Yhteistoimintasopimuksessa määriteltyjen tehtävien hoitaminen 

yhteistoimintasopimuksen nojalla päättyy 31.12.2022 pelastustoimen 

järjestämisvastuun siirtyessä 1.1.2023 alkaen Keski-Suomen hyvinvointialueelle. 

2. Jyväskylän kaupunki lakkauttaa Keski-Suomen Pelastuslaitos-liikelaitoksen ja sen 

johtokunnan 1.1.2023 alkaen. Jyväskylän kaupunki lakkauttaa myös 

pelastusjohtajan viran sekä muut pelastustoimen virat.  

3. Yhteistoimintasopimuksen voimassaolo päättyy 31.12.2022, kuitenkin niin, että 

yhteistoimintaan ja yhteistoimintasopimukseen perustuvat sopijakuntien 

taloudelliset vastuut ja velvoitteet muita sopijakuntia ja kolmansia kohtaan 

päättyvät vasta niiden tultua loppuun suoritetuiksi jäljempänä kohdissa 4 ja 6 

tarkoitetulla tavalla. 

4. Sopijakunnat ovat vastuussa yhteistoimintasopimuksen mukaisten tehtävien 

hoitamisessa mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen kustannuksista ja muista 

mahdollisista maksuvelvoitteista yhteistoimintasopimuksen 9 §:ssä määrättyjen 

perusteiden mukaisesti. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä vastuu koskee 

vahinkoja ja muita maksuvelvoitteita, joiden peruste syntyy 

yhteistoimintasopimuksen mukaisten tehtävien hoitamisen aikana riippumatta 

siitä, tulevatko mahdolliset vahingot tai muut maksuvelvoitteet ilmi tehtävien 

hoitamisen aikana vai vasta tehtävien hoitamisen päättymisen jälkeen.  

5. Jyväskylän kaupungin toimivaltainen toimielin hyväksyy ja allekirjoittaa Keski-

Suomen Pelastuslaitos-liikelaitoksen tilivuoden 2022 tilinpäätöksen. 

6. Jyväskylän kaupungin toimivaltainen toimielin hyväksyy ja allekirjoittaa Keski-

Suomen pelastuslaitos-liikelaitoksen tilintarkastetun taloudellisen loppuselvityksen 

vuonna 2023. Kyseisen loppuselvityksen osoittama ali- tai ylijäämä jyvitetään 

sopijakunnille yhteistoimintasopimuksen perusteiden mukaisesti. Taloudellisen 

loppuselvityksen osoittama alijäämä laskutetaan kunnilta tai ylijäämä maksetaan 

kunnille vuoden 2023 aikana. Ali- tai ylijäämä suoritetaan rahana. 

Liite 

Pelastustoimen yhteistoimintasopimus, allekirjoitettu 2009 

Allekirjoitukset 

Tämä sopimus tulee voimaan, kun kukin sopijakunta on sen toimivaltaisessa viranomaisessa 

hyväksymisen jälkeen allekirjoittanut.  

Tätä sopimusta on laadittu 22 kappaletta, yksi kullekin sopijakunnalle.  

 

Hankasalmen kunta ___/___/____ ____________________________________ 

Joutsan kunta ___/___/____ ____________________________________ 

Jyväskylän kaupunki ___/___/____ ____________________________________ 

Jämsän kaupunki ___/___/____ ____________________________________  



 3 / 3 
 

Kannonkosken kunta ___/___/____ ____________________________________ 

Karstulan kunta ___/___/____ ____________________________________ 

Keuruun kaupunki  ___/___/____ ____________________________________ 

Kinnulan kunta ___/___/____ ____________________________________ 

Kivijärven kunta ___/___/____ ____________________________________ 

Konneveden kunta ___/___/____ ____________________________________ 

Kyyjärven kunta ___/___/____ ____________________________________ 

Laukaan kunta ___/___/____ ____________________________________ 

Luhangan kunta ___/___/____ ____________________________________ 

Multian kunta ___/___/____ ____________________________________ 

Muuramen kunta ___/___/____ ____________________________________ 

Petäjäveden kunta ___/___/____ ____________________________________ 

Pihtiputaan kunta ___/___/____ ____________________________________ 

Saarijärven kaupunki ___/___/____ ____________________________________ 

Toivakan kunta ___/___/____ ____________________________________ 

Uuraisten kunta ___/___/____ ____________________________________ 

Viitasaaren kaupunki ___/___/____ ____________________________________ 

Äänekosken kaupunki ___/___/____ ____________________________________ 

 




