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    Pöytäkirja  2/2022 
 
     

9.3.2022     
 

 
 

PALOKUNTATOIMIKUNNAN KOKOUS 2/2022 

 
Aika:  Keskiviikko 9.3.2022 klo 17:30 – 19:15 
 
Paikka: Etäkokous, Teams  
 
Osallistujat:  
 

Jäsen  Varajäsen  

Jarkko Heikkilä Mika Kärkkäinen  

Tero Kuittinen  Jani Björn  

Ari Jylhäsalo * Marko Pousi  

Marika Metsä-Tokila  Petri Haanpää  

Jussi Lång  Kirsi Hämäläinen  

Marjo Matikka  Juho Luukko  

Torbjörn Lindström  Sabina Holopainen  

 

Puheenjohtaja  Varapuheenjohtaja  

Kai Vainio 
 

*Kohdasta 4 lähtien 
 
Punaisella merkityt henkilöt eivät osallistuneet kokoukseen. 

 
Käsiteltävät asiat 
 

1. Kokouksen avaus ja kokoukseen osallistujat 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen, totesi läsnäolijat ja toivotti heidät tervetulleeksi. 

 
2. Kokousvirkailijat 

 
Päätös:  Toimikunnan puheenjohtaja toimii kokouksen puheenjohtajana ja palokuntajoh-

taja sihteerinä. 
 

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
 
Päätös:  Hyväksyttiin esityslista. 
 

4. Palokuntatoiminnan ilmiöt 
 

Keskeisimmät Palokuntatoiminnan ilmiöt ovat ammatillistuminen, vaatimustason nousui-

neen ja sen myötä harrastustoiminnan hiipuminen. 

 

Pelastustoimen vapaaehtoissektorin vahvistamiseksi tulee toiminta rakentaa vahvan paikal-

lisen yhteisöllisen toiminnan periaatteiden mukaan. Toiminnan tulee perustua laaja-alaisiin 

motivoituneisiin osaajiin, sen tulee tukea paikallista turvallisuuskulttuuria ja omata valmius 

monenlaisiin, päällekkäisiin ja laajamittaisiin tehtäviin. 
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PE Toimikunta merkitsee tiedoksi palokuntatoiminnan keskeisimmät ilmiöt. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

5. Palokuntien toimintaohjelma, toiminnan arviointi ja suunnittelu 
 
Palokuntien toimintaohjelman tarkoituksena on antaa toimenpidesuosituksia palokunnille 
oman palokuntatoiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi. Tavoitteena on elinvoimaiset palo-
kunnat, jotka kykenevät vastaamaan oman alueensa haasteisiin sekä kasvattamaan turval-
lisuustietoisia- ja taitoisia kansalaisia palokuntansa jäseniksi.   
 
Toimintaohjelmaluonnoksen painopisteinä on käytetty edellisen toimintaohjelman painopis-
teitä: Palokuntien toiminta ja organisaatio, päätöksenteko ja vaikuttaminen palokunnissa, 
palokuntatoiminnan tunnettuus, palokuntalaisten osaaminen, palokuntalaisten rekrytointi ja 
identiteetti. 
 
Harrastustyöryhmä on laatinut Luonnos palokuntien toimintaohjelmaksi 2021–2025. Luon-
nos on lähetetty SSPL:lle ja SPPL:lle kommentteja varten. Harrastustyöryhmä esittää toimi-
kunnalle laatimansa luonnoksen toimikunnan huhtikuun kokoukseen. 
 
Palokunnan toiminnan arviointi ja suunnittelu 

Palokuntatoiminnan kehittämisen avuksi on luonnosteltu mallia toimintakertomuksen ja toi-

mintasuunnitelman yhdistämiseksi. Malli perustuu toimintaohjelmallisiin tavoitteisiin, niiden 

arviointiin ja suunniteltuihin, palokuntakohtaisiin, toimenpiteisiin. Niin ikään työn alla oleva 

Liekki-työkalu toimii toiminnan arvioinnin apuvälineenä.  

 
PE Toimikunta antaa näkemyksensä harrastustyöryhmälle tämänhetkisestä toimintaohjel-
maluonnoksesta  
 
Päätös: Päätettiin toimintaohjelmakaudeksi 2023–2027. Todettiin, että teollisuuspalokunnat 
tulee mainita toimintaohjelmassa ja huomioida yhtenä toimintamuotona soveltuvissa osa-
alueissa esimerkiksi rekrytoinnissa, osaamisen kehittämisessä ja ”monijäsenyydessä”. 

 
6. XXIX Yleisen Palokuntalaiskokouksen esityslista 

 
Liitteenä on XXIX Yleisen Palokuntalaiskokouksen esityslistaluonnos. 
 
PE Toimikunta kutsuu kokouksen koolle ja vahvistaa kokouksen esityslistan. Palokuntien 
puheenjohtajille tarkoitettua Presidents Foorumia ei aikataulullisista syistä ei kokouksen yh-
teydessä järjestettäisi. 
 
Päätös: Päätettiin kutsua kokous koolle 6.7.2022. Mahdollista etäosallistumismahdollisuu-
den tarjoamista tulee arvioida. 

 
7. Valtakunnallisen palokuntanuoriso- ja naistyön 70 –vuotisjuhlan huomionosoitukset 

 
Valtakunnallisen palokuntanuoriso- ja naistyön 70-vuotisjuhlan yhteydessä tullaan huomioi-
maan valtakunnallisessa toiminnassa ansioituneita henkilöitä. Liitteenä on Lista valtakun-
nallisesti huomioitavista henkilöistä. 
 
PE Toimikunta tekee esityksen huomioitavista henkilöistä. 
 
Päätös: Toimikunta esittää ansioristien ja ensimmäisen luokan ansioristien myöntämistä 
luettelossa mainituille henkilöille. Liitoille esitetään, että ne huomioisivat palokuntanuoriso- 
ja -naistyössä ansioituneita henkilöitä ansiomitaleilla eri tilaisuuksissa juhlavuoden aikana. 
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8. Pelastustoimen virkanimikkeiden yhdenmukaistaminen sekä muuttaminen sukupuo-
lineutraaleiksi 

 
Sisäministeriö on pyytänyt SPEKiltä lausuntoa pelastustoimen virkanimikkeiden yhdenmu-
kaistaminen sekä muuttaminen sukupuolineutraaleiksi. 
 
Sopimuspalokuntien nimikkeiden osalta sisäministeriö ehdottaa seuraavia muutoksia: 

o Sammuttaja (ent. sammutusmies) 
o Vanhempi sammuttaja (ent. vanhempi sammutusmies) 

 
PE  Toimikunta antaa näkemyksensä sopimuspalokuntien nimikkeistä SPEKille, huomioita-

vaksi sen antamassaan lausunnossa. 
 
Päätös: Toimikunta näkee, että nimikkeissä tulisi pyrkiä yhdenmukaisuuteen. Nimikkeiden 

tulisi olla organisaatioriippumattomia ja tehtävää kuvaavia.  
 
Tulisi harkita pelastaja-termin käyttöönottamista yleisesti kuvaamaan pelastustoi-
mintaan osallistuvaa henkilöstöä. Yleistermiin voitaisiin lisätä tarvittaessa etuliit-
teet: vapaaehtoinen pelastaja, osa-aikainen pelastaja, pelastaja. 
 
Termit tulee sovittaa myös kaksikielisyyden ja kansainvälisen terminologiaan mu-
kaan.  
 
Lisäksi tulee huomioida luettelosta puuttuvat alalla käytössä olevat nimikkeet. So-
pimuspalokuntien käytössä on mm. seuraavat nimikkeet: Palokunnan päällikkö, 
ryhmänjohtaja. Ryhmänjohtaja ja ylipelastaja -nimikkeet tulisi niin ikään yhdistää.  

 
 

9. Tiedotettavat asiat 
 

Pelastusmateriaaliapu Ukrainaan 

SPEK pyysi suomalaisten palokuntien, pelastuslaitosten, palokalustoyritysten ja  

muiden yhteisöjen apua pelastusmateriaaliavun lähettämiseksi Ukrainaan. Viiden päivän 

kartoituksen tuloksena 89 lahjoittajaa ilmoitti lahjottavansa yhteensä rekkalastillisen materi-

aalia. Volyymiltään suurimaat artikkelit olivat 679 kypärää ja 720 paloasua. Mukana myös 

mm. 35 moottorisahaa, 30 modeemia, 8 moottoriruiskua, 4 lämmitintä, 62 paloletkua, 641 

suojainta, 320 saapasparia ja 350 sadeviittaa. 

 

Materiaali lajitellaan artikkeleittain la 12.3. Lajitteluun on rekrytoitu 20 vapaaehtoista. 

Lajittelun jälkeen tuotteet toimitetaan EUn pelastuspalvelumekanismin kautta Ukrainaan. 

 

Pelastustoimen infotilaisuus aluevaltuutetuille 26.4. 
Pelastustoimen järjestäminen siirtyy kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023. Sisäministeriö jär-
jestää yhteistyössä Suomen Palopäällystöliiton (SPPL) sekä Suomen Pelastusalan Keskus-
järjestön (SPEK) kanssa valtakunnallisen infotilaisuuden aluevaltuutetuille 26.4.2022 klo 
17–18.30. Ilmoittautuminen etukäteen: http://www.sppl.fi/pelastustoimen_info_aluevaltuute-
tuille  
 
Jaattehan tietoa päättäjille alueellanne ja verkostoissanne. Ohjelma ja lisätiedot julkaistaan 
lähiaikoina. Tilaisuus on osa seitsemän infotilaisuuden sarjaa, jota järjestävät yhteistyössä 
sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö. 
 
Hallituksen nimeämien toimikuntien palkkiot vuodelle 2022 
SPEKin hallitus päätti 1.3.2022 pitämässään kokouksessaan, että hallituksen nimeämien 
toimikuntien puheenjohtajille maksetaan vuonna 2022 kokouspalkkiota 31,00 € ja jäsenille 
22,00 € kokoukselta. (Palkkiot ovat samat, kuin vuonna 2021.) 
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10. Muut esille tulevat asiat 

 
Muita esille tulleita asioita ei ollut. 

 
11. Kokouksen päättäminen 

 
Todettiin, että seuraava kokous pidetään aikataulun mukaisesti 13.4.2022. 
Puheenjohtaja kiitti osallistujia hyvin sujuneesta kokouksesta ja päätti kokouksen 19:15. 
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