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    Pöytäkirja  4/2021 
 
     

9.6.2021     
 

 
 

PALOKUNTATOIMIKUNNAN KOKOUS 4/2021 

 
Aika:  Keskiviikko 9.6.2021 klo 17:30- 19:20 
 
Paikka: Teams-etäkokous 
 
Osallistujat:  
 

Jäsen  Varajäsen  

Mikko Kerkelä  Matti Toppinen  

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  Marjo Matikka  

 
Punaisella merkityt henkilöt eivät osallistuneet kokoukseen. 

 
Käsiteltävät asiat 
 

1. Kokouksen avaus ja kokoukseen osallistujat 
 
2. Kokousvirkailijat 

 
Päätös:  Toimikunnan puheenjohtaja toimii kokouksen puheenjohtajana, esittelijä 

sihteerinä. 
 

3. Kokouksen asialistan hyväksyminen 
 
Päätös:  Todettiin 9.6.2021 päivitetty esityslista ja hyväksyttiin se kokouksen 

työjärjestykseksi. 
 

4. Yleisen Palokuntalaiskokouksen siirtäminen 
 
XXVII Yleisessä Palokuntalaiskokouksessa 7.6.2014 päätettiin pitää XXIX Yleinen 
Palokuntalaiskokous vuonna 2021 Tammisaaressa, Tammisaaren VPK:n 150-vuotisjuhlien 
yhteydessä. Tammisaaren VPK ei järjestä 150-vuotisjuhlaansa koronan vuoksi. Vuoden 
2024 kokous on päätetty pitää Riihimäellä. Vuoden 2021 kokous esitetään siirrettäväksi 
vuonna 2022 pidettävän Eldis22 leirin vierailupäivänä Helsingissä.  
 
Palokuntajohtaja Petri Jaatinen avasi sähköpostikokouksen sovitusti palokuntatoimikunnan 
puheenjohtajan Kai Vainion puolesta palokunnille lähetetyllä sähköpostilla.  
 
Sähköpostikokous pidettiin to 20.5.2021 klo 18:00 – su 30.5.2021 klo 24:00 -välisenä 
aikana. Kokoukseen osallistui 25 palokuntaa.  
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Kaikki kokoukseen osallistujat äänestivät kokouksen siirtämisen puolesta. Kokouksen 
pöytäkirja on liitteenä 1. 

 
PE  Toimikunta päättää, että XXIX Yleinen Palokuntalaiskokous siirretään 

pidettäväksi 3.-9.7.2022 välisenä aikana, Helsingissä. 
 
Päätös:  Toimikunta päätti, että XXIX Yleinen Palokuntalaiskokous siirretään pidettäväksi 

3.-9.7.2022 välisenä aikana, Helsingissä. 
 

5. Lausunto Pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelmasta 
 

Palvelutyöryhmä on laatinut lausunnon pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
toimintaohjelmasta palokuntatoimikunnalle (liite 9). 
 
PE  Palokuntatoimikunta antaa lausunnon SPEKille, omassa lausunnossaan 

huomioitavaksi. 
 
Päätös:  Palokuntatoimikunta esittää SPEKille Palvelutyöryhmän lausunnon 

huomioonottamista omassa lausunnossaan.  
 

6. Harrastustyöryhmän esitykset sääntöjen päivittämiseksi  
 

Harrastustyöryhmä päätti kokouksessaan 2.6.2021 esittää seuraavien sääntöjen 
päivittämistä: 

o Vuoden Palokuntanuorisotyöntekijän valitseminen (liite 2) 
o Sankoruiskun SM-kilpailun säännöt (liite 3) 

Sääntöihin on tehty uuden organisaation mukaiset tarkistukset. 
 

PE  Palokuntatoimikunta vahvistaa Sankoruiskun SM-kilpailun säännöt ja esittää 
SPEKin hallitukselle Vuoden Palokuntanuorisotyöntekijän nimittämissäännön 
vahvistamista. 

 
Päätös:  Palokuntatoimikunta vahvisti Sankoruiskun SM-kilpailun säännöt ja esittää 

SPEKin hallitukselle Vuoden Palokuntanuorisotyöntekijän nimittämissäännön 
vahvistamista. 

 
7. Palokuntatoimikunnan ja -työryhmien seminaari 2.-3.10.2021, Palotarus  
 

Palokuntatoimikunnan, harrastus- ja palvelutyöryhmien yhteinen seminaari on suunniteltu 
järjestettäväksi lokakuussa, Palotaruksella.  
 
Seminaarin sisällöksi on suunniteltu seuraavia aiheita: 

o Palokuntatoiminnan ilmiöt, tavoitteet ja mittarit toimintaohjelman perustana 
o Palokuntanuorten laatutyökalun laajentaminen muiden toimintamuotojen käyttöön  
o Toimikunnan ja työryhmien yhdessä tekemisen tavat  
o Lisäksi on suunniteltu toteutettavan livewebinaari palokuntalaisille em. aiheista 

 
PE  Päätetään järjestää seminaari, esitetyllä sisällöllä. 
 
Päätös:  Ohjelmaan varataan aikaa työryhmien ja toimikunnan omille kokouksille. 

Työryhmien ja toimikunnan puheenjohtajisto esittelijöineen viimeistelee 
seminaarin ohjelman. 

 
8. Palokuntien tapahtumien luokittelu HAKAssa 

 

Palokuntien HAKAan kirjaamat tapahtumat luokitellaan tällä hetkellä 32 luokkaan. 

Luokittelun tarkoituksena on antaa riittävät tiedot toiminnan kuvaamiseksi, arvioimiseksi ja 
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analysoimiseksi. Nykyinen luokittelu on liian laaja. Liitteenä 4 on toiminnalliset tunnusluvut 

luokittain ja luonnos luokkien yhdistämiseksi. Harrastus- ja palvelutoiminta tulisi jatkossa 

erotella selkeämmin toisistaan. 

 
PE  Luokittelun uudistaminen toteutetaan vuoden 2022 alusta. Luokittelu kytketään 

toimintaohjelmallisiin tavoitteisiin. Luokittelusta päätetään lokakuun kokouksessa. 
 
Päätös:  Yksinkertaistamista pidettiin hyvänä. Henkilökohtaisen aktiviteetin kirjaaminen 

mm. liikunnan ja palokunnan ulkopuolisen hallitustyöskentelyn osalta nähtäisiin 
yhtenä edistettävänä asiana. Yleisesti HAKAa tulee kehittää työkaluksi 
henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen apuvälineeksi. Niin ikään harrastus- ja 
palvelutoiminta tulee erottaa toisistaan. 

 
9. Järjestötoimikunnalta palokuntatoimikunnalle siirtyneet tehtävät 

 
Järjestötoimikunta laati viimeisessä kokouksessaan luettelon keskeneräisistä tehtävistään, 
joita se toivoi palokuntatoimikunnan ottavan tehtäväkseen. (liite 5). 
 
Listalta löytyvät seuraavat asiat: 

o HAKAan kirjattavien tapahtumien luokittelu 
o Uudet harrastustuntimerkkiluokat 15 ja 20 tuhannelle tunnille 
o Palokuntatoiminnan jatkuvuuden turvaaminen pelastusliitoissa 

 
PE  Toimikunta tekee tarvittavat päätökset asioiden edistämiseksi. 
 
Päätös:  Todettiin, että toimikunnan tehtävänä on toimia nimenomaan palokuntatoiminnan 

jatkuvuuden turvaamiseksi ja että HAKAan kirjattavien tapahtumien luokittelu on 
toimikunnan asialistalla. Uusien harrastustuntimerkkiluokkien osalta kartoitetaan 
eniten tunteja keräävien palokuntien käytänteitä harrastusmerkkien 
myöntämisessä. 

 
10. Toimikunnan kokousaikataulu 2021 syksylle (liite 6) 

 
PE  Vahvistetaan toimikunnan kokousaikataulu syksylle 2021. 
 
Päätös:  Vahvistettiin toimikunnan kokousaikataulu. 

 
11. Tiedotettavat asiat 

 
o Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus on julkistettu 

 
o Sopimuspalokuntabarometri 2020 on julkistettu 
 
o Pelastustoimen ja siviilivalmiuden toimintaympäristöanalyysi 
 
o Kokeilu- ja kehitysideatarjotin maaseudun ja harvaan asuttujen alueiden 

turvallisuuden ja pelastustoimen kehittämiseksi (liite 11). 
 

Siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hankeen, työpaketti viiden 
tuottamia ratkaisuja harvaan asuttujen alueiden pelastustoimen kehittämiseksi.  
 
Tarjotin sisältää 69 ideaa 16 teemasta. Tarjottimen tarkoituksena on tarjota 
avoimesti ideoita toteutettavaksi pelastustoimen ja turvallisuuden toimijoille 
maaseudun ja harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden ja pelastustoimen 
kehittämiseksi. Monet ideat toimivat myös kaupunkialueilla ja niitä ei välttämättä 
kannata rajata vain harva-alueille. Ideasta riippuen toteuttaja voi olla pelastuslaitos, 
palokuntayhdistys, ministeriö, valtakunnalliset järjestöt, kunnat jne. Osa ideoista 
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toimii parhaiten yhteistyössä toteutettuna. Ideat on kerätty ja kehitetty työpaketin 
toteuttamisen lomassa erilaisiin tietolähteisiin perustuen. 
 

o Pelastusalan vapaaehtoistoiminnan lainsäädännön kehittäminen 
 
Ranskalaiset valmistelevat parhaillaan omaa kansallista lainsäädäntöään 
vapaaehtoisen palokuntatoiminnan osalta. Tarkoituksena on rajata toiminta 
työaikadirektiivin ulkopuolelle. Näkevät kuitenkin, että tämä ei tule menemään läpi 
EU:n oikeusistuimissa. Siksi ajavat voimakkaasti uutta direktiiviä. 
 
Direktiiviluonnoksen (liite 10) mukaisesti sellainen toiminta, joka tapahtuu omasta 
vapaasta tahdosta, yleisen edun vuoksi ja taloudellista voittoa tavoittelematta 
(kustannukset voidaan kattaa), rajattaisiin työaikadirektiivin ulkopuolelle. Tällainen 
vapaaehtoistyö ei voi olla vaihtoehto palkkatyölle, vaan sillä tulee olla lisäarvoa 
yhteiskunnalle. Tällaiseksi toiminnaksi luettaisiin mm. Pelastuspalvelu (3,5 M 
vapaaehtoista), sosiaalitoiminta, urheilu, nuorisotoiminta, ym (100 M vapaaehtoista). 
 

o ReSit-projektin jatko 
 
SPEK toimii puheenjohtajana ja koordinaattorina vuoden 2023 loppuun. 
Yhteistyön tarkoituksena on kehittää vapaaehtoisten osallistumista 
pelastustoimintaan Itämeren alueen maissa. 
 

o Työturvallisuuslain velvoitteiden täyttäminen 
 
Sopimuspalokuntatoiminnan kansallisessa yhteistyöryhmässä on keskusteltu 
sopimuspalokuntatoimintaan liittyvän työturvallisuuslain mukaisten velvoitteiden 
hoitamisesta. Työturvallisuuslaki koskee myös vapaaehtoisesti 
sopimuspalokuntatoimintaan osallistuvan henkilön työtä.  
 
Käytännön haasteena on ollut, että kuka huolehtii työnantajan velvoitteista? Yksi 
ratkaisu asian selkeyttämiseksi olisi, että vapaaehtoiset tekisivät henkilökohtaisen 
sitoumuksen pelastuslaitoksen kanssa. Ennen asian eteenpäin viemistä tulisi 
tarkkaan analysoida minkälaisia vaikutuksia tällä olisi toiminnan luonteeseen. 
 

o SPEKin Palokuntapalveluiden TTS 2022 -luonnos liite 7 ja liite 8 
 

 
12. Muut esille tulevat asiat 

 
Muita esille tulevia asioita ei ollut. 
 

13. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja kiitti osallistujia kokouksesta, toivotti kaikille koronaturvallista kesää ja 
päätti kokouksen klo 19:20. 
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