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    Pöytäkirja  5/2021 
 
     

3.10.2021     
 

 
 

PALOKUNTATOIMIKUNNAN KOKOUS 5/2021 

 
Aika:  Sunnuntai 3.10.2021 klo 13:00 – 14:24 
 
Paikka: Palotarus, Padasjoki 
 
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:  Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

4. Palokunnan toiminnan arviointi, toiminnan mittarit ja tapahtumien luokittelu 
HAKAssa 
 

Liitteenä 1 on luonnos palokunnan toiminnan perustunnusluvuiksi, toiminnan kehittämisen 

perustaksi. 

 

Palokuntien HAKAan kirjaamat tapahtumat luokitellaan tällä hetkellä 32 luokkaan. 

Luokittelun tarkoituksena on antaa riittävät tiedot toiminnan kuvaamiseksi, arvioimiseksi ja 

analysoimiseksi. Nykyinen luokittelu on liian laaja. Liitteenä 2 on toiminnalliset tunnusluvut 

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

erotella selkeämmin toisistaan. 

 

Edellisen kokouksen päätöksen mukaan luokittelun uudistaminen toteutetaan vuoden 2022 
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alusta. Luokittelu kytketään toimintaohjelmallisiin tavoitteisiin. Luokittelusta päätetään 

lokakuun kokouksessa. Edellisen kokouksen käsittelyn perusteella yksinkertaistamista 

pidettiin hyvänä. Henkilökohtaisen aktiviteetin kirjaaminen mm. liikunnan ja palokunnan 

ulkopuolisen hallitustyöskentelyn osalta nähtiin yhtenä edistettävänä asiana. Yleisesti 

HAKAa tulee kehittää työkaluksi henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen apuvälineeksi. 

Niin ikään harrastus- ja palvelutoiminta tulee erottaa toisistaan. 

 
PE  Päätetään ottaa liitteen 1 mukaiset tunnusluvut palokuntien toiminnan 

perustunnusluvuiksi ja ottaa liitteen 2 mukainen luokittelu käyttöön vuoden 2022 
alusta. 

 
Päätös:  Päätettiin esityksen mukaisesti. 
 

5. Toimikunnan ja työryhmien kokoonpanot 2022 
 

Toimikunnan jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Vuosittain vaihtuu vähintään kaksi 

jäsentä ja varajäsentä. Toimikunnassa   voi   toimia   enintään   kaksi peräkkäistä 

toimikautta. Erovuorossa ovat Mikko Kerkelä (Pohjois-Suomen pelastusliitto) ja Tero 

Kuittinen (Pohjois-Karjalan pelastusalanliitto). 

 

Alueelliset pelastusliitot tekevät yhteisen esityksen toimikunnan puheenjohtajasta, jäsenistä 

ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistänsä ryhmäjaon mukaisesti. Liitto, jolla ei ole 

varsinaista jäsentä nimeää varajäsenen. Varajäsenen ja jäsenen nimeämisoikeus vaihtuu 

toimikausittain. Esitys tehdään vuosittain syyskuun loppuun mennessä. 

 

Työryhmiin kuuluu puheenjohtaja ja tarvittava määrä asiantuntijajäseniä. 

Palokuntatoimikunta nimeää harrastus- ja palvelutyöryhmien puheenjohtajat keskuudestaan 

vuosittain ja kutsuu asiantuntijajäsenet pelastusliittoja kuultuaan. Harrastustyöryhmän 

puheenjohtajana on vuonna 2021 toiminut Torbjörn Lindström ja palvelutyöryhmän 

puheenjohtajana Ari Jylhäsalo. Työryhmät valitsevat varapuheenjohtajat keskuudestaan 

vuosittain.    

 

PE  Laaditaan ohjeistus sääntöjen mukaisen nimeämiskäytännön ja oman toiminnan 
arviointi ja kehittämiskäytänteiden selkeyttämiseksi. 

 
Päätös:  Esittelijä pyytää erovuoroisilta pelastusliitoilta esitykset seuraavan toimikauden 

jäseniksi. 
 

6. Kilpailusääntöjen ja tehtäväkuvauksen päivittäminen 
 

Seuraavien kilpailuiden sääntöihin on päivitetty työryhmien nimet: SM- Iines, Veikon Malja 

ja Palokuntanuorten SM-tietokilpailu. Niin ikään kilpailutyöryhmän tehtäväkuvaus on 

päivitetty uudella työryhmän nimellä. 

 

PE  Vahvistetaan päivitetyt säännöt. 
 
Päätös:  Päätettiin esityksen mukaisesti. 
 

 
7. Tiedotettavat asiat 

 
Palosuojelurahaston avustuspolitiikka muuttunee Hyvinvointialueiden myötä. 
Kalustohankkeet (17 % avustuksista) tulee jäämään pois pelastuslaitosten osalta. 
Rakennushankkeet (24 % avustuksista) tulee jäämään pois kuntien osalta. 
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Sopimuspalokuntien avustaminen tulee korostumaan, palokunnilla on mahdollista 
jatkossakin saada kalusto- ja rakennusavustuksia. 
 

8. Muut esille tulevat asiat 
 

Muita esille tulevia asioita ei ollut. 
 

9. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:24. 
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