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PALOKUNTATOIMIKUNNAN TOIMINTAOHJE   
   
1. Yleistä      
   

Palokuntatoimikunnan tarkoituksena on ylläpitää, edistää ja kehittää 
palokuntatoimintaa sekä valmistella keskusjärjestön hallitukselle esityksiä 
palokuntatoiminnasta.    
   
Palokuntatoimikunta toimii hallituksen alaisena palokuntatoiminnan asiantuntijana.  
 
Toimikunnan toiminnassa tulee huomioida kaksikielisyys ja yhdenvertaisuus. 

   
2. Tehtävät   
   

Tarkoituksena toteuttamiseksi palokuntatoimikunta:   
 

- huolehtii yhteistyössä alueellisten pelastusliittojen kanssa palokuntien 
harrastus- ja palvelutoimintojen valtakunnallisen toiminnan koordinoinnista ja 
kehittämisestä, palokuntien toimintaohjelman tavoitteiden mukaisesti   

- koordinoi ja tukee palvelutoiminta- ja harrastustoiminta -työryhmien toimintaa  
- osallistuu palokuntatoiminnan strategian, vuosittaisten toimintasuunnitelmien ja 

palokuntien toimintaohjelman laadintaan  
- kehittää kokonaisvaltaisesti palokuntien toimintaa ja palokuntalaisten 

osaamista Suomessa   
- antaa asiantuntija-apua omaan toimialaansa liittyvissä asioissa alueellisille 

pelastusliitoille, SPEKin hallitukselle ja toimihenkilöille  
- asettaa tarvittaessa yksittäisten asioiden valmistelua varten määräaikaisia 

työryhmiä 
- tekee esityksiä palokuntatoiminnan kehittämiseksi   
- tekee yhteistyötä valtakunnallisten pelastusalan ja muiden keskeisten 

järjestöjen kanssa  
- seuraa toimialansa kansallista ja kansainvälistä kehitystä 
- antaa näkemyksensä yhteistyö- ja toimielinten, sekä muiden 

palokuntatoimintaa koskevien työryhmien edustajien nimeämisistä myös 
kansainvälisen toiminnan osalta  

- seuraa, arvioi ja kehittää omaa toimintaansa, erityisesti toimikunnan 
varsinaisten ja varajäsenten yhteistyön osalta 

   
3. Toimikausi   
   

Palokuntatoimikunnan toimikausi on jatkuva. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta. 
Vuosittain vaihtuu vähintään kaksi jäsentä ja varajäsentä. Ensimmäisen kauden osalta 
erovuoroisuudet valitaan arvalla, toimikunnan ensimmäisessä kokouksessa. 
Varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi. Toimikunnassa voi toimia enintään kaksi 
peräkkäistä toimikautta.  
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4. Kokoonpano   
   

Palokuntatoimikunnan muodostavat SPEKin hallituksen nimeämä puheenjohtaja ja 
seitsemän jäsentä. Kullekin jäsenelle nimetään henkilökohtainen varajäsen. 
Palokuntatoimikunnassa tulee olla riittävän kattava asiantuntemus palokunnan eri 
toiminnoista: harrastus-, nais-, nuoriso-, pelastus-, soittokunta-, veteraani- ja 
yhdistystoiminnasta.  
   
Alueelliset pelastusliitot tekevät yhteisen esityksen toimikunnan puheenjohtajasta, 
jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistänsä alla olevan ryhmäjaon 
mukaisesti. Liitto, jolla ei ole varsinaista jäsentä nimeää varajäsenen. Varajäsenen ja 
jäsenen nimeämisoikeus vaihtuu toimikausittain. Esitys tehdään vuosittain syyskuun 
loppuun mennessä.   
  
Noudatettava ryhmäjako on seuraava:  
Ryhmä 1  Lapin Pelastusliitto  
 Pohjois-Suomen Pelastusliitto  
Ryhmä 2  Pohjois-Karjalan Pelastusalanliitto  
 Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto  
 Etelä-Savon  Pelastusliitto  
Ryhmä 3  Hämeen Pelastusliitto  
 Kaakkois-Suomen Pelastusalanliitto  
Ryhmä 4  Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto  
Ryhmä 5  Keski-Suomen Pelastusalan Liitto  
 Pohjanmaan Pelastusalan Liitto  
Ryhmä 6  Helsingin Pelastusliitto  
 Uudenmaan Pelastusliitto  
Ryhmä 7   Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund  
 

5. Harrastus- ja palvelutyöryhmät   
   

Palokuntatoimikunta nimeää harrastus- ja palvelutyöryhmien puheenjohtajat 
keskuudestaan vuosittain ja kutsuu asiantuntijajäsenet.   
  
Palokuntatoimikunta hyväksyy harrastus- ja palvelutyöryhmien toimintaohjeet.  

 
6. Toimikunnan työskentely  
   

Palokuntatoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt 
varapuheenjohtajan kutsusta jokaiselle jäsenelle ja varajäsenelle vähintään seitsemän 
päivää ennen kokousta sähköisesti lähetettävällä kutsulla, vähintään kaksi kertaa 
vuodessa käsittelemään tehtävänsä mukaiset asiat. Kokoukset voidaan toteuttaa lähi- 
tai etäkokouksina. Lähikokouksiin on mahdollista osallistua myös etänä. 
  
Varajäsenellä on osallistumisoikeus toimikunnan kokouksiin, varsinaisen jäsenen 
lisäksi. 
 
Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 
neljä jäsentä tai varajäsentä osallistuvat kokoukseen.  
 
SPEKin nimetty toimihenkilö valmistelee kokoukset yhdessä puheenjohtajan kanssa ja 
huolehtii sihteeripalveluiden järjestämisestä.   
  
Palokuntatoimikunnan kokouksesta laaditaan pöytäkirja välittömästi kokouksen 
yhteydessä. Puheenjohtaja ja kokouksen sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan.   
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Esityslistat ja pöytäkirjat toimitetaan sähköisesti toimikunnan jäsenille ja varajäsenille, 
sekä pelastusliitoille ja tallennetaan yhteiseen työtilaan, sekä julkaistaan 
internetsivuilla. 

   
7. Palkkiot ja kulut   
   

Palokuntatoimikunnan jäsenille maksetaan hallituksen päättämät kokouspalkkiot.  
Kokouksista aiheutuneista kustannuksista (kokoustilat, majoitus, ylläpito, ym.) huolehtii 
SPEK. Kokouksen matkakustannukset korvataan SPEKin matkustussäännön 
mukaisesti.   
 
Kokouspalkkio maksetaan ja matkakustannukset korvataan kokouksittain vain kunkin 
ryhmän yhdelle henkilölle. 

 
8. Voimassaoloaika   
   

Toimintaohje tulee voimaan 1.1.2021 ja on voimassa toistaiseksi. Esitykset 
ensimmäisen kauden nimityksistä tulee olla SPEKin hallituksella 15.10.2020 
mennessä. 

 
9. Toimintaohjeen muuttaminen   
   

Toimintaohjetta voi muuttaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön hallitus kuultuaan 
toimikuntaa.   
     

   
   
Vahvistettu SPEKin hallituksessa  22.9.2020 
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