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PALOKUNTATOIMIKUNNAN KOKOUS 2/2021
Aika:

Keskiviikko 10.3.2021 klo 17:30 - 19:05.

Paikka:

Teams-etäkokous.

Osallistujat:
Jäsen
Mikko Kerkelä
Tero Kuittinen
Ari Jylhäsalo
Marika Metsä-Tokila
Jussi Lång
Marjo Matikka
Torbjörn Lindström

Varajäsen
Matti Toppinen
Jani Björn
Marko Pousi
Petri Haanpää
Kirsi Hämäläinen
Juho Luukko
Sabina Holopainen

Puheenjohtaja
Kai Vainio

Varapuheenjohtaja
Marjo Matikka

Tutor-ryhmä
Markku Leinonen
Marika Metsä-Tokila
Toni Alatalo
Jyrki Landstedt
Roger Roos
Jaana Sippola
Punaisella merkityt henkilöt eivät osallistuneet kokoukseen.
1. Kokouksen avaus ja kokoukseen osallistujat
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:30, totesi osallistujat ja toivotti heidät tervetulleiksi.
2. Kokousvirkailijat
Toimikunnan puheenjohtaja toimii kokouksen puheenjohtajana ja palokuntajohtaja
esittelijänä sekä sihteerinä.
3. Kokouksen asialista
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.
4. Palokuntien toimintaohjelman perusteet ja tavoitteet
Harrastustyöryhmä käsitteli asiaa 3.3.2021 pitämässään kokouksessa. Työryhmä totesi
nykyisen toimintaohjelman sisältävän edelleenkin tavoiteltavia asioita. Työryhmän jäsenet
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muodostivat työparit valmistellakseen päivittämistarpeita nykyisen toimintaohjelman
jaottelun mukaisesti.
Palvelutyöryhmä käsitteli asiaa 2.3.2021 pitämässään kokouksessa. Työryhmä näki, että
toimintaohjelmasta pitäisi luoda konkreettinen työkalu (esim. lomakepohja, rekrytointia
tukeva aineisto, perehdytystä tukeva itseopiskeluaineisto) palokuntien hyödynnettäväksi.
Toimintaohjelma tulisi olla kevyemmin esiteltynä, esimerkiksi moduulimaisesti tuotettu opas.
Ensivastetoiminta ja ensivasteosaaminen tulee nostaa vahvemmin esille. Työryhmän
jäsenet muodostivat työparit valmistellakseen päivittämistarpeita nykyisen toimintaohjelman
jaottelun mukaisesti.
Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus Policy Brief -luonnoksen mukaan
sopimuspalokuntatoiminnassa puhuttavat hallinnolliset uudistukset, palokuntalaisten
riittävyys, vapaaehtoisuuden luonne sekä osaamisvaatimukset.
Luonnoksessa tuodaan esille seuraavat suositukset toiminnan kehittämiseksi:
o
o
o
o
o

Sopimuspalokuntatoiminnasta tarvitaan selkeä kokonaiskuva
Kehittämisen kansallista tahtotilaa on vahvistettava ja tahtotilaan sitoutuminen
varmistettava niin kansallisesti, alueellisesti kuin paikallisestikin.
Yhteistyön vahvistamiselle on selkeä tilaus niin paikallisesti, alueellisesti kuin
kansallisestikin.
Palokuntayhdistysten toimintaedellytysten sekä hyvinvoinnin vahvistaminen ja
tukeminen on tärkeätä palokuntatoiminnan jatkuvuuden näkökulmasta.
Tarve joustaville toimintamalleille korostuu tulevaisuudessa.

Toimintaohjelman tavoitteita asetettaessa olisi hyvä tarkastella palokuntatoimintaa
ilmiöpohjaisesti: Havaita toiminnan keskeisimmät ilmiöt, miettiä asioita, jotka vaikuttavat
ilmiöön, poimia asioita, joihin on mahdollista vaikuttaa, arvioida tekijöitä, jotka tuottavat
halutun suuntaisen muutoksen ja kirjata toimenpiteet ja mittarit.
Palokuntatoimintaan vaikuttavat ilmiöt vaihtelevat alueittain ja organisaatioittain. Ilmiöitä
tulisikin tarkastella paikallisesti ja alueellisesti. Toimintaohjelman keskeisimpänä
tavoitteena tulisi olla tiedolla johtamiskyvyn edistäminen. Ilmiöiden tarkastelun tuotoksina
syntyvien keinojen välittämiseksi tulisi tuottaa toimivia mekanismeja ja käytännön
työkaluja.
Liitteeseen 1 on listattu joitakin palokuntatoiminnan ilmiöitä.
PE Kirjataan ne keskeisimmät ilmiöt, joihin toimintaohjelmalla halutaan vaikuttaa ja
laaditaan luonnos tavoittelemastamme muutoksesta.
Päätös: Esittelijä laatii jäsennellyn kyselyn toimikunnan jäsenille ilmiöiden priorisoimiseksi
tämän viikon kuluessa. Vastausaikaa annetaan yksi viikko.
5. Tiedotettavat asiat
o Harrastustyöryhmä päätti siirtää Veikon Malja -kilpailun syksylle 2021.
o Palokuntien toiminnan suunnittelun ja toimintakertomuksen kehittämiseksi on tulossa
webinaarisarja, jossa tuodaan esille esimerkkejä hyvistä suunnitelmista ja
kertomuksista.
o Vuoden Palokuntanuorisotyöntekijä esitysten määräaika päättyi 5.3.2021.
o Sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä ja opetussuunnitelma 2021
o Palokuntien sääntömääräiset kokoukset poikkeamislailla 30.6.2021 saakka.
o Esitys pelastusalan vapaaehtoistoimintaa koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi
o Kooste pelastusalan vapaaehtoistoimintaa koskevasta lainsäädännöstä
o Valtioneuvosto asetti 5.3.2020 parlamentaarisen komitean selvittämään yleisen
asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä. Komitean
puheenjohtajana toimii kansanedustaja Ilkka Kanerva ja sen sihteeristön muodostavat
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puolustusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtioneuvoston kanslian
virkamiehet. Komitean toimikausi on 5.3.2020-31.10.2021. Yhtenä tehtävänä on
selvittää kansalaispalvelusmallin toteuttamismahdollisuudet sekä itsenäisenä
vaihtoehtona että yhdessä siviilipalveluksen kanssa muodostettavana kokonaisuutena.
6. Muut esille tulevat asiat
Tutor-ryhmän jäsen Alatalo kiitti mahdollisuudesta saada osallistua toimikunnan työn
alkuun ja toivotti menestystä toimikunnan työhön.
Todettiin Yleisen palokuntalaiskokouksen valmistelun tämänhetkinen vaihe.

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:05.
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