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Sopimuspalokuntien kansallinen yhteistoimintaryhmä kokous
8.1.2020
Aika
Paikka
Jäsenet

8.1.2020, klo 12-14
Sisäministeriö, Kirkkokatu 12 Helsinki
Nimi
Lepistö Jari, SM, (puheenjohtaja)
Horelli Ilkka, SPPL
Jaatinen Petri, Palokuntapäällikkö SPEK
Kangastie Keijo, E-P pelastuslaitos
Leinonen Mira, aluehallintovirastot
Linko Jaakko, SSPL
Roos Roger, FSB
Savolainen Kirmo, pelastusopisto
Suonpää Juha, Satakunnan pela
Haake Niki, SM, (sihteeri)

Läsnä
x
x (etä)
x
x (etä)
x
x
x
x
x
x

Poissa

1. Kokouksen avaus
Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka kävi lausumassa tervehdyksensä. Avattiin
kokous ja todettiin kokouksen läsnäolijat.

2. Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

3. Sovitaan yhteisistä toimintaperiaatteista
Yhteisistä toimintatavoista käytiin laaja keskustelu, jonka pohjalta
puheenjohtaja esitti työryhmän yhteiseksi toimintatavaksi:
a) Työryhmä vie aktiivisesti sopimuspalokuntatoimintaa edistäviä asioita
eteenpäin yhteisen keskustelun kautta yhteisymmärrystä tavoitellen, siten
että kokouksiin varattu aika käytetään tehokkaaseen työskentelyyn.
b) Ryhmälle perustetaan yhteinen työtila TUOVI turvallisuusportaaliin,
(Sihteeri)
c) Ryhmä toimii avoimesti ja jokainen ryhmän jäsen osaltaan viestii
yhteistoimintaryhmässä käsiteltävistä teemoista kentälle ja sidosryhmille.
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Lähtökohtaisesti kaikki asiat ovat julkisia ja pöytäkirjat ovat kaikkien
nähtävillä.
Kokousten sisällöstä saa ja on toivottavaa Twiitata ja kirjoittaa sosiaalisessa
mediassa. Yhteiseksi #sopimuspalokunnat_YTR
d) Ryhmälle tehtiin viestintäsuunnitelman luonnos, jota päivitetään tarpeen
mukaan.
Visio: Sopimuspalokuntatoiminnan kansallinen edistäminen.
Ydin viesti: Ryhmä tulee esittämään kansallisen toimintaohjelman
sopimuspalokuntatoiminnan kehittämiseksi toukokuun loppuun mennessä.
Tavoitteet: Viestinnälliset tavoitteet määrittyvät yhteistoimintaryhmän
tehtävien mukaan (tehtävät lueteltu kohdassa 5) siten, että eri tehtäviin
liittyvien tarpeiden mukaan tunnistetaan viestinnän:
> kohderyhmät
> Missä nämä tavoitetaan?
Viestinnässä huomioidaan myös sopimuspalokuntien yleinen näkyvyys ja
julkikuva, sekä oikeellisen asiatiedon korostaminen.
Viestintäsuunnitelman luonnos kokonaisuudessaan liitteenä (Liite 1)
e) Ryhmän jokainen jäsen kirjoittaa oman taustayhteisönsä näkökulmasta
aiheesta blogin, jonka pituus noin 2800 merkkiä (maxs. A4). Blogit julkaistaan
noin kahden viikon välein.
Blogi kirjoituksista aiheluonnokset parilla lauseella Mira Leinoselle
mira.leinonen@avi.fi
Blogin julkaisu alustana esim. Sisäministeriön sivut. Mira Leinonen tiedustelee
Pelastustieto-lehdestä, onko heillä halukkuutta julkaista blogisarjaa.

Päätös: Yhteistoimintaryhmä sopi edellä esitetyistä yhteisistä
toimintaperiaatteista.

4. Yhteistoimintaryhmän toimintasuunnitelman laatiminen
Yhteistoimintaryhmän tehtävinä ovat:
- Lainsäädännön ja sopimusten tulkintaongelmien tunnistaminen
- Esityksen laatiminen sopimuspalokuntatoiminnan kehittämisen
toimintaohjelmaksi
- Esitysten tekeminen tarpeellisista kehityshankkeista sekä
sopimuspalokuntatoiminnan kehittämiseksi
- Sopimuspalokuntajärjestelmän vahvuuksien ja heikkouksien järjestelmällinen
analysointi
- Tarvittavan vuoropuhelun käyminen kansallisella tasolla
sopimuspalokuntatoimintaan vaikuttavien tahojen kanssa
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Puheenjohtaja on pyytänyt kutakin yhteistyöryhmän jäsentä ennakolta
nimeämään kolme tärkeintä sopimuspalokuntatoiminnan kansallista
kehittämiskohdetta. Puheenjohtaja esitteli koonnin keskustelun pohjaksi.
Aiheesta käytiin keskustelu, jonka pohjalta koontiin tehtiin lisäyksiä ja
uudelleen muotoiluja. Koonti kehittämiskohteita liitteenä (liite 2).
Keskustelussa nousi esiin, että Suomen palopäällystöliitto toteuttaa
Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsauksen kuluvan vuoden aikana.

Puheenjohtajan päätösesitys:
Seuraavaan kokoukseen 4.2.2020 mennessä työparit käyvät lävitse
kehittämiskohteiden sisältöä neljän pääteeman mukaan. Työparien tehtävänä
on arvioida ovatko kaikki nostetut kehittämiskohteet yhteistoimintaryhmän
kannalta oleellisia ja puuttuuko jokin oleellinen kehittämiskohde. Työparit
voivat tehdä osaltaan myös alustavaa analyysiä teemaan liittyvästä
viestinnästä, vaikuttamistahoista ja kehittämismallista. Yhteistoimintaryhmän
jäsenten varahenkilöt otetaan mukaan työskentelyyn.

Teemat ja niiden mukaan tehty ryhmäjako
1. Sopimuspalokuntatoiminnan jatkuvuuden turvaaminen: Petri ja Mira
2.Työnantajaroolin määrittäminen: Juha ja Jaakko (Ilkka konsultoi Ari Keijosta)
Lisäksi ryhmä konsultoi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
työsuojelupiirin tarkastajaa Jyri Saarikoskea jyri.saarikoski@avi.fi p. 0295 018
719
3. Sopimushenkilöstön toimintaedellytysten kehittäminen Kirmo ja Keijo
4. Seuranta: Ilkka ja Roger

Käsitteet keskusteluttivat kokouksessa. Lähtökohtaisesti Pelastustoimen
uudistushankkeen Sopimuspalokuntatoiminnan edistäminen työryhmän
loppuraportissa määritelty käsitteistö on riittävä ja otetaan
yhteistoimintaryhmän käyttöön. Jokainen katsoo osaltaan termistön ja
määritelmät lävitse loppuraportista. Käsitteistä voidaan käydä vielä
seuraavassa kokouksessa tarvittaessa keskustelua.

Päätös: Yhteistoimintaryhmä toimintasuunnitelmaa lähdetään työstämään yllä
esitetyllä työskentelymallilla.

5. Muut asiat
Ei muita asioita.

6. Seuraava kokous
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Päätös:
Seuraava kokous pidetään 4.2.2020 kello 12-14 Sisäministeriössä, Kirkkokatu
12 Helsinki.

Tämän lisäksi sovittiin keväälle seuraavat kokoukset:
10.3.2020 klo 10-15 Sisäministeriö, Kirkkokatu 12 Helsinki.
16.4. 2020 klo 12-14 Sisäministeriö, Kirkkokatu 12 Helsinki.
13.5.2020 klo 13-15 Sisäministeriö, Kirkkokatu 12 Helsinki.

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:00

Puheenjohtaja

Jari Lepistö

Sihteeri

Niki Haake

Automaattisesti päivittyvä allekirjoitusfraasi. Älä poista tätä kenttää, jos
allekirjoitat asiakirjan sähköisesti.

Liitteet

Liite 1. Yhteistoimintaryhmän viestintäsuunnitelman luonnos
Liite 2. Koonti sopimuspalokuntatoiminnan kansallisista kehittämiskohteista

Jakelu

[Vastaanottajat]

Tiedoksi

[Vastaanottajat]

