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Sopimuspalokuntatoiminnan kansallisen yhteistoimintaryhmän
asettaminen
Asettaminen
Sisäministeriö asettaa sopimuspalokuntatoiminnan kansallisen
yhteistoimintaryhmän.

Toimikausi
1.12.2019 - 31.12.2023

Taustoitus
Pelastustoimen uudistushankkeen (2016-2018) sopimuspalokuntatoiminnan
edistäminen työryhmä pohti kansallisella tasolla sopimuspalokuntien
kehittämisen tarpeita. Työryhmä päätyi esittämään valtakunnallista
sopimuspalokuntatoiminnan kehittämisverkoston perustamista. Esitys vastasi
osaltaan työryhmälle annettuun tehtävään, jossa tuli tehdä esitys
sopimuspalokuntatoiminnan ohjaukseksi ja kehittämiseksi valtakunta-,
maakunta- ja paikallistasolla. Lisäksi työryhmän tehtävänä oli selvittää
sopimuspalokuntatoiminnan haasteet ja ratkaisuehdotusten esittäminen,
aihealueeseen liittyvien käsitteiden yhdenmukaistamisesityksen tekeminen ja
toimintaan liittyvät keskeisten säädösten sekä ohjeiden läpikäynti
muutostarve-esityksineen. Työryhmään kuuluivat sisäministeriö,
aluehallintovirasto, pelastuslaitokset, FSB - Finlands Svenska Brand-&
Räddningsförbund, Suomen Sopimuspalokuntien liitto, Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestö ja Kuntaliitto.

Sopimuspalokuntatoimintaan liittyvät keskeiset haasteet
Rinteen hallitusohjelmassa on linjattu: ”Sopimuspalokuntien
toimintaedellytyksiä pelastuslaitosten kumppanina vahvistetaan tunnistaen
myös niiden nykyiset ja tulevaisuuden haasteet sekä erityispiirteet.”
Toimialalla on tunnistettu keskeisimmiksi haasteiksi
yhteistoimintaedellytysten parantaminen sekä resurssien ja osaamisen
kehittäminen. Yksi keskeisimmistä kysymyksistä on, kuinka turvataan
sopimuspalokuntatoiminta harvaan asutuilla alueilla. Harvaan asutun Suomen
turvallisuuspalveluiden kannalta tähän on erityisesti panostettava.
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Yhteistoimintaryhmän organisointi ja tehtävät
Yhteistoimintaryhmään pyydetään nimeämään edustajat
aluehallintovirastosta, pelastuslaitoksista, Pelastusopistosta, Suomen
Sopimuspalokuntien liitosta, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä, Suomen
Palopäällystöliitosta ja FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund:lta,
Pelastuslaitoksia pyydetään nimeämään yhteisinä edustajina varsinaisia
jäseniä kaksi ja heille varajäsenet. Muita tahoja pyydetään nimeämään
varsinainen jäsen ja hänelle varajäsen. Yhteistoimintaryhmän puheenjohtaja ja
sihteeri nimetään sisäministeriöstä.
Yhteistoimintaryhmän tehtävinä ovat yhteisten intressien tunnistaminen
lainsäädännön ja valtakunnallisten sopimusten tulkinnoista, laatia esitys
sopimuspalokuntatoiminnan kehittämisen toimintaohjelmaksi, tehdä esityksiä
tarpeellisista kehityshankkeista, sopimuspalokuntajärjestelmän vahvuuksien ja
heikkouksien järjestelmällinen analysointi, käydä tarvittavaa vuoropuhelua
kansallisella tasolla sopimuspalokuntatoimintaan vaikuttavien tahojen kanssa
ja tehdä esityksiä sopimuspalokuntatoiminnan kehittämiseksi.

Kustannukset
Yhteistoimintaryhmän kokouksissa edustettuina olevat tahot vastaavat omien
edustajiensa mahdollisista matka- ja palkkakuluista. Tilaisuuksien
kokouskustannukset maksetaan sisäministeriön talousarviotililtä 26.01.01.01
(sisäministeriön toimintamenot).

Nimeämisesitykset ja lisätiedot
Nimeämisesitykset pyydetään tekemään 31.10.2019 mennessä sisäministeriön
kirjaamoon sähköpostilla kirjaamo@intermin.fi. Lisätietoa ryhmän
perustamiseen liittyen saa pelastusylitarkastaja Jari Lepistöltä puhelimitse
050 413 6805 tai sähköpostilla jari.lepisto@intermin.fi.

Pelastusylijohtaja

Kimmo Kohvakka

Pelastusylitarkastaja

Jari Lepistö

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.
Sisäministeriö 14.10.2019 klo 08:39. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi
todentaa kirjaamosta.
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Jakelu

aluehallintovirastot
pelastuslaitokset
Pelastusopisto
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Suomen Palopäällystöliitto
FSB - Finlands Svenska Brand-& Räddningsförbund

Tiedoksi

Sisäministeri Maria Ohisalo
Kansliapäällikkö Ilkka Salmi
Valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen
Ministerin erityisavustajat
sisäministeriön osastot
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