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Kuntaliiton lausunto  

Sopimuspalokuntatoiminnan kehittämisen  

kansallisesta toimintaohjelmasta 

 

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua Sopimuspalokuntatoiminnan 

kehittämisen kansallisesta toimintaohjelmasta, mutta kehottaa jatkossa 

pidättäytymään lausuntoajan jättämistä keskelle kesää. Lausuntoaika 

10.6.-31.7. ei ole perusteltavissa myöskään toimintaohjelman sisällön 

näkökulmasta. Lausunnonantajien tulisi pystyä ottamaan kantaa esimer-

kiksi esitettävien toimenpiteiden priorisointiin, mikä ohjelmaluonnok-

sessa ei mahdollista, koska toimenpiteitä tarkentavien otsikoiden (Ti-

lannearvio, Tehdyt toimenpiteet ja Yhteistoimintaryhmän näkemys tar-

vittavista toimenpiteistä) alle ei ole kirjoitettu lausuttavaa sisäl-

töä, vaan todetaan ainoastaan sisältöjen täydentyvän työn edetessä. 

Lausuntopyyntö nimenomaan esitetyn sisällön kapeuden näkökulmasta 

näyttää väärin aikataulutetulta. Sisällön puutteiden vuoksi annetta-

villa lausunnoilla ei ole mahdollista ottaa riittävällä tarkkuudella 

kantaa työryhmän työsuunnitelmaan, mikä ei kuitenkaan tarkoita, että 

työryhmä saisi lausunnonantajilta vapaan mandaatin painopisteiden 

asettamiseen. Edellä estetyn vuoksi Kuntaliitto esittää uutta kuule-

mista toimintaohjelmasta siinä tilanteessa, kun työryhmällä on näkemys 

tarvittavista toimenpiteistä ohjelmaan kirjattujen sinänsä perusteltu-

jen tavoitteiden lisäksi.  

Sopimuspalokuntatoiminnan kehittämisen kansallisesta toimintaohjelmaa 

määritettäessä oleellista on tunnistaa sopimuspalokuntatoiminnan omis-

tajuus ja vastuu eri tasoillaan. Kansallisesti voidaan ottaa kantaa 

osiin asioista tai suosittaa toimivaksi osoittautuneita toimintata-

poja, mutta hyvin herkästi voidaan astua alueelle, jossa vastuun toi-

minnoista kantaa alueellinen ja paikallinen taso tuntien parhaiten 

paikalliset tarpeet ja suorituskyvyt. Erityinen tarkastelua vaativa 
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alue kansallisessa tarkastelussa on lainsäädäntötyö, jossa tulee riit-

tävällä tarkkuudella kuulla ja huomioonottaa saadut yhteiset näkemyk-

set kehittämistarpeista.   

 

Kuntaliitto lisäksi esittää kuvauksen laatimista sopimuspalokuntatoi-

mintaa koskevista tutkimus- ja kehittämishankkeista sekä säännönmukai-

sesta tietotuotannosta. Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston, Pelas-

tusopiston ja useiden järjestöjen tehdessä ansiokasta työtä sopimuspa-

lokuntatoiminnan hyväksi, on mahdollisia päällekkäisyyksiä hyvin vai-

kea välttää ilman perusteellista jäsennystä. 

 

SUOMEN KUNTALIITTO 

 

 

Jarkko Huovinen  Vesa-Pekka Tervo 

johtaja, alueet- ja yhdyskunnat yksikkö         pelastustoimen kehit-

tämispäällikkö   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi Kirjaamo 
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