Suomen Sopimuspalokuntien Liitto

JÄSENTIEDOTE

4/2021
16.7.2021
Jäsenyhteisöille, palokuntalaisille
Miten kesä ja helle koettelevat pelastustoimea ja sopimuspalokuntalaisia? Maastopalot
ovat nyt tutkitusti altistavia ja erityisosaamista vaativia pelastustoimen tehtäviä, joissa
sammuttajilla tulee olla oikeanlaiset varusteet ja osaaminen. Pelastusopisto on
viimeisimmässä metsäpalohankkeessaan varmistanut tämän monen tietämän faktan nyt
tutkituksi tiedoksi. Maastopaloihin ei siis voi lähettää ketä tahansa ”kylän miestä tai
naista”, vaan tarvitaan koulutettuja ja osaavia joukkoja. SSPL:n vuosikokouksessa
Saariselällä todettiin tarve taas muistuttaa pelastuslaitoksia sopimuspalokuntien
varustepuutteista
metsäpalojen
sammuttamiseen
liittyen,
vuosikokouksen
julkilausuman voit lukea www.sspl.fi sivustolta.
Liiton vuosikokous pidettiin Saariselällä 3.7.2021. Paikalla oli 18 henkeä, edustettuina
valtakirjoilla oli 80 liiton jäsenpalokuntaa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
Liiton hallitukseen valittiin erovuoroisten jäsenten tilalle varsinaisiksi jäseniksi Timo
Koski (varajäsen Pasi Kanerva), Matti Hynninen (Tapani Herrala, uusi), Seppo Rantamäki
(Juha Komulainen) ja Virve Suomela, uusi (Arto Perttula, uusi). Hallituksessa jatkavat Juho
Luukko (Markku Kallio), Reijo Tiihonen (Janne Korhonen), Aki Ukkonen (Kari
Jääskeläinen) ja Silvio Hjelt (Jarmo Halonen). Puheenjohtajana on kansanedustaja Arto
Pirttilahti.
SOTE-uudistuksen eteneminen on varmistunut, kun hyvinvointialueiden perustamista
koskeva lainsäädäntö hyväksyttiin Eduskunnassa ja uudistuksen voimaanpanolaki astui
voimaan 1.7.2021. Alueellisia valmisteluelimiä perustetaan lähitulevaisuudessa ja
sopimuspalokuntien on hyvä pyrkiä olemaan mahdollisimman aktiivisesti vaikuttamassa
syntyvien
hyvinvointialueiden
rakenteeseen
ja
pelastustoimen,
etenkin
sopimuspalokuntien äänen kuulumiseen hallinnossa.
Erilaisten sopimusten noudattaminen puhuttaa aika-ajoin. SSPL selvitti lakitoimisto
Applexin kanssa sopimuspalokuntatoimintaan liittyviä sopimusasioita, eli työsopimuksia
ja palokuntasopimuksia. Lähtökohtana on, että sopimuksia tulee noudattaa molemmin
puolisesti, mitään yksittäistä ehtoa tai koko sopimusta ei voida ilman
yhteisymmärrystä muuttaa, vaan sopimukset ovat voimassa siten kuin ne on laadittu,
mukaan lukien mitä niiden muuttamisesta tai irtisanomisesta on sovittu.
Pelastuslaitokset eivät voi yksipuolisesti ilmoittamalla muuttaa mitään, mitä
palokuntasopimuksissa on sovittu. Henkilökohtaiset työsopimukset pelastuslaitosten
kanssa eivät ole tarvittaessa töihin kutsuttavien (ns. 0-tunti) työsopimuksia, kyseessä on
osa-aikainen vaihtelevan työajan sopimus, mikäli pelastuslaitos esimerkiksi velvoittaa
jonkun tietyn vuosittaisen harjoitusmäärän. Tämä vaikuttaa merkittävästi työsuhteen
ehtoihin, kuten irtisanomiseen ja sairausajan palkkaan. Lisää asiasta www.sspl.fi
sivustolta.
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