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Till medlemssamfunden och brandkåristerna
Hur belastas räddningsväsendet och avtalsbrandkåristerna av sommaren och
värmeböljan? Enligt nutida forskningsresultat utgör terrängbränderna uppgifter som
belastar aktörerna och kräver specialkunnande, och där de som släcker skall ha riktig
utrustning respektive. Räddningsinstitutet har i sitt senaste skogsbrandsprojekt
konstaterat att det som många vetat om numera är forskningsbaserade fakta. Till
terrängbränder kan man alltså inte sända vilka som helst av ”byns män och kvinnor”, utan
det behövs utbildade och kunniga krafter. Vid SSPL:s årsmöte i Saariselkä konstaterades
behovet att igen påminna räddningsverken om bristerna i avtalsbrandkårernas
utrustning då det gäller släckning av terrängbränder. Årsmötets kommuniké kan (tills
vidare endast på finska) läsas på förbundets hemsidor www.sspl.fi.
Förbundets årsmöte hölls i Saariselkä 3.7.2021. På plats var 18 personer som med
fullmakt representerade 80 medlemsbrandkårer. Vid årsmötet behandlades de
stadgeenliga ärendena. I stället för dem som var i tur att avgå valdes till styrelsen som
ordinarie medlemmar Timo Koski (suppleant Pasi Kanerva), Matti Hynninen (Tapani
Herrala, ny), Seppo Rantamäki (Juha Komulainen) och Virve Suomela, ny (Arto Perttula,
ny). I styrelsen fortsätter Juho Luukko (Markku Kallio), Reijo Tiihonen (Janne Korhonen),
Aki Ukkonen (Kari Jääskeläinen) och Silvio Hjelt (Jarmo Halonen). Ordförande är
riksdagsman Arto Pirttilahti.
Reformen av social- och hälsovården går nu framåt i och med att lagstiftningen om
välfärdsområdena godkändes i Riksdagen och lagen om reformens ikraftträdande
började gälla 1.7.2021. I närmaste framtid grundas regionala beredningsorgan och
avtalsbrandkårerna har skäl att sträva till att så aktivt som möjligt påverka de nya
välfärdsområdenas strukturer och det att räddningsväsendet och särskilt
avtalsbrandkårernas röst hörs i förvaltningen.
Hur diverse avtal skall hållas är då och då uppe för diskussion. SSPL utredde
tillsammans med den juridiska byrån Applex diverse avtalsfrågor i anslutning till
avtalsbrandkårsverksamheten, dvs. frågan om arbetsavtal och brandkårsavtal.
Utgångspunkten är att avtal skall ömsesidigt hållas, och några enskilda villkor eller
avtal som helhet kan inte ändras utan att vardera parten är överens om saken.
Ingångna avtal är i kraft så som de är uppgjorda, inklusive det man avtalat om ändringar
och uppsägning. Räddningsverken kan inte som ett anmälningsärende ensidigt ändra det
som man avtalat om i brandkårsavtalen. Och ifall personliga arbetsavtal med
räddningsverken t.ex. innehåller förpliktelse till någon viss årlig övningsmängd utgör de
inte sk. 0-timmars arbetsavtal om jobb till vilket man kallas vid behov, utan deltidsavtal
med varierande arbetstid. Detta påverkar i betydande grad arbetsförhållandets villkor
gällande sådant som uppsägning och lön för sjuktid. Mera om saken på hemsidorna
www.sspl.fi.
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