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PUITESOPIMUS VAPAAEHTOISPALOKUNTAYHTEISÖJEN ASEMASTA ALUEELLISESSA PELASTUSTOIMESSA  

Sopimuksen yleisperustelut

Pelastusalan toimintaympäristö muuttuu merkittävästi siirryttäessä kuntien yhteiseen alueelliseen pelastustoimeen. Muutokset koskevat myös vapaaehtoispalokuntia, joita Suomessa on 571 vpk-muotoista ja 148 muuta sopimuspalohenkilöstön muodostamaa palokuntaa. Näiden lisäksi myös teollisuus- ja laitospalokunnilla on sopimuksia kuntien kanssa.

Sopimuspalokuntien ja sopimuspalohenkilöstön kannalta merkittävin muutos alueelliseen pelastustoimeen siirryttäessä on sopimuskumppanin vaihtuminen. 

Tähän saakka 448 kuntaa on itsenäisesti tehnyt sopimukset palveluja tarjoavien palokuntayhdistysten tai sopimuspalohenkilöstön kanssa. Kunta- ja palokuntakohtaiset sopimukset ovat näin kehittyneet huomattavan erilaisiksi niin sisällöiltään ja ehdoiltaan kuin korvaustasoiltaankin. Uusi järjestelmä pudottaa sopimuspalveluja ostavien kumppaneiden määrän 22:een pelastustoimialueeseen (myöhemmin “alue“). Näiden sisällä suuresti toisistaan poikkeavien sopimusten jatkaminen ei ole millään tavoin perusteltua. 

Suomen Kuntaliitto ja Sopimuspalokuntien Liitto ovat sen vuoksi päättäneet osaltaan ohjata sopimusrakenteen muutosta siten, että vapaaehtoispalokuntien elinmahdollisuudet säilyvät ja kehittyvät.

Ohjaustyön tavoitteet

Sopimuspalohenkilöstön yhdistykset rinnastetaan vpk-yhdistyksiin silloin, kun ne toimivat vpk-yhdistyksen tavoin esimerkiksi turvaten toiminnan jatkuvuuden nuorisotyön ja koulutuksen avulla sekä kehittäen palokunnan voimavaroja järjestöllisin keinoin. 

Siirtymävaiheessa, joka päättyy 31.12.2006, alueet ottavat vastatakseen ne sopimusvelvoitteet, jotka aiemmin kuuluivat yksittäisille kunnille. Sopimusehdot säilyvät nykyisellään.

Alueiden aloittaessa toimintansa vuosina 2003-2004 solmitaan kunkin aluelaitoksen, sopimuspalokuntien, sopimuspalohenkilöstön yhdistysten sekä mahdollisten muiden yhteistyötahojen kanssa aluesopimus, jossa määritellään alueella noudatettavat toimintamallit.

Vuoden 2007 alusta tulee voimaan alueen ja yksittäisen palokunnan välille tehtävä uusimuotoinen palokuntasopimus. Sopimus on voimassa 31.12.2008 saaka ja sen jälkeen toistaiseksi yhden vuoden molemminpuoleisella irtisanomisajalla. Tämän sopimusjärjestelmän piiriin tulevat kaikki nykyiset sopimuspalokunnat.

Osapuolet toteavat, ettei muutosvaiheen tule johtaa sopimuspalokuntien aseman heikentämiseen tai palokuntaverkoston supistamiseen. Pelastusalan rakenteesta johtuen vapaahtoispalokuntien toiminnan jatkuvuus edellyttää kaikkien toimijatahojen yhteistyötä.


1. Sopijaosapuolet

Suomen Kuntaliitto ry  ja Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry – Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf ovat tehneet pelastustoimen alueiden ja sopimuspalokuntien keskinäisten suhteiden kehittämiseksi tämän puitesopimuksen.

Sopijapuolet sitoutuvat edistämään pelastustoimen alueiden ja sopimuspalokuntien välisten  sopimusten kehittymistä puitesopimuksen tavoitteiden mukaisesti.


2. Sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet

Sopimuksen tarkoitus on luoda hallinnollisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti järjestäytyneet puitteet vapaaehtoispalokuntien siirtymiselle alueellisten pelastuslaitosten palveluntuottajiksi. 

Sopimuksen tavoitteena on erityisesti
	minimoida siirtymävaiheen ongelmat ja varmistaa osaltaan aluelaitosten toiminnan joustava käynnistyminen
	luoda pohja sopijapuolten kestävälle yhteistoiminnalle
	lisätä vapaaehtoispalokuntien käytettävyyttä pelastustoimessa
sekä turvata nykyisten palokuntayhteisöjen järjestötoiminta, jatkuvuus ja kyky kehittyä vastaamaan entistä paremmin yhteiskunnan tarpeita.


3. Yleiset sopimusperiaatteet 

3.1. Pelastustoimen vapaaehtoistoiminnan henkinen perusta

Sopijapuolet hyväksyvät Vapaaehtoispalokuntatoiminta 2011 -vision yhteistoiminnan henkiseksi perustaksi ja pyrkivät toiminnassaan ottamaan sen huomioon.

3.2. Vapaaehtoispalokuntien toiminnan jatkuvuuden turvaaminen

Sopijapuolet toteavat, että toimiakseen tehokkaasti ja pysyäkseen elinvoimaisena vapaaehtoispalokuntatoiminta vaatii vankat järjestö- ja tukiverkostot, joihin luetaan mm. nuoriso-, nais-, veteraani-, harraste- yms. toiminnot. 

3.3. Nykyisten sopimusten siirtyminen

Kaikki nykyisin sopimuspohjalla toimivat palokunnat ja sopimuspalohenkilöstön yhdistykset otetaan 1.1.2007 alkaen alueellisen pelastustoimen piiriin siten, että solmittavien uusien palokuntasopimusten kehittäminen tapahtuu nykyiseltä pohjalta. Sopijapuolten tavoite on, että vapaaehtoispalokuntasektorin rooli alueellisessa pelastustoimessa vahvistuu.

3.4. Palokuntasopimusten perusteiden yhtenäistäminen

Palokuntasopimukset yhtenäistyvät perusteiltaan 1.1.2011 mennessä.


4. Valtakunnallinen pelastustoimen vapaaehtoispalokuntien sopimusjärjestelmä

4.1 Valtakunnallinen puitesopimus  (1.1.2003 alkaen)

Valtakunnallisen sopimusjärjestelmän ylimpänä tasona on tämä Kuntaliiton ja Suomen Sopimuspalokuntien Liiton välinen valtakunnallinen puitesopimus.  

Sopimus on voimassa 1.1.2011 saakka.

4.2. Aluesopimus (1.1.2003 - 1.1.2004 alkaen)

Aluesopimus on alueellisen pelastuslaitoksen ja alueen sopimuspalokuntien sekä mahdollisesti muiden yhteistyötahojen allekirjoittama sopimus, joka määrittelee mm:
	sopimuspalokuntien ja sopimuspalohenkilöstön yhdistysten edustuksen, vaikutusmahdollisuudet ja kuulemisen aluelaitoksen elimissä
	sopimuspalohenkilöstön yhdistysten aseman aluelaitoksen sopimuskumppanina
	aluelaitoksen ja sopimuspalokuntien sekä sopimuspalohenkilöstön yhdistysten keskinäisen raportointivastuun
	aluelaitoksen resurssien kohdentamisen siltä osin kuin se koskee sopimuspalokuntia ja sopimuspalohenkilöstön yhdistyksiä.
	alueen sopimuspalokuntien mahdollisen erikoistumisen
	hälytysosaston jäsenten koulutusjärjestelyt alueella
	sopimuspalokuntien henkilöstön kokeiden ja tarkastusten käytännön järjestelyt
	kaluston käytön ja
	kiinteistöjen käytön.

Sopimus on voimassa toistaiseksi yhden vuoden molemminpuolisella irtisanomisajalla.

4.3. Palokuntasopimus  (1.1.2007 alkaen)

Palokuntasopimus on alueellisen pelastuslaitoksen ja yksittäisen palokuntayhteisön keskinäinen sopimus. Sopimus määrittelee sen yksityiskohtaisen palvelukokonaisuuden, jonka palokuntayhteisö tarjoaa alueen käyttöön, sekä siitä maksettavan korvauksen.

Sopimus on voimassa kaksi vuotta (31.12.2008 saakka), jonka jälkeen toistaiseksi yhden vuoden molemminpuolisella irtisanomisajalla.

4.4. Siirtosopimus (siirtoajankohta  - 31.12.2006)

Voimassa olevan palokuntasopimuksen siirtosopimus on kunnan, kuntaa palvelevan sopimuspalokunnan sekä alueellisen pelastuslaitoksen tekemä keskinäinen sopimus siirtymäkaudeksi. Sopimuksessa nykyinen palokuntasopimus sovitaan jatkettavaksi siirtymäkauden entisillä ehdoilla siten, että kunnan sijaan sopijapuoleksi tulee aluelaitos. 

Sopimus on voimassa 31.12.2006 saakka, tai mikäli aluelaitos ja kaikki alueen sopimuspalokunnat yhteisesti niin sopivat, sovittavaan aikaisempaan ajankohtaan saakka.


5. Sopimuskorvausjärjestelmän periaatteet 1.1.2007 alkaen
	
Palokuntasopimuskorvaus perustuu osapuolten yhteisesti laatimaan ja hyväksymään arviointijärjestelmään sekä korvaussuositustason käyttöön. Arviointijärjestelmä määrittelee palokunnan palvelutarjonnan ja siitä maksettavan korvauksen. 

Sopimuskorvausjärjestelmän toimivuus ja mahdolliset kehittämistarpeet todetaan vuosittain osapuolten keskinäisissä tarkistusneuvotteluissa.

Sopimuskorvaus voi perustua esimerkiksi neljään eri korvauslajiin:

Peruskorvaus on palokunnan palvelukokonaisuuden mukaan määriteltävä korvaus.

Valmiuskorvaus on riskialueluokituksen, operatiivisen palokuntaluokan ja operatiivisen palvelukokonaisuuden mukaan määriteltävä korvaus aluelaitoksen käytettävissä olevista henkilö- ja materiaaliresursseista.

Työkorvaus on korvaus käytetyistä henkilö- ja materiaaliresursseista.

Kiinteistökorvaus on vuokranomainen käypä korvaus palokuntayhteisön omistaman kiinteistön käytöstä alueen pelastustoimen hyväksi.


6. Vapaaehtoissektorin ja alueellisen pelastustoimen vastuunjaon periaatteet

6.1	Sopimuspalokunta

Sopimuspalokunta sitoutuu toimintojaan kehittäessään ottamaan huomioon asemansa alueellisen pelastustoimen palveluntuottajana sekä täyttämään aluesopimuksen ja palokuntasopimuksen edellyttämät tehtävät osana pelastustoimen palvelutuotantoa.

6.2	Alueellinen pelastustoimi

Sopimuspalokunnan käytössä on paloasemakiinteistö ja määrävahvuinen kalusto sekä muut tarvittavat varusteet sen mukaan kuin on ollut periaate palokuntasopimuksessa yksittäisen kunnan ja sopimuspalokunnan välillä 1.9.2002.

Edellisestä mahdollisesti poiketen on sovittu, että seuraavat toiminnot ja materiaali kuuluvat alueellisen pelastustoimen vastuulle siitä hetkestä kun alue ottaa vastatakseen kuntaosapuolen vastuut siirtosopimuksessa:
	hälytysosastojen jäsenten soveltuvuus-, kunto-, yms. kokeet sekä terveystarkastukset
	sopimuspalokunnan henkilöstön perus- ja täydennyskoulutus
	hälytysosastojen jäsenten työturvallisuusmääräysten mukaiset henkilökohtaiset sammutusvarusteet.

Hälytysosaston jäsenten määrä määritellään palokuntasopimuksessa, joka perustuu palvelutasopäätökseen.


7. Kiinteistöä ja kalustoa koskevat sopimusperiaatteet

7.1 	Kiinteistöt

7.1.1.	Aluelaitoksen omistaman kiinteistön käyttö palokuntayhteisön toimintaan

1.1.2004 - 31.12.2008
Aluelaitoksen omistama tai hallinnoima kiinteistö luovutetaan, siltä osin kuin se koskee palokuntasopimuksessa määriteltyä toimintaa, pääsääntöisesti vastikkeetta palokuntasopimuksen voimassaoloajaksi sopimuspalokunnan käyttöön erikseen sovittavin periaattein ja ehdoin.

1.1.2009 alkaen
Sopimuspalokunta korvaa sen käytössä olevasta, aluelaitoksen omistamasta tai hallinnoimasta kiinteistöstä erikseen määriteltävän vuokrakorvauksen.

Edellä mainitusta käytännöstä aiheutuva kustannustason nousu otetaan huomioon alueen korvauksessa palokunnalle täysimääräisesti.

7.1.2.	Palokuntayhteisön  omistaman kiinteistön käyttö alueen toimintaan

Aluelaitos korvaa sen käytössä olevasta, palokuntayhteisön omistamasta tai vuokra- yms suhteen perusteella hallinnoimasta kiinteistöstä erikseen määriteltävän vuokrakorvauksen.

7.2 	Kalusto, irtaimisto

7.2.1	Aluelaitoksen omistaman kaluston käyttö palokuntayhteisön  toimintaan
	
Palokuntayhteisö voi käyttää alueen omistamaa kalustoa koulutus- ja hälytystoiminnassaan sekä omatoimisessa varainhankinnassa erillisen sopimuksen mukaan ottaen huomioon operatiivisen valmiuden asettamat vaatimukset.

7.2.2	Palokuntayhteisön omistaman kaluston käyttö alueen toimintaan

Aluelaitos korvaa  sen käytössä olevasta, palokuntayhteisön omistamasta kalustosta erikseen määriteltävän valmius- ja työkorvauksen.


8.  Puitesopimusta koskevien erimielisyyksien käsittely

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet keskinäisin neuvotteluin.



9. Puitesopimuksen voimassolo ja tarkistaminen

Tämä sopimus astuu voimaan 1.1.2003 ja on voimassa 1.1.2011 saakka.

Osapuolet arvioivat puitesopimuksen tavoitteiden toteutumista vuosittain keskenään sopimallaan tavalla.


10. Puitesopimusdokumentit

Tätä sopimusta on tehty  kaksi samansanaista kappaletta, yksi molemmille sopijapuolille.




Helsingissä ____.12.2002




Suomen Kuntaliitto					Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

