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PALOKUNTIEN	  ALUETOIMINNAN	  TOIMINTAOHJEMALLI	  	  

(-‐	  OHJEITA	  ja	  suosituksia	  mallin	  laadintaan	  –	  ohjeet	  ja	  suositukset	  poistetaan	  yhdessä	  hyväksytystä	  lopullisesta	  
palokuntien	  aluetoiminnan	  toimintaohjeesta)	  

	  	  

	  
SSPL-‐Xxxxxx	  palokuntien	  aluetoiminnan	  toimintaohje	  
	  
Johdanto	  
	  
Tämä	  toimintaohje	  on	  tarkoitettu	  Xxxxxxxxx	  pelastuslaitoksen	  alueen	  sopimuspalokuntien	  
aluetoimintaa	  varten.	  Tämän	  ohjeen	  periaatteiden	  mukaisesti	  huolehditaan	  alueen	  
sopimuspalokunnille	  tärkeistä	  asioista	  ja	  tehdään	  yhteistyötä	  aluepelastuslaitoksen	  kanssa.	  
	  

(OHJE:	  SSPL:n	  aluetoimintatasoa	  tarvitaan,	  jotta	  jokaisella	  pelastustoimialueella	  on	  taho,	  joka	  huolehtii	  
sopimuspalokuntien	  eduista.	  	  
Aluetoiminta	  voi	  muodostua	  vapaamuotoiseksi	  tai	  se	  voidaan	  rekisteröidä	  myös	  yhdistykseksi.	  Tämä	  
toimintaohje	  pyrkii	  antamaan	  mallin	  tai	  esimerkin	  vapaamuotoisesti	  toimivan	  alueosaston	  työstä.	  Rekisteröity	  
yhdistys	  joutuu	  tekemään	  toimintaansa	  varten	  säännöt,	  hyväksyttämään	  ne	  ja	  rekisteröitymään	  patentti-‐	  ja	  
rekisterihallituksen	  ohjeiden	  mukaan.	  	  
Kun	  tämä	  malli	  sovelletaan	  aluekohtaiseksi	  toimintaohjeeksi	  otetaan	  siitä	  tässä	  mallissa	  oleva	  tarpeeton	  
ohjeteksti	  (suluissa	  oleva)	  pois	  ja	  muokataan	  tekstiä	  tarvittaessa	  yhteisen	  päätöksen	  mukaisesti.)	  

	  
	  
Käytämme	  alueosastostamme	  nimitystä	  SSPL-‐Xxxxxxxx.	  
	  

(OHJE:	  Toivomme,	  että	  alueellinen	  toiminta	  nimetään	  joka	  puolella	  Suomea	  samalla	  tavalla,	  jotta	  tiedetään	  
mihin	  yhteyteen	  toiminta	  liitetään.	  Nimeämisessä	  tulee	  näkyä	  myös	  alue.	  Koko	  nimen	  tulee	  olla	  vahvistettujen	  
pelastustoimialueiden	  mukainen	  esim.:	  SSPL-‐Satakunta,	  SSPL-‐Etelä-‐Karjala,	  SSPL-‐Jokilaaksot	  jne.)	  
	  

Aluetoiminnalla	  tarkoitetaan	  alueen	  kaikkien	  sopimuspalokuntien	  yhteistä	  toimintaa.	  
Alueosastoksi	  kutsutaan	  tämän	  toiminnan	  yleisiä,	  kaikkien	  alueen	  palokuntien	  yhteistä	  kokousta	  
(alueosaston	  kokous)	  ja	  alueosaston	  kokousten	  valitsemia	  puheenjohtajaa	  ja	  työvaliokunnan	  
jäseniä.	  

	  
(OHJE:	  SSPL:n	  alueosastojen	  tulee	  lähtökohtaisesti	  noudattaa	  pelastustoimialueiden	  rajoja.	  Perustellusta	  
syystä	  palokunta	  voi	  kuulua	  myös	  toiseen	  alueosastoon.	  Mikäli	  pelastustoimialueissa	  tapahtuu	  muutoksia,	  
tulee	  myös	  alueosastojen	  tehdä	  tarvittavat	  muutokset	  alueosastoon.	  
	  
Mikäli	  alueosaston	  sisällä	  nähdään	  tarpeelliseksi	  muodostaa	  eri	  alaosastoja	  palokuntamuotojen,	  
maantieteellisten	  sijaintien	  tms.	  pohjalta,	  on	  yhteistyössä	  nimettävä	  koko	  pelastustoimialuetta	  edustava	  
työvaliokunta,	  joka	  pystyy	  edustamaan	  koko	  sopimuspalokuntakenttää	  yhteistyössä	  pelastuslaitoksen	  kanssa.	  
Alueosaston	  kokouksessa	  on	  sovittava	  toimintatavat	  alaosastojen	  ja	  työvaliokunnan	  tehtävänjaosta.	  

	  
Suomen	  Sopimuspalokuntien	  Liitolla	  ei	  ole	  estettä	  sille,	  että	  sama	  alueosasto	  olisi	  samalla	  myös	  alueen	  
pelastusliiton	  järjestötyön	  osa.	  

	  
Alueosastot	  toimivat	  kiinteässä	  yhteydessä	  Suomen	  Sopimuspalokuntien	  Liittoon.	  Alueosasto	  muodostaa	  
Suomen	  Sopimuspalokuntien	  Liiton	  aluetoimintatason.	  	  
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Sopimuspalokuntien	  ja	  sopimuspalokuntalaisten	  edustettuna	  oleminen	  alueellisella	  tasolla	  on	  tärkeää	  
paikallisten	  olosuhteiden	  huomioimiseksi.	  Alueosasto	  tarjoaa	  edustajiaan	  pelastustoimen	  valmisteleviin	  
toimikuntiin	  sekä	  toimeenpaneviin	  elimiin.	  Sopimuspalokuntien	  edustajat	  pelastuslaitoksen	  eri	  työryhmissä	  
tulee	  huolehtia	  myös	  kirjauksina	  aluesopimuksessa.	  
	  
Alueosaston	  kokous	  nimeää	  edustajat	  eri	  toimikuntiin	  joko	  määräajaksi	  tai	  tapauskohtaisesti.)	  

	  

	  

TOIMINNAN	  TARKOITUS	  JA	  TEHTÄVÄT	  
	  
Alueosasto	  toimii	  hyväksytyn	  toimintaohjeen	  tai	  sääntöjensä	  mukaisesti.	  Sen	  tehtävänä	  on	  alueen	  
sopimuspalokuntien	  etujen	  valvominen.	  Näin	  taataan	  kaikille	  alueen	  sopimuspalokunnille	  riittävät	  
toimintaedellytykset.	  
	  
Alueosasto	  ja	  erityisesti	  sen	  työvaliokunta	  (hallitus):	  

- toimii	  Suomen	  Sopimuspalokuntien	  Liiton	  yhteistyöelimenä	  alueellaan	  
- toimii	  kokoavana	  voimana	  sopimuspalokuntalaisten	  alueellisen	  pelastustoimen	  

kehittämisessä	  
- pitää	  jatkuvalla	  tiedottamisella	  ja	  muille	  yhteyden	  otoilla	  yhteyttä	  alueen	  

sopimuspalokuntiin	  
- luo	  kaikilla	  tasoilla	  hyvät	  suhteet	  alueensa	  toimija-‐	  ja	  vaikuttajatahoihin	  
- toimii	  lausunnon	  antajana	  alueensa	  pelastustoimen	  kehittämisessä	  
- toimii	  neuvottelevana	  elimenä	  aluesopimusta	  ja	  palokuntasopimuksia	  laadittaessa	  
- seuraa	  jäsenyhteisöjensä	  puolesta	  sopimusten	  noudattamista	  	  
- puuttuu	  tarvittaessa	  sopimusrikkomuksiin	  ja	  muihin	  palokuntia	  koskettaviin	  epäkohtiin	  
- esittää	  alueensa	  toivomukset	  valtakunnallisiin	  kehittämishankkeisiin	  ja	  erilaisiin	  

työryhmiin	  	  
- luo	  ja	  ylläpitää	  hyvät	  ja	  toimivat	  suhteet	  alueensa	  tiedotusvälineisiin	  
- tiedottaa	  tiedotusvälineille	  alueosastotoiminnasta	  

	  
Sopimuspalokuntatyön	  tunnetuksi	  tekeminen	  ja	  arvostuksen	  parantaminen	  on	  yksi	  keskeinen	  
alueosaston	  tehtävä.	  
	  
Kaikella	  toiminnalla	  huolehdimme	  omalta	  osaltamme	  siitä,	  että	  edesautamme	  koko	  pelastusalan	  
henkilöstön	  yhteistoimintaa	  ja	  yhteishenkeä.	  
	  
	  
TOIMINTAPERIAATTEET	  UUSIA	  SOPIMUKSIA	  VALMISTELTAESSA	  TAI	  
NIITÄ	  MUUTETTAESSA	  
	  
Sopimuksiin	  liittyvät	  tilanteet	  ovat	  sellaisia,	  jossa	  alueosaston	  on	  useimmiten	  kokoonnuttava	  
useamman	  kerran	  lyhyellä	  aikajaksolla.	  Ennen	  varsinaisten	  neuvottelujen	  alkua	  on	  näissä	  
kokouksissa	  tärkeimpänä	  tehtävänä	  sopia	  yhteisistä	  ja	  kaikkien	  hyväksymistä	  
sopimusneuvottelutavoitteista.	  Yhdessä	  tulee	  sopia	  myös	  sopimuspalokuntien	  
neuvotteluryhmästä,	  jos	  se	  ei	  ole	  alueosaston	  työvaliokunta.	  
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Neuvottelujen	  aikana	  on	  tärkeää	  huolehtia	  neuvottelujen	  edistymisen	  tiedottamisesta	  
palokuntayhdistyksille,	  jos	  neuvotteluihin	  tulee	  jostain	  syystä	  katkos	  on	  sekin	  tiedottamisen	  
arvoinen	  asia.	  
	  
Yhdessä	  tulee	  hyväksyä	  -‐	  tämä	  toimintaohje	  hyväksymällä	  –	  kaikkia	  palokuntayhdistyksiä	  sitovasti	  
ettei	  yksikään	  alueen	  palokuntayhdistyksistä	  lähde	  sopimusta	  hyväksymään	  ennen	  kuin	  alueosasto	  
on	  yhteisessä	  kokouksessa	  sopimisperiaatteet	  hyväksynyt.	  Sopiminen	  tapahtuu	  myös	  
yhdistyssopimuksen	  osalta	  näiden	  periaatteiden	  mukaisesti.	  
	  
Hyvä	  käytäntö	  on	  se,	  että	  kun	  sopimustulos	  on	  hyväksytty	  pelastuslaitos	  järjestää	  alueen	  
palokunnille	  yhteisen	  sopimusten	  allekirjoitustilaisuuden,	  missä	  kaikki	  sopimukset	  allekirjoitetaan	  
yhtä	  aikaa.	  Tiedotusvälineille	  kannattaa	  tämä	  tilaisuus	  myös	  ilmoittaa	  lehdistötiedotteella.	  
	  
Myöskään	  yhtään	  alueen	  palokuntayhdistystä	  ei	  jätetä	  yksin	  tilanteessa,	  jossa	  pelastuslaitos	  
ilmoittaa	  halunsa	  muuttaa	  yksittäisen	  yhdistyksen	  sopimuksen	  sisältöä.	  Tällainen	  prosessi	  voidaan	  
käynnistää	  vasta	  sen	  jälkeen	  kun	  alueosaston	  työvaliokunta	  on	  saanut	  pelastuslaitokselta	  tiedon	  
sopimuksen	  muuttamistarpeesta	  ja	  työvaliokunta	  on	  asian	  hyväksynyt,	  kuultuaan	  ensin	  
muuttamisen	  osapuolena	  olevaa	  palokuntayhdistystä.	  	  	  	  	  
	  
	  

KOKOONPANO	  JA	  KOKOUKSET	  
	  
Alueosasto	  kokoontuu	  vähintään	  kerran	  vuodessa,	  ellei	  aluekohtainen	  toimintaohje	  tai	  säännöt	  
toisin	  edellytä.	  Alueosaston	  kokous	  valitsee	  työvaliokunnan,	  ja	  päättää	  sen	  toimikauden	  
pituudesta	  sekä	  tehtävänkuvasta.	  
	  
Alueosaston	  muodostavat	  kaikki	  alueen	  sopimuspalokunnat,	  jotka	  haluavat	  olla	  mukana	  
toiminnassa	  ajamassa	  yhteisiä	  asioita	  ja	  hyväksyvät	  aluekohtaisen	  alueosaston	  toimintaohjeen.	  	  
	  
Sopimuspalokunnilla	  tarkoitetaan	  kaikkia	  niitä	  palokuntia,	  jotka	  osallistuvat	  alueen	  pelastustoimen	  
operatiiviseen	  toimintaan	  yhdistys-‐,	  henkilökohtaisin	  ja	  laitossopimuksin.	  	  
	  

(OHJE:	  Alueosaston	  toiminnassa	  voi	  olla	  mukana	  –	  jos	  se	  toimintaohjeessa	  hyväksytään	  -‐	  myös	  sellaisia	  
palokuntayhdistyksiä,	  joilla	  ei	  ole	  sopimusta	  pelastuslaitoksen	  kanssa.	  
	  
Alueosaston	  kokoukset	  ovat	  ensisijaisesti	  sopimuspalokuntien	  keskinäisiä	  tilaisuuksia.	  Tarvittaessa	  kokouksiin	  
voidaan	  kutsua	  pelastuslaitoksen	  edustajia	  tai	  muita	  yhteistyötahoja	  esimerkiksi	  alustamaan	  käsiteltäviä	  
asioita.	  Mikäli	  esimerkiksi	  pelastuslaitosta	  on	  tarpeen	  informoida	  tehdyistä	  päätöksistä,	  voidaan	  kyseisistä	  
asioista	  toimittaa	  pyydettäessä	  pöytäkirjaote).	  

	  
Alueosaston	  kokous	  valitsee	  yleisessä	  kokouksessa	  puheenjohtajan	  ja	  kahdeksan	  työvaliokunnan	  
jäsentä.	  Puheenjohtajan	  toimikausi	  on	  kaksi	  vuotta.	  Ensimmäisellä	  kerralla	  valitaan	  arvalla	  neljä	  
valituista	  työvaliokunnan	  jäsenistä,	  joiden	  toimikausi	  on	  yksi	  vuosi.	  Muiden	  työvaliokunnan	  
jäsenten	  toimikausi	  on	  kaksi	  vuotta.	  Seuraavien	  vuosien	  alueosaston	  yleisessä	  kokouksessa	  
valitaan	  neljä	  työvaliokunnan	  jäsentä	  kahdeksi	  vuodeksi	  ja	  tarvittaessa	  puheenjohtaja,	  jos	  kaksi	  
toimikautta	  on	  tullut	  täyteen.	  
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(OHJE:	  Alueosasto	  valitsee	  kokouksessaan	  puheenjohtajan	  ja	  tarpeelliseksi	  katsomansa	  määrän	  
työvaliokunnan	  jäseniä.	  Mikäli	  alueosasto	  on	  rekisteröity	  yhdistys,	  hoitaa	  yhdistyksen	  hallitus	  työvaliokunnan	  
tehtäviä.	  Suositeltava	  työvaliokunnan	  koko	  on	  4	  –	  8	  edustajaa.	  Alueosaston	  kokouksessa	  päätetään	  
työvaliokunnan	  muodostamisperusteista	  ja	  toimikauden	  pituudesta.	  Hyvä	  periaate	  on	  se,	  ettei	  työvaliokunta	  
kokonaan	  uudistu	  kerralla.	  Suositeltava	  toimikauden	  pituus	  puheenjohtajalla	  ja	  työvaliokunnan	  jäsenellä	  on	  
kaksi	  vuotta.	  Tavalla	  tai	  toisella	  tulisi	  ohjeeseen	  kirjata	  esim.,	  että	  vain	  puolet	  työvaliokunnan	  jäsenistä	  ovat	  
kerralla	  erovuoroisia.	  Tämä	  on	  tärkeää	  toiminnan	  jatkuvuuden	  kannalta.)	  

	  
Työvaliokunta	  valitsee	  keskuudestaan	  varapuheenjohtajan	  ja	  sihteerin.	  Työvaliokunta	  kutsuu	  
alueosaston	  kokoukset	  koolle	  tarvittaessa,	  kuitenkin	  vähintään	  kerran	  vuodessa	  lokakuussa	  
(vaalikokous)	  tai	  alueen	  palokuntien	  sitä	  esittäessä.	  
	  

(OHJE:	  Alueosaston	  vaalikokous	  voidaan	  ohjeeseen	  määrittää	  siten	  kun	  yhdessä	  päätetään	  –	  lokakuu	  on	  vain	  
esimerkki).	  

	  
Kutsu	  kokoukseen	  lähetetään	  alueen	  palokunnille	  vähintään	  kaksi	  viikkoa	  aiemmin.	  Kutsussa	  tulee	  
mainita	  kokouspaikka,	  kokousaika	  ja	  kokouksessa	  käsiteltävät	  asiat.	  Jokainen	  alueen	  
sopimuspalokunta	  on	  oikeutettu	  lähettämään	  kokoukseen	  yhden	  tai	  useamman	  edustajan.	  
Riippumatta	  edustajien	  määrästä,	  on	  äänestystilanteessa	  jokaisella	  palokunnalla	  yksi	  ääni.	  
Jokainen	  palokunta	  valtuuttaa	  valtakirjallaan	  yhden	  edustajan	  käyttämään	  palokuntansa	  
äänioikeutta.	  
	  
Alueosastoista	  SSPL:n	  vuosikokouksessa	  käsiteltäväksi	  halutut	  asiat	  on	  toimitettava	  liiton	  
toimistoon	  joulukuun	  loppuun	  mennessä.	  Vuosikokous	  pidetään	  helmi-‐maaliskuussa.	  
	  
On	  suositeltavaa,	  että	  alueosaston	  kokousten	  pöytäkirjat	  toimitetaan	  SSPL:n	  toimistoon.	  
	  
	  

TOIMINTATAVAT	  JA	  KUSTANNUKSET	  
	  
Alueosaston	  toiminta	  tapahtuu	  pääsääntöisesti	  työvaliokunnassa.	  Työvaliokunnan	  jäsenet	  pitävät	  
yhteyttä	  aktiivisesti	  alueen	  sopimuspalokuntiin,	  alueen	  pelastustoiminnasta	  päättäviin	  tahoihin	  ja	  
Suomen	  Sopimuspalokuntien	  Liittoon.	  
	  
Alueosaston	  työvaliokunnan	  kokouksista	  laaditaan	  muistiot,	  jotka	  lähetetään	  sähköpostitse	  kaikille	  
alueen	  palokunnille.	  
	  
Työvaliokunta	  toimii	  avoimesti	  ja	  se	  tiedottaa	  toiminnastaan	  säännöllisesti.	  	  
	  
Osallistuminen	  kokouksiin	  tapahtuu	  omien	  palokuntien	  kustantamana.	  
	  

(OHJE:Alueosasto	  voi	  kerätä	  toimintaansa	  varten	  jäsenmaksua	  kokouksen	  näin	  päättäessä	  tai	  kokouksiin	  
osallistuminen	  tapahtuu	  yksittäisten	  ihmisten	  omalla	  kustannuksella	  tai	  omien	  palokuntien	  tukemana).	  

	  
Alueosaston	  toiminnasta	  ja	  toimintatavoista	  informoidaan	  aluepelastuslaitosta	  ja	  erityisesti	  sen	  
sopimuspalokunta-‐asioita	  hoitavia	  virkamiehiä.	  	  
	  

(SUOSITUS	  on,	  että	  alueosaston	  toimintaohjeesta	  ja	  sen	  periaatteista	  käydään	  yleisessä	  kokouksessa	  avoin	  
keskustelu,	  jonka	  perusteella	  ohjetta	  muokataan	  ja	  se	  lopuksi	  	  hyväksytään.	  Ohjeesta	  tulee	  kaikkia	  sitova	  
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sääntö,	  kun	  jokainen	  yhdistys	  (palokunta)	  sen	  hyväksyy	  ja	  yhdistyksen	  (palokunnan)	  valtuuttama	  edustaja	  
toimintaohjeen	  hyväksyy	  allekirjoituksellaan).	  

	  
	  
Nämä	  toimintaohjeet	  on	  hyväksytty	  ___________________	  alueosaston	  kokouksessa	  
	  
_____________________	  :ssa	  	  	  	  	  	  ___	  .	  ___	  20___	  
	  
	  
Hyväksyminen	  allekirjoitetaan	  otsikon	  alle:	  	  
	  
HYVÄKSYMME	  ALUEOSASTON	  TOIMINTAOHJEEN	  JA	  SITOUDUMME	  SITÄ	  NOUDATTAMAAN:	  	  	  
	  
	  
	  
___________________________________	  
Oma	  Nimi	  
Palokuntayhdistys	  ry	  
	  
	  
___________________________________	  
Oma	  Nimi	  
Palokuntayhdistys	  ry	  
	  
	  
___________________________________	  
Oma	  Nimi	  
Palokuntayhdistys	  ry	  
	  
Jne.	  
	  
	  
	  
	  


