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SOPIMUS SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN JA ALLEKIRJOITTANEIDEN PALOKUNTAYHTEISÖJEN VÄLILLÄ 

1. SOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT

1.1 SOPIMUKSEN PERUSTA
 
Tämän sopimuksen allekirjoituksin hyväksytään osapuolten välisen yhteistoiminnan perustaksi ne periaatteet ja toimintamallit, jotka on sovittu Suomen Kuntaliiton ja Suomen Sopimuspalokuntien Liiton välisessä valtakunnallisessa puitesopimuksessa vapaaehtoispalokuntayhteisöjen asemasta alueellisessa pelastustoimessa (Helsinki 17.12.2002).

1.2 SOPIMUKSEN TARKOITUS 

Tämän sopimuksen tarkoituksena on luoda järjestäytynyt ja toimiva perusta alueelliselle pelastustoimelle siltä osin kuin se koskee pelastuslaitoksen ja sille palveluja tuottavien palokuntayhdistysten ja muiden yhteistyötahojen keskinäistä yhteistoimintaa.

1.3 SOPIMUKSEN TAVOITTEET

Tämän sopimuksen tavoitteena on osaltaan turvata vapaaehtoispalokuntien elinmahdollisuudet ja kehittyminen sekä mahdollistaa niiden tehokas palvelutuotanto osana alueellisen pelastustoimen kokonaisuutta.

1.4 SOPIMUKSEN SOVELTAMINEN

Tätä sopimusta sovelletaan Satakunnan alueella toimiviin, sopimuksen allekirjoittaneisiin vapaaehtoispalokuntiin. Sopimuksen piiriin voidaan myöhemmin ottaa kaikkien sopijapuolien yksimielisesti hyväksymiä  muita yhdistyksiä ja tahoja, joiden kanssa pelastuslaitos on yhteistyössä Pelastuslain alaisessa toiminnassa.

1.5. SOPIMUKSEN KATTAVUUS

Tämä sopimus ei mitätöi kunnan ja sopimuspalokunnan välisessä palokuntasopimuksessa määriteltyjä ja sovittuja asioita, ellei niistä ole molempien sopijapuolten kanssa yhteisesti palokuntasopimuksen siirtosopimuksessa muuta sovittu.


1.5 MÄÄRITELMÄT

Alueen pelastustoimi	Katso Laki pelastustoimen alueiden muodostamisesta  1214/2001 4 § ja Pelastuslaki 3 §. 
	LISÄTTÄVÄ SELITTÄVÄ TEKSTI

Pelastuslaitos	Katso Pelastuslaki 5 §. 
	Palokunnat. Pelastustoimen alueella tulee olla pää- ja sivutoimisesta henkilöstöstöstä koostuva palokunta (pelastuslaitos). Lisäksi alueen pelastustoimen järjestelmään voi kuulua vapaaehtoisia palokuntia, laitospalokuntia ja tehdaspalokuntia sen mukaan kuin alueen pelastustoimi on niiden kanssa sopinut.


Palokuntayhteisö	Pelastustoimen tehtäviä suorittava yhteisö

Vapaaehtoispalokunta	Vapaaehtoinen palokunta, osa-aikaiseen sopimushenkilöstöön perustuva palokunta, 
	tunnusomaisena piirteenä on, että pääosa palokunnan toiminnasta tapahtuu ilman yksittäisille henkilöille maksettavaa korvausta

Vapaaehtoinen palokunta	"VPK", yhdistysmuotoinen palokuntayhteisö 

Sopimuspalokunta	Palokuntayhteisö, jolla on sopimus pelastuslaitoksen kanssa operatiivisten tehtävien hoitamisesta. 
	
Hälytysosasto	Asetetut kriteerit MÄÄRITTELYT täyttävästä sammutus- ja pelastushenkilöstöstä muodostettu palokunnan osa.

Hälytysosaston jäsen	Asetetut kriteerit täyttävä sammutus- ja pelastustoimintaa tekemään oikeutettu henkilö.

Reserviosasto	Ne sammutus- ja pelastustoimen tehtäviin koulutetut palokunnan jäsenet, jotka eivät täytä hälytysosaston jäsenyyden kriteereitä.

Veteraaniosasto	Palokunnan jäsenistä muodostettu osasto, jolla voi olla sammutus- ja pelastustoimintaan suoranaisesti liittyviä tuki- ja huoltotehtäviä.

Naisosasto	Palokunnan naisjäsenistä muodostettu osasto, jolla voi olla sammutus- ja pelastustoimintaan suoranaisesti liittyviä tuki- ja huoltotehtäviä.

Nuoriso-osasto	Palokunnan nuorisojäsenistä (10 - 15 vuotta) muodostettu osasto. 

Varhaisnuoriso-osasto	Palokunnan varhaisnuorista (7 - 9 vuotta) muodostettu osasto. 

Palokuntasopimus	Voimassa oleva sopimus kunnan / pelastuslaitoksen ja sopimuspalokunnan välillä, myös "sammutussopimus".

Siirtosopimus 	Pelastuslaitoksen, kunnan ja sopimuspalokunnan keskinäinen sopimus palokuntasopimuksen velvoitteiden ja vastuiden siirtämisestä kunnalta pelastuslaitokselle.

Valtakunnallinen puitesopimus 

	KL / SSPL (1.1.2003 - 1.1.2011)

Aluesopimus 	Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien sekä muiden yhteistyötahojen välillä tehty sopimus.

Uusimuotoinen palokuntasopimus 

	Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokunnan välinen sopimus 1.1.2007 - 31.12.2008 ja edelleen vuosi kerrallaan.


2. SOPIJAPUOLTEN EDUSTUS SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN HALLINNOSSA

Sopijapuolet toteavat, että Satakunnan pelastuslaitoksen hallinnossa sovelletaan subsidiariteetti- eli läheisyysperiaatetta siten, että sopimuspalokuntia ja muita yhteistyötahoja koskeva ohjeistus ja päätöksenteko toteutetaan Satakunnan pelastuslaitoksen ja sen sopimuspalokuntien ja muiden yhteistyötahojen yhteistyönä ja mahdollisimman lähellä sitä tahoa, jota asia ensisijaisesti koskee.

2.1  SOPIMUSPALOKUNTIEN EDUSTUS PELASTUSLAITOKSEN HALLINNOSSA

Allekirjoittaneilla sopimuspalokunnilla on edustus Satakunnan pelastuslaitoksen ja toiminta-alueiden johtoryhmissä. 

Edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Satakunnan pelastuslaitoksen johtoryhmään valitsee Satakunnan sopimuspalokuntien neuvottelukunta kalenterivuodeksi. 

Edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toiminta-alueen johtoryhmään valitsee Satakunnan sopimuspalokuntien neuvottelukunta kalenterivuodeksi toiminta-alueen sopimuspalokuntien ehdotuksesta.

Allekirjoittaneille sopimuspalokunnille osoitetaan edustus myös muihin työryhmiin, joissa käsitellään sopimuspalokuntien kannalta olennaisia asioita. Tällaisia asioita ovat  ainakin palvelutaso, kaluston hankinta ja koulutus.

2.2  SOPIMUSPALOKUNTIEN EDUSTUS PELASTUSTOIMEN OPERATIIVISESSA SUUNNITTELUSSA

Allekirjoittaneilla sopimuspalokunnilla on edustus pelastuslaitoksen operatiivista toimintaa valmistelevassa ja suunnittelevassa toimielimessä. 

Edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen ao. toimielimeen valitsee Satakunnan sopimuspalokuntien neuvottelukunta kalenterivuodeksi.

Edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toiminta-alueen ao. elimeen valitsee Satakunnan sopimuspalokuntien neuvottelukunta kalenterivuodeksi toiminta-alueen sopimuspalokuntien ehdotuksesta.

2.3 SOPIMUSPALOKUNTIEN EDUSTUS PELASTUSTOIMEN MUISSA TYÖRYHMISSÄ 

Allekirjoittaneille sopimuspalokunnille osoitetaan edustus myös muihin työryhmiin, joissa käsitellään sopimuspalokuntien kannalta olennaisia asioita kuten nuoriso- ja naistyö sekä muu järjestötoiminta. 

Työryhmien kokoontumiset tulee pääsääntöisesti pitää virka-ajan ulkopuolella.

2.4. KORVAUKSET OSALLISTUMISESTA KOHDISSA 2.1 JA 2.2 MÄÄRITELTYYN TOIMINTAAN   

Sopimuspalokuntien edustajan osallistuminen työaikana tapahtuviin toimielinten kokouksiin korvataan ansionmenetyksen mukaan. Matkakustannukset korvataan täysimääräisenä.

3. SOPIJAPUOLTEN KESKINÄINEN VIESTINTÄ JA RAPORTOINTI

Sopijapuolet toteavat, että raportointivastuu on molemminpuolinen ja edellyttää toiminnan ja siinä tapahtuvien muutoksien oma-aloitteista raportointia siten, että toisella osapuolella säilyy päivittäisen toiminnan kannalta riittävän selvä kuva vallitsevasta ja tulevasta tilanteesta.
 
3.1 ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN RAPORTOINTIVASTUU 

Satakunnan pelastuslaitoksen ja allekirjoittaneiden sopimuspalokuntien välinen tiedonkulku toteutetaan ensisijaisesti pelastuslaitoksen sisäisellä intranet-järjestelmällä. 

Järjestelmän rakentamisesta, yhteyksistä ja ylläpidosta sekä päätelaitteista huolehtii Satakunnan pelastuslaitos.

Satakunnan pelastuslaitos informoi suunnitelmistaan ja toiminnastaan muita sopijapuolia säännöllisesti ainakin seuraavien asiakokonaisuuksien osalta:

päivitetyt yhteystiedot, 

toimintasuunnitelma, 
talousarvio, 
toimintakertomus, 

pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien asemat ja yksiköt, 
toimintaohjeet, 
hälytysohjeet ja -koodit, 
viestiliikenneohjeet, 
muut hälytystoimintaan liittyvät ohjeet, 
kartat ja suunnitelmat, 
riskikohteiden kohdekortit yms., niiltä osin kuin ne koskevat kulloinkin kyseessä olevaa sopimuspalokuntaa.

Informaation kulusta ja informointiajankohdista koskien edellä mainittuja tietoja ja  dokumentteja sovitaan erikseen.


3.2 MUIDEN SOPIJAPUOLTEN RAPORTOINTIVASTUU 

Muut sopijapuolet informoivat suunnitelmistaan ja toiminnastaan Satakunnan pelastuslaitosta säännöllisesti ainakin seuraavien asiakokonaisuuksien osalta:

palokunnan yhteystiedot,
 
hälytysosaston vahvuus,  
koulutussuunnitelmat, 
toimintasuunnitelmat, 
toimintakertomukset,

hälytystoimintaan liittyvät tiedot: esim. vahvuudet, kelpoisuudet, Pronto-tiedot jne, 
hälytysvalmiuteen vaikuttavat seikat: esim. autokaluston rikkoontuminen, yksikön poistuminen palokunnan tavanomaiselta toiminta-alueelta, erityistilanteet jotka vaikuttavat palokunnan hälytysosaston tavanomaiseen hälytysvahvuuteen  jne.

Informaation kulusta ja informointiajankohdista koskien edellä mainittuja tietoja ja dokumentteja sovitaan erikseen.

3.3 YHDYSHENKILÖT

Satakunnan pelastuslaitoksen henkilöstöstä määrätään vastuuhenkilö ja hänelle varahenkilö vapaaehtoispalokuntatoiminnan koordinoimiseen ja kehittämiseen koko pelastustoimialueella sekä erikseen toiminta-alueittain.

Sopimuspalokunnan / muun sopijayhteisön tulee ilmoittaa Satakunnan pelastuslaitokselle yhdistyksen ensisijaisen yhdyshenkilön ja tämän varahenkilön yhteystiedot. 

Kaikki osapuolten välinen virallinen yhteydenpito kulkee ensisijaisesti ao. henkilöiden kautta.

Yhteydenpidosta laaditaan erillinen yksityiskohtainen toimintaohje.

3.4 SOPIJAPUOLTEN YHTEISET NEUVONPIDOT

Satakunnan pelastuslaitos kutsuu koolle sopimuspalokuntien yhdyshenkilöt ja päälliköt sekä muiden sopijaosapuolten yhdyshenkilöt vähintään kaksi kertaa vuodessa. 

Satakunnan pelastuslaitos kutsuu koolle sopijaosapuolten koulutusvastaavat toimialueittain vähintään kaksi kertaa vuodessa.

-----------------------------

4. HENKILÖSTÖ

4.1 HÄLYTYSOSASTON JÄSENTEN KELPOISUUS

Hälytysosaston jäsenten on täytettävä sisäasiainministeriön koulutusasetuksen vaatimukset. Sopimuspalokunnalla on niin halutessaan mahdollisuus asettaa em. vaatimuksia tiukemmat kelpoisuusehdot hälytystehtäviin osallistuvalle henkilöstölleen. Vaatimuksista on informoitava pelastuslaitosta.

4.2 HÄLYTYSOSASTON JÄSENTEN KELPOISUUSTARKASTUKSET

Satakunnan pelastuslaitos järjestää kustannuksellaan hälytysosaston jäsenten soveltuvuus- ja kuntotestit sekä terveystarkastukset.

Sopimuspalokuntien henkilöstön lihaskunto- ja toimintakykytestit voidaan toteuttaa joko  palokunnan toimesta  tai Satakunnan pelastuslaitoksen järjestämänä. Palokunnan järjestämällä testauksella tulee olla Satakunnan pelastuslaitoksen hyväksyntä.

Satakunnan pelastuslaitos osoittaa ne paikat, joissa hälytysosaston jäsenet voivat suorittaa testit ja tarvittavat terveystarkastukset. 

Testit järjestetään hajautetusti toimialueittain virka-ajan ulkopuolella.

4.3  HÄLYTYSOSASTON JÄSENTEN KOULUTUS

Pelastuslaitos vastaa täysimääräisesti sopimuspalokuntien operatiivisen henkilöstön perus-, ylläpito- ja jatkokoulutuksesta yksittäisessä palokuntasopimuksessa määritellyn tavoitevahvuuden puitteissa ellei yksittäistapauksien osalta molemminpuolisesti toisin sovita. 

Koulutuksen suunnittelu ja vastuu lähtee siitä tavoitteesta, että kussakin sopimuspalokunnassa on pätevyyksien osalta hälytysvahvuuteen nähden ainakin kaksinkertainen miehitys. Koulutuksen tulee tukea tämän tavoitteen toteutumista ja ottaa huomioon sopimuspalokunnassa tapahtuva jäsenistön vaihtuvuus.

Sopimuspalokunta vastaa hälytysosastonsa jäsenten ylläpitokoulutuksesta (esim. viikkoharjoitukset) yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa hyväksytyn koulutussuunnitelman puitteissa. 

Muun koulutuksen osalta vastuu toteutuksesta perustuu yhteisesti sovittuihin järjestelyihin. 

4.3.1 Yleistä

Satakunnan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnille järjestämän koulutuksen tulee pääsääntöisesti tapahtua iltaisin ja viikonloppuisin ja myös mahdollisimman lähellä koulutettavia. Koulutusjärjestelyt tulee toteuttaa niin, ettei hälytystilanne ns. päivittäisessä tilanteessa aiheuta koulutustilaisuuden keskeytymistä. Sopimuspalokuntia tulee koulutusjärjestelyissä kohdella tasavertaisesti. 

Koulutustilaisuuksia tulee olla riittävästi  ja eri vuodenaikoina. Koulutuksessa on huomioitava pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien tarpeet sekä vapaaehtoishenkilöstön urasuunnittelu. Pelastuslaitoksen tulee laatia koulutuksen vuosisuunnitelma ja pidemmän aikavälin koulutussuunnitelma (3-5 vuotissuunnitelma).

Kursseista ja muusta koulutuksesta tulee tiedottaa riittävän ajoissa. Kursseista tulee laatia vuosittainen kurssikalenteri ja muista koulutustilaisuuksista tulee tiedottaa vähintään neljä viikkoa ennen kyseisen koulutustilaisuuden ilmoittautumisajan umpeutumista.

4.3.2 Hälytysosaston jäsenten peruskoulutus

Pelastuslaitos vastaa peruskoulutuksesta. Peruskoulutukseen kuuluvat voimassa olevassa koulutusohjeessa mainitut peruskurssit.

Palokuntalaisten perehdyttämisestä huolehtii sopimuspalokunta.

4.3.2.1 Nais- ja nuoriso-osaston jäsenten koulutus

Pelastuslaitos huolehtii  tarvitsemiaan palveluita vastaavien kurssien järjestämisestä, mukaan lukien ylläpito-, täydennys- ja  jatkokoulutuksen.

4.3.3 Hälytysosaston jäsenten jatko- ja täydennyskoulutus

Pelastuslaitos huolehtii hälytysosaston jäsenten jatko- ja täydennyskoulutuksesta huomioiden erityisesti koulutusta palokunnissa antavat yksikönjohtajat. Pelastuslaitos varaa sopimuspalokuntien käyttöön koulutusmateriaalia ja harjoituslaitteita jne. 

Pelastuslaitos järjestää savusukellusohjeen edellyttämät harjoitukset.

Pelastuslaitos on velvollinen osoittamaan kouluttajan vähintään neljään viikkoharjoitukseen vuodessa palokuntaa kohden. Nämä koulutustilaisuudet voivat olla myös useammalle palokunnalle yhteisiä oppitunteja ja yhteistoimintaharjoituksia.    

4.3.4 Päällystön ja alipäällystön koulutus

Pelastuslaitos vastaa sopimuspalokuntien päällystön ja alipäällystön koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista mukaan lukien korvaus työansion menetyksestä ja matkakustannukset. 

4.4 MUU HÄLYTYSTOIMINTAAN OSALLISTUVA HENKILÖSTÖ

Metsäpalojen sammutukseen, öljyvahingontorjuntaan ym. vastaavaan  ja pelastustoimintaan liittyviin huoltotehtäviin voivat tarvittaessa ottaa osaa myös palokunnan muut jäsenet (reserviosasto ja naisosasto) Pelastuslain ja työturvallisuudesta annettujen lakien ja asetusten  yms. määräysten asettamissa puitteissa.

4.5 HÄLYTYSOSASTON JÄSENTEN VAKUUTUSTURVA

Pelastuslaitos huolehtii hälytysosaston jäsenten vakuuttamisesta siltä osin kuin se koskee vahingon aiheuttamista kolmannelle osapuolelle sekä niiltä osin mitä on määritelty kunkin sopimuspalokunnan palokuntasopimuksessa.

Vakuutusturvan laajuudesta sovitaan erillisellä sopimuksella.


5 KALUSTO

5.1 PELASTUSLAITOKSEN KALUSTO

Kunkin sopimuspalokunnan osalta on kalustosta neuvoteltava ao. sopimuspalokunnan kanssa, jonka näkemyksiä on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon. Tämän lisäksi on alueen sopimuspalokuntia yleisesti kuultava kalustoa koskevissa asioissa.

5.1.1 Kaluston hankinta

Alueen sopimuspalokunnat osallistuvat kaluston hankintaan koskevaan valmisteluun. Kaluston hankintaa valmisteleviin työryhmiin tulee osoittaa sopimuspalokuntien edustus.
Sopimuspalokuntia tulee kaluston hankinnan osalta kohdella tasapuolisesti.

5.1.2 Kaluston sijoitus

Alueen sopimuspalokunnat osallistuvat kaluston sijoitusta koskevaan valmisteluun. Kaluston sijoitusta valmisteleviin työryhmiin tulee osoittaa sopimuspalokuntien edustus.  Kaluston siirroista tulee sopia ao. sopimuspalokunnan kanssa.
   
Sopimuspalokuntia tulee kaluston sijoituksen osalta kohdella tasapuolisesti.

5.1.3 Kaluston korjaus ja huolto

Pelastuslaitos huolehtii operatiiviseen toimintaan käytetyn sammutus- ja pelastuskaluston vakuutuksista, katsastuksista, huolloista ja korjauksista ellei yksittäisessä palokuntasopimuksessa toisin sovita. 

Sopimuspalokunnat voivat palokuntasopimuksessa tarkemmin määritettävällä tavalla ottaa hoidettavakseen alueen kanssa sovittuja huoltotehtäviä. Näiden huoltotehtävien suorittamisesta maksetaan erillinen korvaus.

Sopimuspalokunnat huolehtivat kaluston normaalista käytönjälkeisestä huollosta poislukien letkuhuolto ja paineilmalaitteiden pullojen täyttäminen ellei palokuntasopimuksessa ole toisin sovittu. 
 
Pelastuslaitos ylläpitää tarvittavaa varakalustoa siten,  että sopimuspalokunnalla on mahdollisuus saada sitä käyttöönsä kaluston pitempikestoisen korjauksen tai huollon ajaksi.

5.1.4 Kaluston käyttö

Pelastuslaitoksen kalustoa saa käyttää sopimuspalokunnan ja sen nais- ja nuoriso-osaston koulutukseen, palokunnan kilpailu- ja järjestötoimintaan sekä sopimuspalokunnan varainhankintaan, jos kaluston käyttäminen edellämainittuun tarkoitukseen ei vaaranna sopimuksen mukaista valmiutta.

Sopimuspalokunnan käytössä olevien autojen poltto – ja voiteluaineista huolehtii pelastuslaitos,  ellei yksittäisessä palokuntasopimuksessa toisin sovita.


5.2 MUIDEN SOPIJAPUOLTEN OMISTAMA KALUSTO

5.2.1 Kaluston hankinta

Pelastuslaitos on velvollinen huolehtimaan, että aluesopimuksen alkamisajankohtana omalla kalustolla toimivien sopimuspalokuntien toimintaedellytykset  turvataan myös tulevaisuudessa. 

Sopimuspalokuntien omistaman kaluston uusiutuminen turvataan joko osoittamalla kaluston uusimiseen varoja tai osoittamalla sopimuspalokunnan käyttöön korvaavaa kalustoa,  jonka enimmäisikä etenkin ajoneuvokaluston osalta on sopimuspalokunnan käyttöön luovutettaessa enintään 10 vuotta.

5.2.3 Kaluston korjaus ja huolto

Sopimuspalokunta huolehtii omistamansa sammutus- ja pelastuskaluston huollosta ja korjauksesta ellei yksittäisessä palokuntasopimuksessa ole muuta sovittu.

Poikkeuksena on paineilmalaitteiden huolto, josta vastaa pelastuslaitos ellei yksittäisessä palokuntasopimuksessa ole muuta sovittu.

Sopimuspalokunnat huolehtivat kaluston normaalista käytönjälkeisestä huollosta poislukien letkuhuolto ja paineilmalaitteiden pullojen täyttäminen ellei yksittäisessä palokuntasopimuksessa ole muuta sovittu. 

Myös pelastuslaitos voi huolehtia sopimuspalokunnan omistaman sammutus- ja pelastuskaluston huollosta, jos yksittäisessä palokuntasopimuksessa niin on sovittu. 

Pelastuslaitos ylläpitää tarvittavaa varakalustoa siten,  että sopimuspalokunnalla on mahdollisuus saada käyttöönsä sitä oman kaluston pitempikestoisen korjauksen tai huollon ajaksi.

5.2.4 Kaluston käyttö

Pelastuslaitos maksaa sen käytössä olevasta, sopimuspalokunnan omistamasta sammutus- ja pelastuskalustosta alueellisesti sovittavan korvauksen. Korvaus maksetaan paloaseman määrävahvuuteen kuuluvasta ja / tai palokuntasopimuksessa määritellystä kalustosta.       

Korvaustason määritellystä on otettava huomioon kaluston ylläpidosta ja käytöstä aiheutuvien menojen lisäksi myös kaluston pääomakulut.  

Korvaustasosta laaditaan erillinen aluekohtainen sopimus. Sopimusmenettelyssä sovelletaan tämän sopimuksen periaatteita.

Sopimuspalokunta saa käyttää omistamaansa, määrävahvuuteen kuuluvaa kalustoaan omaan sekä nais- ja nuoriso-osaston koulutukseen, palokunnan kilpailu- järjestötoimintaan ja sopimuspalokunnan varainhankintaan, jos kaluston käyttäminen edellämainittuun tarkoitukseen ei vaaranna sopimuksen mukaista valmiutta. 

Sopimuspalokunnan omistamien autojen poltto- ja voiteluaineista huolehtii sopimuspalokunta, ellei yksittäisessä palokuntasopimuksessa ole toisin sovittu. 


6 HENKILÖKOHTAISET VARUSTEET

6.1 HÄLYTYSOSASTON JÄSENTEN HENKILÖKOHTAISET VARUSTEET

6.1.1 Varusteiden hankinta

Pelastuslaitos huolehtii, että sopimuspalokunnilla on käytettävissään riittävästi  CE-vaatimukset täyttäviä paloasuja (väliasu, sammutusasu, palojalkineet, palovyö tai valjaat, palokäsineet, päänsuojus ja palokypärä). Varusteiden hankintamäärä perustuu palokuntakohtaiseen tavoitevahvuuteen, joka on määritelty palokuntasopimuksessa. 

Sammutrusvarusteet ovat henkilökohtaisia ellei palokuntakohtaisesti ole muuta sovittu. Vaatimukset täyttäviä vaihtovarusteita tulee olla myös vähintään puolelle hälytysosaston tavoitevahvuudesta.

6.1.2 Varusteiden korjaus ja huolto

Pelastuslaitos huolehtii sammutusasujen pesusta ja korjauksesta, ellei palokuntasopimuksessa ole toisin sovittu.

Väliasujen pesusta ja korjauksesta vastaa sopimuspalokunta ellei palokuntasopimuksessa ole toisin sovittu.

Sopimuspalokunnat voivat ottaa hoidettavakseen alueen kanssa sovittuja huoltotehtäviä.
Näiden huoltotehtävien suorittamisesta maksetaan erillinen korvaus.

6.1.3 Varusteiden käyttö

Pelastuslaitoksen omistamia varusteita ei saa käyttää sellaisissa hälytystoiminnan ulkopuolisissa tehtävissä, joissa ne voivat tarpeettomasti likaantua ja rikkoontua.  


7  KIINTEISTÖT

7.1  KUNNAN OMISTAMAN TAI PELASTUSLAITOKSEN HALLINNOIMAN PALOASEMAN KÄYTTÄMINEN SOPIMUSPALOKUNNAN TOIMINTAAN

Sopimuspalokunnan käyttöön tulee pelastuslaitoksen kustannuksella osoittaa riittävät tilat, jotka mahdollistavat hälytystoiminnan lisäksi myös palokunnan järjestötyön. 
Sopimuspalokunnan ei tarvitse maksaa erillistä korvausta käytössään olevista toimitiloista.

Sopimuspalokunnan käyttäessä kunnan omistamaa / hallinnoimaa paloasemakiinteistöä tai sen osaa, sen käyttöön liittyvistä yksityiskohdista sopivat yksittäinen kunta ja sopimuspalokunta.

Sopimuspalokunnan käyttäessä pelastuslaitoksen omistamaa / hallinnoimaa paloasemakiinteistöä tai sen osaa, sen käyttöön liittyvistä yksityiskohdista sopivat pelastuslaitos ja sopimuspalokunta.

7.2 SOPIMUSPALOKUNNAN OMISTAMAN KIINTEISTÖN KÄYTTÖ ALUEEN PELASTUSTOIMINTAAN

Pelastuslaitos maksaa sopimuspalokunnan omistaman paloasemakiinteistön palokuntakäyttöön varattuista tiloista vuokrakorvauksen. 

Pelastuslaitos pyrkii myötävaikuttamaan, että sopimuspalokuntien omistamat paloasemat ja VPK:n talot vapautetaan kiinteistöverosta.


7.3 YKSITYISEN KIINTEISTÖN KÄYTTÖ ALUEEN PELASTUSTOIMINTAAN

Pelastuslaitos korvaa sopimuspalokunnalle täysimääräisesti sen vuokramenon, jonka sopimuspalokunta joutuu maksamaan kiinteistön yksityiselle omistajalle.


8. OPERATIIVISET ASIAT

8.1 HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ

Pelastuslaitos ylläpitää sopimuspalokuntien hälyttämiseksi tarvittavaa järjestelmää ja hankkii tarvittavat päätelaitteet. Järjestelmän tulee olla luotettava ja nopea. 

Matkapuhelinjärjestelmää ei voida hyväksyä varsinaisena hälytysjärjestelmänä. Järjestelmää voidaan kuitenkin käyttää lisäinformaatiota välittävänä varajärjestelmänä.

Pelastuslaitos huolehtii hälytysjärjestelmän säännöllisestä kokeilusta.


8.2  HÄLYTYSOHJE

Alueen kaikki sopimuspalokunnat otetaan mukaan hälytysohjeeseen.

Hälytysohjetta laadittaessa noudatetaan hälytyksien etupainotteisuuden  ja lähimmän yksikön / lähimpien yksiköiden periaatetta.

Hälytysohjetta laadittaessa tulee huomioida myös toiminta päällekkäisissä hälytystehtävissä ja reservin muodostaminen.

Hälytysohje voi olla erilainen työpäivän aikana ja muuna aikana. 

Sopimuspalokuntia tulee kuulla hälytysohjetta laadittaessa tai sitä muutettaessa.


8.3  JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Peruslähdön johtaminen perustuu pääsääntöisesti pelastusviranomaisten toimesta järjestettyyn päällystöpäivystykseen.

Päällystöpäivystysalueita muodostettaessa tulee huomioida, että päällystöpäivystäjä voi riittävän nopeasti aloittaa pelastustoiminnan johtamisen kohteessa. 

Kuntien palvelutasomääritysten mukaisesti sekä niiden täydentäen erikseen nimettävillä alueilla tulee johtamisvalmius varmistaa yksikönjohtaja- / esimiespäivystyksellä. 

Pelastuslaitos varustaa sopimuspalokunnat tarvittavalla viestikalustolla ja vastaa viestijärjestelmän ylläpidosta ja käyttökustannuksista.
 
8.4 VARALLAOLO JA PÄIVYSTYKSET

Varallaolo- ja päivystysjärjestelyt järjestetään vähintään tasolle, josta on sovittu yksittäisessä palokuntasopimuksessa / kunnan palvelutasomäärittelyssä. Varallaolossa ja päivystyksessä oleva henkilöstö ja  yksiköt huomioidaan alueen hälytyslähtöjä muodostettaessa. 

Palokunnat voidaan hälyttää myös tilanteenaikaiseen päivystykseen (asemapäivystys).

8.5 VALMIUSSIIRROT

Pelastustoimen palvelutason varmistamiseksi voidaan yksiköille määrätä tilanteenaikaisia valmiussiirtoja. Valmiussiirtojen suunnittelu sisällytetään hälytysohjeeseen. Pelastuslaitos varustaa valmiussiirtoihin varautuvat palokunnat tarvittavalla kartta-aineistoilla. 

8.6 OPERATIIVISTEN TILANTEIDEN TIEDOTUSVASTUU

Pelastuslaitos vastaa operatiivisten tilanteiden tiedottamisesta. Mainittaessa pelastustoimintaan osallistuneita yksiköitä on sopimuspalokuntien yksiköt mainittava niiden omaa VPK, TPK tai PVPK nimeä käyttäen.    

8.7 PALAUTETILAISUUDET

Pelastustoimen palvelutason parantamiseksi tulee kaikista merkittävistä operatiivisista tehtävistä järjestää palautetilaisuus. Tilaisuuteen tulee kutsua edustajat kaikista niistä palokunnista, jotka ovat osallistuneet pelastustoimintaan ko. tilanteessa.  

8.8 PALOKUNTIEN  ERIKOISTUMINEN

Palokuntien erikoistuminen tapahtuu ensisijaisesti ns. perustehtävän lisäksi. Perustehtävänä pidetään palokuntasopimuksen määrittelemiä toimintoja ja valmiutta. Erikoistumisesta pelastuslaitoksen alueella on sovittu seuraavaa _______________ .

8.9 SOPIMUSPALOKUNTIEN ROOLI POIKKEUSOLOISSA

Sopimuspalokunnat otetaan huomioon poikkeusolojen organisaatiota suunniteltaessa. Pelastusyksiköt muodostetaan ensisijaisesti palokuntakohtaisesti.

Pelastuslaitos huolehtii poikkeusolojen varautumiseen liittyvästä koulutuksesta ja varustaa sopimuspalokunnat tarvittavalla lisäkalustolla.     

Pelastuslaitos pyrkii myötävaikuttamaan, että mahdollisimman moni sopimuspalokunnan jäsen voidaan asianosaisen niin halutessa vapauttaa puolustusvoimien reservistä ja sijoittaa pelastustoimen poikeusolojen organisaatioon. 

8.10 HARJOITUSHÄLYTYKSET

Pelastustoimen palvelutason seuraamiseksi on pelastusjohtajalla ja hänen määräämällään pelastusviranomaisella oikeus järjestää harjoitushälytyksiä ja niihin voidaan liittää pelastustoimintaan liittyviä tehtäviä. Harjoitushälytyksiä saa järjestää palokuntaa kohden enintään kaksi kertaa vuodessa.


9. HALLINNOLLISET ASIAT

9.1 HENKILÖREKISTEREIDEN YLLÄPITO

Pelastuslaitoksella on oikeus ylläpitää  poikkeusolohoin varatuista sopimuspalokuntalaisista henkilörekisteriä. 

9.2 HARJOITUSTUNTIREKISTERI

Sopimuspalokunta on velvollinen ylläpitämään hälytysosaston jäsenistä henkilökohtaista harjoituskertojen seurantaa.  

9.3 HÄLYTYSTUNTI- JA TEHTÄVÄREKISTERÖINTI

Sopimuspalokunta on velvollinen pitämään kirjaa hälytystoimintaan käytetyistä työtunneista.

Prontoon kirjautuvien hälytystuntien lisäksi kirjataan ylös hälytyksen jälkeiseen huoltoon käytetyt tunnit.   

Sopimuspalokunta on velvollinen pitämään kirjaa suorittamistaan hälytystehtävistä.

9.4 PALKANLASKENTA JA MAKSATUS  

Pelastuslaitos huolehtii sopimuspalokuntien osalta tarvittavasta palkanlaskennasta ja maksatuksesta sen mukaan mitä yksittäisessä palokuntasopimuksessa on sovittu. 

Sopimuspalokunta on velvollinen huolehtimaan, että pelastuslaitoksella on käytössään tarvittavat tiedot.
 
9.5 TYÖSUHTEEN MUODOSTUMINEN

Palokunnan hälytysosaston jäsenen ja pelastuslaitoksen juridinen suhde määräytyy palokuntasopimuksen mukaan.


10. UUSIMUOTOISET PALOKUNTASOPIMUKSET

10.1 SOPIMUKSIEN VALMISTELU

Uusimuotoisten palokuntasopimusten valmistelu aloitetaan viimeistään ____________

Uusimuotoisten palokuntasopimusten ja niihin liittyvän arviointi- ja sopimuskorvausjärjestelmän valmistelu tapahtuu työryhmässä, johon alueellinen pelastustoimi nimeää ___________ edustajaa ja SSPL:n alueellinen toimielin ________ edustajaa. 

Alueen kaikki nykyiset sopimuspalokunnat otetaan mukaan uusimuotoisia palokuntasopimuksia solmittaessa.

10.2 SOPIMUKSIEN SOLMIMINEN

Uusimuotoiset palokuntasopimukset otetaan käyttöön 1.1.2007 alkaen

Uusimuotoisen palokuntasopimus solmitaan pelastuslaitoksen ja sopimuspalokunnan välillä.

Jos yksittäinen sopimuspalokunta niin haluaa, on SSPL:n alueellisella toimielimellä oikeus osallistua pelastuslaitoksen  ja sopimuspalokunnan väliseen sopimusneuvotteluun.  

10.3 KORVAUSTASON TARKISTAMINEN

Mitä edellä on esitetty korvauksista, tarkoitetaan todellisten kustannusten (ansionmenetys, matkakustannukset) täysimääräistä korvausta, ellei yksittäistapauksissa ole toisin sovittu.

Palokuntakuntasopimusten sopimuskorvaustasoa tarkistetaan vuosittain sen mukaan mitä nykyisissä palokuntasopimuksissa on määrätty.


11. POIKKEUKSET JA SIIRTYMÄAJAT

12. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

13. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on yksi vuosi. Tämä sopimus voidaan irtisanoa ainoastaan kalenterivuoden alusta lukien.

Sopimuspalokuntien osalta sopimuksen voi irtisanoa SSPL:n alueellinen toimielin, jos vähintään 2/3 alueen sopimuspalokunnista sitä vaatii.

