Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 569/2020 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen sopimuspalokuntien toiminnan turvaamisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Joonas Köntän /kesk näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 569/2020 vp:
Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta sopimuspalokuntien asema turvataan ja taataan
nykyisenkaltainen koko maan kattava paloasemaverkosto?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Pelastuslain (379/2011) 25 §:n mukaan pelastustoimen tehtävien hoitamista varten alueen pelastustoimella tulee olla pelastuslaitos. Alueen pelastustoimi voi käyttää pelastustoiminnassa apunaan vapaaehtoista palokuntaa, laitospalokuntaa, teollisuuspalokuntaa, sotilaspalokuntaa (sopimuspalokunnat) tai muuta pelastusalalla toimivaa yhteisöä sen mukaan kuin niiden kanssa sovitaan. Kysymys on sopimuksellisesta suhteesta alueen pelastustoimen ja sopimuspalokuntien välillä. Alueelliset ratkaisut asioissa tapahtuvat sopimuskumppanien välisessä yhteistyössä. Pelastuslain 52 §:n mukaan pelastustoimen viranomaisten tulee mahdollisuuksiensa mukaan edistää
pelastustoimen tehtävissä käytettävien vapaaehtoisten organisaatioiden toimintaedellytyksiä.
Sisäministeriö on perustanut vuoden 2019 lopulla sopimuspalokuntatoiminnan kansallisen yhteistoimintaryhmän. Kehittämistä tehdään laajalla yhteistyöllä vuorovaikutuksessa koko toimialan ja
siihen sidoksissa olevien toimijoiden kanssa. Sisäministeriön johtamassa yhteistoimintaryhmässä
ovat edustettuina aluehallintovirasto, Pelastusopisto, pelastuslaitokset ja pelastustoimialan järjestöt.
Yhteistoimintaryhmän laatima sopimuspalokuntatoiminnan kansallisen kehittämisen toimintaohjelma on ollut juuri lausuntokierroksella ja se tullaan vahvistamaan lähiaikoina. Toimintaohjelman keskeisiä teemoja ovat sopimuspalokuntien toimintaedellytysten turvaaminen, työnantajavelvoitteiden selkiyttäminen, sopimushenkilöstön toimintaedellytysten kehittäminen sekä tilannekuva ja seuranta. Yhteistoimintaryhmä seuraa myös tiiviisti pelastustoimen ja siviilivalmiuden
ajankohtaisia hankkeita ja pyrkii mahdollisuuksien mukaan vaikuttamaan niihin. Ohjelman tavoitteena on, että sopimuspalokunnat ovat elinvoimaisia vielä kymmenien vuosien päästäkin. Tähän päästään yhteistyöllä palokuntatoiminnan perustan vahvistamiseksi ja kiinnittämällä huomio
siihen, että toiminta koetaan tärkeäksi, merkitykselliseksi, järkeväksi ja mielekkääksi. Hyvin toimivat palokuntayhdistykset sekä terveellä pohjalla oleva yhteistoiminta eri henkilöstöryhmien ja
toimijoiden välillä mahdollistavat vahvan sopimuspalokuntatoiminnan.
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Pelastustoimea kehitetään osana sote-uudistusta. Hallituksen esitysluonnos pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta on lausunnolla 25.9.2020 asti. Esitysluonnoksen mukaan pelastustoimen
järjestäisivät jatkossa sote-maakunnat ja Helsingin kaupunki, jotka vastaisivat myös sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisestä alueellaan. Uudistuksen myötä valtion ohjaus pelastustoimessa
vahvistuisi. Vahvempi valtakunnallinen ohjaus parantaisi entistä yhdenmukaisempien ja siten yhdenvertaisempien pelastustoimen palveluiden tuottamista koko maassa. Tavoitteena on myös kehittää pelastustoimen toimintaa valtakunnallisena järjestelmänä.
Helsingissä 12.8.2020

Sisäministeri Maria Ohisalo

