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Kokouksen 
teema/käsiteltävä aihe 
 
 

Eri maiden palokuntien välinen solidaarisuusapu toisen maan 
maahanmuuttoon liittyviin tehtäviin. 
 
Euroopan vapaaehtoisen palokuntatoiminnan periaatteet. 
 
 

 
Päätökset 
 

Tuotaneen periaate solidaarisuusavun hyväksymisestä Helsingin 
yleiskokoukseen.  
 
Vapaaehtoisen palokuntatoiminnan periaatteet tuodaan keskusteltavaksi 
Helsingin yleiskokoukseen ja edelleen Villahin kokoukseen 2017 
päätettäväksi.  
 
 
 
 



 

 
Jatkotoimenpiteet 
 

 
Vapaaehtoispalokuntatoiminnan periaatteet käsitellään SPEKin 
järjestötoimikunnassa ja asia nostetaan yleiseen keskusteluun Suomen 
vapaaehtoispalokuntien kanssa. 
 
 
 

 
Muita huomioita 
 

 
Suomen edustaja toi esille pelastusalan vapaaehtoistoiminnan 
kokonaiskuvan. Vapaaehtoistoiminta tulisi edistää vahvemmin paikallista 
turvallisuuskulttuuria laajentamalla toimintamuotojaan. Näkökulmaa 
pidettiin mielenkiintoisena. Asiaan palattaneen jatkossa.  
 
 

 
Päätöslauselmaehdotus "perustamisen ja edistämisen yleisehdot vapaaehtoisen palokuntatoiminnan 
parissa"  
Ctif:n vapaaehtoispalokuntatyöryhmä pitää kiinni päätöksessään seuraavista kohdista:  
-Vapaaehtoisten palokuntien tehtävien pääpaino on valtiollisen toiminnan parissa (ei kaupallisen tai 
yksityisen)  
-Vapaaehtoiset palokunnat tuovat huomattavaa turvaa sijaintiensa vuoksi niin yhteiskunnallisesti kuin 
teollisesti  
-Vapaaehtoiset palokunnat korottavat yleistä turvallisuustasoa tiiviin verkostonsa ansiosta ja vakinaisten 
kanssa tehdyn yhteistyön ansiosta huomattavasti  
-Vapaaehtoiset palokunnat toimivat resursseja säästävänä elimenä järjestelmässä  
-Aktiivinen integraatio palokuntien sisällä nostaa yhteiskunnan kriisinkestokykyä 
- Vapaaehtoiset palokunnat nostavat yhteiskunnassa yksittäisten alueiden (kunta, kaupunki, kylä jne) 
omavaraisuutta kriisitilanteiden hallinnassa  
-Vapaaehtoisen palokunnan aktiivisuus tukee toimivaa yhteisöä huomattavasti  
-Erityisesti nuorisotyö palokunnissa tukee sukupolvien välistä näkökulmien ymmärtämistä  
-Sitoutuminen ja toiminta vapaaehtoisessa palokunnassa voi olla erittäin arvokas lisä taitoihin ja 
valmiuksiin ammattimaailman ulkopuolella  
 
Erityisesti vapaaehtoiset palokunnat ovat toimineet kansaa yhdistävänä tekijänä historiallisestikin. 
Siksi Ctif työryhmä haluaa pitää kiinni päätöslauselmassaan seuraavista kohdista ja vapaaehtoisen 
palokunnan tehtävistä:   
-Liittyminen ja eroaminen vapaaehtoisesta palokunnasta on vapaaehtoista ja perustuvat yksilön omaan 
tahtoon  
-Vapaaehtoiset palokunnat sitoutuvat toimimaan järjestelmällisesti ja organisoidusti heille annettuja 
tehtäviä kohtaan   
-Vapaaehtoisessa palokuntatoiminnassa ei käytetä säännösteltyjä toiminta-aikoja 
(työaikoja/valmiusaikoja)  
-Palokunnan jäsenet käyvät koulutusjärjestelmän määrittelemiä koulutuksia ja toimivat 
valmiuksiensa/koulutuksensa puitteissa palokunnassa  
-Koulutus ja varusteet pitää tarjota jäsenille niin että pystyvät täyttämään annetut tehtävät 
turvallisuusmääräysten puitteissa  
-Vapaaehtoinen palokunta ei saa olla päätoimeentulonlähde  



 
-Vapaapalokunnan päätehtävä on minimissään toimia ehkäisevässä palontorjuntatehtävässä, apuna 
luonnonkatastrofeissa, räjähdyksissä, sortumissa, onnettomuuksissa, ja vaarallisten aineiden 
torjunnassa, suojellakseen ihmisiä, eläimiä, luontoa ja omaisuutta. Vapaaehtoinen palokunta voi toimia 
sen lisäksi myös ensihoito ja väestönsuojelu tehtävissä  
-Vapaaehtoisessa palokunnassa toimivalle pitää korvata tehtävän suoritukseen menneet omat kulut  
-Vapaaehtoisen palokunnan jäsenen pitää olla vakuutettu palokunnan tehtäviä suorittaessaan sairas- ja 
tapaturmavakuutuksenkin puolesta  
-Vapaaehtoisen palokunnan jäsen ei saa kärsiä ammatillisesti tai henkilökohtaisesti palokunnan tehtäviä 
suorittaessaan 
 


