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TOIMINTASUUNNITELMA 2023 
 
Pelastustoiminta-jaosto 
 

Toiminta-ajatus 

Pelastustoiminta-jaosto edustaa Suomen Palopäällystöliitto ry:ssä pelastustoiminnan asiantuntijuutta ja kehittää 
jäsenistönsä ammatillisia valmiuksia pelastustoiminnan tehtävissä. 
 

Toiminnan tavoite 

Jaoston tavoitteena on olla aktiivinen, arvostettu ja jatkuvasti kehittyvä pelastustoiminnan asiantuntijaverkosto 
toimialalla. 
 

Jaoston toiminta 

Pelastustoiminta-jaoston toiminta painottuu jäsenistönsä ammatillisen osaamisen ja asiantuntijuuden vahvistamiseen. 
Osaamisen kehittämistä tuetaan hankkimalla tietoa toimialan parhaista toimintamalleista, järjestelmistä ja 
välineistä. Ajantasaisin tieto välitetään jäsenistölle seminaari- ja webinaarikoulutuksilla sekä aktiivisella 
viestinnällä. 
 
Ammatillinen yhteisöllisyys on vahvasti esillä jaoston toiminnassa. Jäsenistölle tarjotaan kehittämisalusta, jossa 
erilaisten koulutustilaisuuksien asiantuntijoiden lisäksi ammatillinen verkosto mahdollistaa asiantuntijuuden ja 
osaamisen jakamisen, toisilta oppimisen sekä kollegiaalisen tuen. Jaoston toiminnassa hyödynnetään laajaa 
yhteistyöverkostoa eri viranomaisten, yhteisöjen ja järjestöjen kanssa.  
 

• Järjestämme ajankohtaisia ammatillisia webinaari- ja seminaaritilaisuuksia jäsenistölle ja 
yhteistyökumppaneille sekä avoimina tilaisuuksina kaikille kiinnostuneille. 

• Edustamme liiton asiantuntemusta erilaisissa turvallisuutta kehittävissä hankkeissa ja työryhmissä. 
• Teemme aloitteita, esityksiä ja lausuntoja pelastustoiminnan kehittämiseksi ja yhteiskunnan turvallisuuden 

lisäämiseksi. Jaoston johtokunta toimii jäsenistönsä edustajana. 
• Pidämme yllä ja kehitämme jatkuvasti aktiivista pelastustoiminnan asiantuntijaverkostoa. 
• Teemme yhteistyötä liiton muiden jaostojen kanssa.  
• Johtokunta tukee liiton toiminnanjohtajan ja muiden toimihenkilöiden työtä. 

 

Jaoston hallinto 

Jaoston johtokunta edustaa jäsenistöään ja vastaa jaoston toiminnasta sekä sen kehittämisestä. Johtokuntaan 
kuuluvat puheenjohtaja ja 4 jäsentä sekä ensimmäinen ja toinen varajäsen. Johtokunta pitää kokouksia 
toimintavuoden aikana 4–6 kertaa, pääsääntöisesti etäyhteydellä. Tämän lisäksi johtokunnan jäsenet pitävä 
säännöllisesti yhteyttä lausuntojen ja tilaisuuksien valmisteluiden sekä jäsenistöltä tulleiden palautteiden 
käsittelemiseksi. 
 
Jaostokokous pidetään johtokunnan määräämänä ajankohtana kerran vuodessa ennen syysliittokokousta. 
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Viestintä ja tiedotus 

Viestinnän avulla tiedotetaan liiton ja jaoston jäsenille sekä yhteistyökumppaneille ajankohtaisista asioista tehden 
jaoston toimintaa näkyväksi. Viestinnässä käytetään liiton viestintäkanavia jäsenistön ja yhteistyökumppaneiden 
tavoittamiseksi. Jaoston jäsenistön ja asiantuntijatoimikuntien jäsenistön ammattiosaamista hyödynnetään liiton 
ajankohtaisviestinnässä.  
 

Vuoden 2023 toiminta- ja kehittämistavoitteet 

• Valmistellaan aktiivisesti asiantuntijalausuntoja jaostolle osoitettuihin lausuntopyyntöihin. Tavoitteena on 
hyödyntää tehokkaammin jaoston jäsenistön asiantuntijuutta. 

• Jaoston jäseniä hyödynnetään liiton edustajina erilaisissa työ- ja ohjausryhmissä sekä toimikunnissa.   
• Järjestetään läpi toimintavuoden pelastustoimintaa ja sen johtamista koskevia webinaarikoulutuksia. 
• Järjestetään pelastustoimintaan liittyviä koulutustilaisuuksia ja -kiertueita vuoden 2023 aikana. 
• Jaoston johtokunta tekee seminaari- ja tutustumismatkan Eurooppaan toimintavuoden aikana 

pelastustoiminnan asiantuntijuuden kehittämiseksi. Edelliselle vuodelle suunniteltu matka peruuntui 
johtokunnasta riippumattomista syistä. 

• Jaoston uusien jäsenten rekrytointia tehostetaan aktiivisella viestinnällä Palopäällystöliiton 
toimintamahdollisuuksista. 

• Aktivoidaan jäsenistöä heille suunnatulla viestinnällä ajankohtaisesta toiminnasta liiton viestintäkanavia 
hyödyntäen. 
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