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TOIMINTASUUNNITELMA 2023 
 
Yritysturvallisuus-jaosto 
 
 
Toiminnan tarkoitus  
 
Suomen Palopäällystöliiton Yritysturvallisuus-jaoston tehtävänä on toimia teollisuuden ja elinkeinoelämän sekä jul-
kishallinnon turvallisuustehtävissä toimivien henkilöiden yhteistyötahona. 
 
Yritysturvallisuus-jaoston tehtävänä on jäsenistön ammattitaidon kohottaminen ja kannanotto vireillä oleviin turvalli-
suuteen vaikuttaviin asioihin sekä jäseniensä vaikutusmahdollisuuksien edistäminen turvallisuusalalla.  
 
Jaoston toiminta antaa jäsenistölle valmiuksia toimia aktiivisesti omalla työpaikalla yritysturvallisuusasioiden parissa. 
Toiminta antaa myös mahdollisuuden pitää kiinteää yhteyttä eri sidosryhmiin, verkostoitua turvallisuusalan sidosryh-
mien sisällä sekä osallistua aktiivisesti liiton ja jaoston toimintaan.   
 
Jaosto toimii liiton toimintaperiaatteiden mukaisesti ja toteuttaa liiton strategiaa. 
 
Järjestötoiminta 
 
Yhteiskunnallisen nopean kehityksen ja lisääntyvien riskien tuomat turvallisuushaasteet edellyttävät liitolta valp-
pautta, jotta pystymme vastaamaan meille tuleviin haasteisiin. Muuttuvassa toimintaympäristössä pyrimme vaikutta-
maan siihen, että teollisuuden ja elinkeinoelämän turvallisuusasiat huomioidaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tätä 
kehittämis- ja muutosvaihetta edistämme tiiviissä yhteistyössä liiton ja sen eri jaostojen sekä sidosryhmiemme kanssa. 
 
Jaosto edistää ja tekee yhteistyötä muiden turvallisuusalan järjestöjen ja organisaatioiden kanssa. 
 
Jaosto suunnittelee yhdessä liiton toimiston kanssa yritysjäsenyyden uuden mallin.  
 
Jaostokokous pidetään ennen syksyn liittokokousta. Jaostokokouksessa valitaan jaoston edustajat liittohallitukseen. 
  
Johtokunta 
 
Jaoston toimintaa johtaa ja kehittää jaostokokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä jä-
sentä sekä kaksi varajäsentä (sihteeri, varapuheenjohtaja ja eri toimintovastaavat valitaan näistä). Varajäsenet 
osallistuvat johtokunnan kokouksiin. 
 
Johtokunta vastaa jaoston toiminnasta ja sen kehittämisestä. Asioiden valmistelua ja toteutusta varten johtokunta voi 
nimetä työryhmän tai henkilöitä seuraaviin tehtäviin: 

• koulutusvastaava 
• jäsentoiminnasta vastaava 
• lausunnoista vastaava 
• viestintävastaava 

 
Tarvittaessa voidaan asettaa erillisiä työryhmiä. 
 
Johtokunta vastuuttaa ja aikatauluttaa toimintasuunnitelman sisällön sekä seuraa toteutumista kokouksissaan.  
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Koulutustoiminta 
 
Yritysturvallisuus-jaoston koulutuksen painopisteinä ovat yritysturvallisuuden ajankohtaiset teemat.  
 
Jaoston johtokunta suunnittelee koulutusta yhdessä liiton henkilöstön kanssa. Yritysturvallisuus-jaostossa koulutusta 
koordinoi koulutusvastaava.    
 
Jaosto osallistuu tarvittaessa myös muiden jaostojen koulutusten suunnitteluun ja sisällöntuotantoon.  
 
Jaosto on aktiivisesti mukana tulityökoulutuksen kehittämisessä. 
 
Jaosto toimii järjestäjänä seuraavissa koulutustilaisuuksissa: 

• Yritysturvallisuusfoorumi 
• Tunti turvaa -verkkokoulutus 

  
Yritysturvallisuus-jaoston jäsenet voivat osallistua myös muiden jaostojen ja liiton järjestämiin yhteisiin koulutustilai-
suuksiin. 
 
Jaoston näkyvyys 
 
Jaoston tulee näkyä jäsenistölle ja toiminnasta tulee kertoa aktiivisesti. Jaosto viestii jäsenistön kanssa seuraavilla 
tavoilla: 

• Jäsenistöä tiedotetaan sähköpostilla säännöllisesti liiton ja jaoston toiminnasta. 
• Uusille jäsenille tiedotetaan jaoston toiminnasta sähköpostitse. 
• Jaosto viestii liiton tarjoamilla alustoilla. 
• Palopäällystö-lehteen kirjoitetaan artikkeli jaoston kuulumisista. 

 
Jaosto osallistuu aktiivisesti turvallisuusalan tapahtumiin ja yhteistyöfoorumeihin. 
 
Asiantuntijatoiminta 
 
Yritysturvallisuus-jaosto on mukana kehittämässä liiton yrityksille tarjoamia uusia palveluja. 
 
Jaosto antaa asiantuntijalausuntoja. 
 
Yritysturvallisuus-jaosto on mukana kehittämässä yhteistyökonseptia Pelastusopiston ja Laurean kanssa. Tavoitteena 
on molempia osapuolia palvelevien yhteistyömuotojen lisääminen (opiskelijat/yritykset). 
 
Jaosto edustaa liittoa SPEKin tulityötoimikunnassa. 
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