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SPEK pelastusalan puolesta toimijaksi 
 
Suomesta puuttuu taho, joka kokoaisi kaikki pelastustoimen piirissä olevat toimimaan alan 
puolesta. Me allekirjoittajat olemme tämän jo pitkän aikaa huomanneet suurena puutteena. 
Siksi olemme yhdessä ryhtyneet toimimaan puutteen korjaamiseksi. Tämä on vain alku 
”unelmallemme”, jossa koko pelastusala voisi toimia yhdessä havaittujen tärkeiden asioiden 
puolesta, nostaa selvästi profiiliaan ja nousta oikeasti valtakunnalliseksi toimijaksi muiden 
valtakunnallisten turvallisuustoimijoiden rinnalle.   
Toivoisimme, että Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ryhtyisi pelastustoimen kokoavaksi 
voimaksi ja keskittyisi pelastustoimen strategiassa sovittuihin tehtäviinsä. 
 
Selkeä rooli voidaan löytää 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on jatkuvasti paininut oman roolinsa kanssa ja sen 
tehtävien kirjo on rönsyillyt yhteen jos toiseenkin suuntaan. Välillä se on puhunut itsestään 
palokuntien keskusjärjestönä, sitten se on haalinut kaikkia vapaaehtoistoimijoita 
pelastuspalvelujärjestöt-kylttinsä alle. Joskus järjestössä on korostettu koulutusta, toisinaan 
koulutuksella ei ole ollut juurikaan merkitystä sen toiminnassa. Se on myös nostanut 
tehtäviinsä turvallisuuskoulutuksen ja -viestinnän sekä varautumisen.  
Mielestämme SPEKin kokonaisturvallisuuden peesaaminen on johtanut pelastusalalla 
negatiiviseen kehitykseen. Palokuntien järjestötyö on kärsinyt, niiden yhteistyö alueellisten 
pelastusalan liittojen kanssa on vaikeutunut sekä välimatka järjestötyön ja pelastustoimen 
kenttäväen välillä on kasvanut. 
 
Alueelliset pelastusliitot maakunnallisuuden edistäjänä 

Itsenäiset alueelliset pelastusalan liitot ovat tärkeitä myös tulevaisuudessa ja on järkevää 
palauttaa ne alueille joista ne puuttuvat. Yhteistyö maakunnan pelastuslaitoksen kanssa, 
palokuntien järjestötyö ja kouluttaminen sekä varautumisen ja turvallisuuden kouluttaminen 
takaavat niille tehtäviä myös jatkossa. Alueliittojen keskinäinen yhteistyö projektien 
muodossa kehittää niiden toimintaa. Se, että pelastustoimi on tulevaisuudessa 
maakunnallinen, on tärkeä viesti kaikille maakunnallisille pelastusalan toimijoille: se luo 
järkevän perustan kehittää itsenäiset pelastusliitot yhteisiksi alan maakunnallisiksi 
järjestöiksi. 



 
SPEKin strategiatyö on mahdollisuus 

Palokuntajärjestötyö sopii huonosti pelastusalan keskusjärjestön toimenkuvaan.  Se jopa 
haittaa keskusjärjestön kuvaa koko pelastusalan keskusjärjestönä. SPEKin toimenkuvaa tulee 
terävöittää ja sen järjestötyöstä vapautuvat resurssit tulee kohdistaa koko pelastusalan 
puolesta toimimiseen ja alueellisten liittojen roolin vahvistamiseen. Mielestämme SPEKin 
rooli on koordinoida pelastustoimen yhteisöjen yhteistyötä ja johtaa pelastusalaa löytämään 
yhteiset edut, joita yhdessä ajetaan ja joiden puolesta toimitaan. 
SPEKissä parhaillaan oleva strategiatyö antaa mahdollisuuden terävöittää järjestön roolia 
koko pelastusalan puolesta toimijana. Tätä mahdollisuutta ei saa hukata.  
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