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Porin Vapaaehtoinen Palokunta ry 

Liite 2 Porin VPK:n hälytysosaston johtosääntö 

Hyväksytty yhdistyksen hallituksessa 04.11.2020. 

 

1 TOIMINNAN TARKOITUS 

Hälytysosaston ensisijainen tarkoitus on huolehtia pelastustehtävien hoitamisesta palokuntasopimuk-

sessa mainittujen velvoitteiden mukaisesti. 

Hälytysosasto voi eri sopimuksella tai määräyksestä yhteistyössä viranomaisten kanssa tehdä muitakin 

kuin palokuntasopimuksessa mainittuja tehtäviä.  

Tarkoituksiensa ja tehtäviensä toteuttamiseksi hälytysosaston tulee olla yhteistyössä palokunnan mui-

den osastojen kanssa. 

2 TOIMINTAMUODOT 

Hälytysosasto hoitaa palokuntasopimuksessa mainittuja ja muita viranomaisten määräämiä tai heidän 

kanssaan sovittuja tehtäviä.  

Kyetäkseen toteuttamaan tehtävänsä on hälytysosaston jäsenten kouluttauduttava jatkuvasti. Harjoitus 

on palokunnan pääkoulutusmuoto. Hälytysosaston viikkoharjoitusten koulutussuunnitelma toteutetaan 

pelastuslaitoksen ohjeistuksen mukaisesti. Säännöllisesti järjestettyjen koulutus- ja harjoitustuntien 

vuotuisen määrän on oltava vähintään koulutussuunnitelmassa mainittujen tavoitteiden mukainen. 

Harjoituksissa noudatetaan pelastuslaitoksen antamia turvallisuusohjeita ja voimassa olevaa työturval-

lisuuslainsäädäntöä. Harjoituksen turvallisuudesta vastaa aina koulutusvuorossa oleva hälytysosaston 

nimetty esimies. 

3 JÄSENYYS 

Hälytysosastoon nimettävistä toimivista jäsenistä tekee ehdotuksen palokunnan päällikkö, kuultuaan 

hälytysosaston päällikköä. Nimityksen hyväksyy palokunnan hallitus. 

Hälytysosaston jäsenyys lakkaa seuraavissa tapauksissa: jäsen eroaa hälytysosastosta; jäsen ei täytä 

hälytysosaston jäsenyysvaatimuksia terveydentilan tai muun syyn vuoksi; hallitus erottaa jäsenen häly-

tysosastosta painavan syyn vuoksi.   
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Porin Vapaaehtoinen Palokunta ry 

3.1 Jäsenyysvaatimukset 

Hälytysosaston jäsenen velvollisuutena on säännöllisesti ja tunnollisesti osallistua koulutussuunnitel-

man mukaiseen koulutukseen, päivystykseen, sekä hälytyksiin. Hankittujen taitojen ylläpitäminen 

edellyttää, että hälytysosaston jäsen osallistuu vähintään 30 prosenttiin vuoden harjoituskerroista.  

Hälytysosaston jäsenen velvollisuutena on huolehtia hänen käyttöönsä luovutettujen ja käyttämiensä 

varusteiden ja kaluston huollosta. 

Terveyteen ja fyysiseen kuntoon liittyvät vaatimuksen on kuvattu kohdassa 6 Terveys ja fyysinen kun-

to. 

Koulutusvaatimukset on kuvattu kohdassa 7 Hälytysosaston koulutusvaatimukset. 

4 TOIMIELIMET JA TOIMIHENKILÖT  

Hälytysosaston johtoon kuuluvat hallituksen osastoa kuultuaan valitsemat palokunnan päällikkö, 1. 

apulaispäällikkö hälytysosaston päällikkönä ja 2. apulaispäällikkö, sekä tarpeellinen määrä nimettyjä 

esimiehiä. 

Tehtävään määrätyllä pelastusviranomaisella on oikeus ohjata ja valvoa hälytysosaston toimintaa.  

4.1 Hälytysosaston päällikkö 

Hälytysosaston päällikön tehtävänä on 

• johtaa hälytysosaston toimintaa ja huolehtia osaltaan sen toimintavalmiudesta 

• valmistella ehdotus toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi ja laatia edellisen vuoden toiminta-

kertomus 

• johtaa koulutustoimintaa 

• suunnitella hälytysosaston päivystysjärjestelyt 

• ylläpitää koulutusrekisteriä 

• määrätä tehtävät hälytysosaston muulle päällystölle ja esimiehille sekä hälytysosaston sihteeril-

le 

• osallistua hälytysosaston edustajana klubitoimikunnan kokouksiin. 

4.2 Hälytysosaston esimies 

Hälytysosaston esimiehen tehtävänä on toimia pelastusyksikön johtajana ja osallistua koulutuksen 

suunnitteluun sekä kouluttamiseen. 
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Porin Vapaaehtoinen Palokunta ry 

4.3 Kokoukset 

Hälytysosaston varsinainen kokous pidetään loka- marraskuussa. Kokouksessa läsnäolo-oikeus sekä 

äänivalta on hälytysosaston jäsenillä ja palokunnan puheenjohtajalla. Kokouksesta ilmoitetaan viimeis-

tään kaksi viikkoa ennen kokousta palokunnan ilmoitustaululla ja kullekin jäsenelle (sähköisesti) lähe-

tettävällä kutsulla. 

Kokouksessa käsiteltävät asiat: 

1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

2. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa 

3. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa 

4. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus 

5. Käsitellään hälytysosaston ehdokkaat palokunnan päälliköiksi 

6. Käsitellään osaston ehdokas palokunnan puheenjohtajaksi 

7. Käsitellään osaston ehdokkaat hallituksen jäseniksi 

8. Valitaan osaston sihteeri seuraavaksi kalenterivuodeksi 

9. Valitaan osaston esimiesehdokkaat 

10. Valitaan osaston ehdokas klubitoimikuntaan (oltava yksi (1) esimiesehdokkaista) 

11. Keskustellaan hälytysosaston kehittämisestä 

12. Muut esille tulevat asiat (mm. mahdollisen budjettiehdotuksen käsittely) 

13. Kokouksen päättäminen 

5 HÄLYTYSOSASTON JOHTAMINEN OPERATIIVISESSA TOIMINNASSA 

Yksikönjohtajaksi on etukäteen nimettävä vähintään yksikönjohtajan koulutuksen saanut hälytysosas-

ton esimies. Ellei nimettyjä yksikönjohtajia ole paikalla, johtaa yksikköä tilapäisesti asemaltaan kor-

kein, ja samassa asemassa olevista virkaiältään vanhin hälytysosaston jäsen, joka kykenee hoitamaan 

annettua tehtävää. Yksikönjohtaja vastaa aina johtamansa yksikön jäsenten turvallisuudesta. Voimassa 

olevaa työturvallisuuslakia ja -asetusta tulee noudattaa jokaisessa tehtävässä. 

Yksikönjohtajan tehtävänä on huolehtia, että käytön jälkeen autot pestään, kalusto huolletaan ja laite-

taan hälytys- ja lähtökuntoon heti paloasemalle saavuttua. Lisäksi hän huolehtii osaston tuntikirjanpi-

dosta. 

Yksikönjohtaja täyttää hälytystehtävien jälkeen onnettomuusselosteet VPK:n käyttöön ja tarvittaessa 

pronto-selvityksen pelastuslaitokselle. Hän ilmoittaa hälytystehtävässä olleen ja asemalle tulleen vah-

vuuden päivystävälle pelastusviranomaiselle. 

Yksikönjohtajan tehtäviin kuuluu myös tilanteenaikaisen kalusto- ja ruokahuollon järjestäminen. 
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Porin Vapaaehtoinen Palokunta ry 

6 TERVEYS JA FYYSINEN KUNTO 

Hälytysosaston päällikkö huolehtii siitä, että pelastuslaitoksen määrittelemät terveystarkastukset ja 

fyysisen kunnon testaukset suoritetaan voimassa olevien ohjeiden mukaisesti siten, että mm. pelastus-

sukelluskelpoisuudet pysyvät voimassa. 

Hälytystoimintaan ja harjoitteluun osallistuvalle tehdään terveystarkastus pelastuslaitoksen osoittamas-

sa paikassa. Jäsenen työkyvyn on oltava pelastustoimintaan sopiva, joka on myös hälytysviestijärjes-

telmään kuulumisen edellytys. 

Hälytysosaston jäsenen velvollisuutena on ilmoittaa hälytysosaston päällikölle sellaisista itseään kos-

kevista terveydentilansa muutoksista, jotka voivat aiheuttaa vaaraa toimintatilanteessa. Jäsenen ollessa 

sairauslomalla hän ei saa osallistua harjoitus- tai hälytystoimintaan. 

Pelastussukellukseksi (savu-, kemikaali-, ja vesisukellus sekä pintapelastus) luokitellut työtehtävät ja 

näihin vaadittava fyysisen kunnon taso määritellään sisäasiainministeriön erillisessä ohjeistuksessa. 

Hälytysosaston jäsenen tulee ylläpitää tehtäviensä edellyttämää kuntoa. 

7 HÄLYTYSOSASTON KOULUTUSVAATIMUKSET 

Hälytysosaston henkilöstöön kuuluvan pelastustoimintaan osallistuvan henkilön tulee ylläpitää tehtä-

viensä edellyttämiä perustaitoja. Pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön kelpoisuus määritellään 

tarkemmin valtioneuvoston voimassa olevassa asetuksessa pelastustoimesta. 

Henkilö, joka miehistön osalta ennen 01.01.1990 ja päällystön osalta ennen 01.01.1991 on toiminut 

aktiivisesti vähintään viisi (5) vuotta puolivakinaisen palokunnan sivutoimisissa tehtävissä tai teolli-

suus-, laitos- tai sopimuspalokunnan hälytysosastossa, katsotaan kelpoiseksi toimimaan hälytysosas-

tossa ja käyttämään vastaavia nimityksiä. 

7.1 Miehistön peruskoulutus 

Vähimmäiskoulutustaso sammutus – ja pelastustyöhön osallistuvalle on sammutustyökurssi. 

7.2 Alipäällystön peruskoulutus 

Sammutus- ja pelastustyöhön osallistuvan alipäällystön tulee olla suorittanut vähintään yksikönjohta-

jakurssin tai pelastusalan ammatillisen tutkinnon. 

7.3 Päällystön peruskoulutus 

Palokunnan päällikön tulee olla suorittanut vähintään sopimuspalokunnan päällikkökurssin, sivutoimi-

sen teollisuuspalopäällikön peruskurssin tai pelastusalan päällystötutkinnon. 
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Porin Vapaaehtoinen Palokunta ry 

7.4 Pelastussukellustehtävät 

Pelastussukellustehtävään osallistuvalta vaaditaan lisäksi, että hän on suorittanut tehtävän edellyttämän 

kurssin. 

8 VAKUUTUSTURVA 

Hälytysosaston jäsenellä on oikeus vakuutusturvaan tapaturman varalta. 

9 TALOUS 

Hälytysosaston tiliasiat hoidetaan VPK:n kirjanpidossa. 

10 OSASTON JOHTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN  

Osaston johtosäännön ja siihen tehtävät muutokset hyväksyy palokunnan hallitus.  

 

 

 

Tämä johtosääntö tulee voimaan 04.11.2020. 


