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PIENI OPAS SOPIMUSPALOKUN-
NISTA JA PELASTUSTOIMEN 
VAPAAEHTOISTOIMINNASTA  
on tarkoitettu taskukokoiseksi käsikirjaksi jokaiselle 
sopimuspalokuntalaiselle ja pelastustoiminnan 
vapaaehtoistoimintaan osallistuvalle. Oppaasta 
löytyy tietoa sopimuspalokuntajärjestelmästä 
ja valtakunnallisia tunnuslukuja, jotka auttavat 
hahmottamaan minkälaisen kokonaisuuden osana 
sopimushenkilöstö pelastustoimessa toimii. Näitä 
tietoja voi hyödyntää myös kerrottaessa sopimus-
palokuntatoiminnasta siitä kiinnostuneille tai esi-
merkiksi yhteiskunnan päättäjille. Mukana on myös 
palokuntatoiminnan tueksi tarkoitettua tietoa. Pieni 
opas on sananmukaisesti pieni. Lisää tietoa löytyy 
esimerkiksi SSPL:n muista oppaista, jotka löytyvät 
osoitteesta www.sspl.fi. Painettuja oppaitamme 
toimitetaan pyydettäessä veloituksetta SSPL:n 
jäsenpalokuntiin.

KÄSITTEET
On tärkeää, että pelastus-
toimessa käytetään oikeita 
käsitteitä. 

Pelastustoimen uudistamis-
hankkeeseen liittyen kirkas-
tettiin palokuntatoimintaan 
liittyviä käsitteitä ja niiden 
oikeaa käyttöä. Tämän mu-
kaisesti käsitteitä tulisi myös 
käyttää.

Palokunta 
Pelastustoimen tehtäviä 
varten varustettu järjestettyä 
apua antava yhteisö, jonka 
henkilöstö on saanut koulu-
tuksen tehtäviinsä. Palokunta 
voi olla esimerkiksi ammatti-
palokunta, sopimuspalokunta 
tai työpaikkapalokunta.

Sopimuspalokunta 
Pelastuslaitoksen kanssa 
pelastustoimeen kuuluvien 
tehtävien hoidosta sopimuk-
sen tehnyt järjestettyä apua 
antava palokuntayhteisö. 

Sopimus voi olla yhteisön 
tekemä palokuntasopimus tai 
henkilön ja pelastuslaitoksen 
välinen työsopimus. 

Sopimuspalokuntia ovat 
vain palokuntayhteisöt.

Työpaikkapalokunta 
Yhteisö, jonka henkilöstö 
osallistuu lähinnä oman 
työpaikkansa pelastustoimen 
tehtäviin, esim. teollisuuspa-
lokunta (TPK), laitospalokunta 
(LPK), sotilaspalokunta (SPK) 
ja lentoaseman palokunta. 
Työpaikkapalokunta voi toimia 
myös sopimuspalokuntana. 

Henkilökohtaisen  
sopimuksen sopimus- 
palokunta (HSPK) 
Palokuntayhteisö, jossa 
sopimuspalokuntalaisilla on 
henkilökohtaiset työsopimuk-
set pelastuslaitoksen kanssa. 
HSPK-sopimuspalokuntia 
on Suomessa n. 200. Usein 
HSPK-sopimuspalokuntalaisilla 
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on myös oma palokuntayhdis-
tys (palomieskerho).

Vapaaehtoinen palo-
kuntayhdistys (VPK) 
Kun palokuntayhdistys on teh-
nyt pelastustoimintaan liittyvi-
en palveluiden tuottamisesta 
sopimuksen pelastuslaitoksen 
kanssa, se toimii sopimus-
palokuntana. Pelastuslaitos 
maksaa VPK-sopimuspalo-
kunnille sopimuskorvausta. 
Saamastaan korvauksesta osa 
VPK-yhdistyksistä maksaa so-
pimuspalokuntalaisille palkkaa 
osallistumisesta pelastustoi-
men tehtäviin. Joskus tällaisen 
palkan maksaa pelastuslai-
tos. VPK-yhdistyspohjainen 
sopimuspalokunta voi toimia 
myös kuten HSPK siten, että 
sopimushenkilöstöllä on myös 
työsopimus pelastuslaitoksen 
kanssa. 

Palokuntasopimus 
Sopimus, jonka yhteisö tekee 
pelastuslaitoksen kanssa sää-
dösten mukaisten pelastus-
toimeen kuuluvien tehtävien 
hoitamisesta. 

Pelastustoimen  
henkilöstö 
koostuu Suomessa päätoimi-
sesta ammattihenkilöstöstä 
ja sopimushenkilöstöstä eli 
sopimuspalokuntalaisista. 

Sopimushenkilöstö 
Pelastustoimen tehtäviin palo-
kuntasopimuksen tai työsopi-
muksen perusteella osallistu-
va henkilöstö. Voidaan käyttää 
myös työpaikkapalokunnissa 
työskentelevistä henkilöistä 
(työsopimus työnantajan 
kanssa). 

Pelastustoimen 
vapaaehtoistoiminta 
Pelastustoimessa kolmannen 
osapuolen eduksi tehtävä työ, 
josta ei makseta tekijälleen 
henkilökohtaista palkkiota 
eikä sitä tehdä taloudellisista 
syistä ja johon osallistutaan 
tekijän vapaasta tahdosta ja 
oma-aloitteisesti. Vapaaeh-
toistoimintaan osallistuville 
aiheutuneet kulut voidaan 
korvata sopimuksen perus-
teella. 

Toimijaorganisaatioita 
ovat pelastustoiminnassa 
käytettävät meri- ja järvipe-
lastusyhdistykset, vapaaeh-
toisen pelastuspalvelun or-
ganisaatiot ja vapaaehtoiset 
palokuntayhdistykset, jotka 
eivät ole sopimuspalokuntia 
tai muita alueen pelastus-
toimen kanssa sopimuksen 
tehneitä yhteisöjä. 

Sopimuspalokuntatoimin-
ta ei ole pelastustoimen 
vapaaehtoistoimintaa. Pe-
lastustoimen vapaaehtoistoi-
minnaksi voidaan lukea palo-
kuntayhdistyksissä tehtävä 
sopimuspalokuntatoimintaa 
tukeva työ, kuten yhdistys-
ten hallintoon liittyvä työ, 
nuorisotyö tai tukiosastojen 
toiminta.
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SUOMEN PALOASEMAVERKOSTO

  Sopimuspalokunnat     Ammattipalokunnat

(2015)

16

0

1. Helsinki
2. Länsi-Uusimaa
3. Keski-Uusimaa
4. Itä-Uusimaa
5. Varsinais-Suomi
6. Kanta-Häme
7. Päijät-Häme
8. Kymenlaakso
9. Etelä-Karjala

10. Etelä-Savo
11. Keski-Suomi
12. Pirkanmaa
13. Satakunta
14. Etelä-Pohjanmaa
15. Pohjanmaa
16. Keski-Pohjanmaa 
ja Pietarsaari
17. Pohjois-Savo

18. Pohjois-Karjala
19. Jokilaaksot
20. Kainuu
21. Oulu-Koillismaa
22. Lappi

0. Ahvenanmaa
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Suomessa on runsas 700 sopi-
mushenkilöstöön perustuvaa 
palokuntaa. Näistä vapaaeh-
toisten palokuntayhdistysten 
yhteisösopimuksilla toimii 
runsas 490, henkilökohtaisen 
sopimuksen (työsopimus) 
perusteella toimii n. 200 ja 
työpaikkasopimuspalokuntia 
on vajaa 20. Sopimuspalokun-
nissa toimii n. 15 000 häly-

tyskelpoista sopimuspalokun-
talaista. Sopimuspalokunnat 
huolehtivat pelastustoimin-
nasta alueella, joka on noin 90 
prosenttia Suomen pinta-alas-
ta. Myös 10 prosentin alueella, 
eli suuremmissa taajamissa, 
sopimuspalokunnilla on tärkeä 
tehtävä toimia ammattipalo-
kuntia täydentävinä ja tukevina 
yksikköinä.

Sopimuspalokuntien 
lähtöajat
Palokuntien sopimuksissa 
lähtöaikavaatimukset vaihte-
levat 5–30 minuutin välillä. 
Sopimusten mukaan alle 10 
minuutissa lähteviä palokuntia 
on 88,6 % kaikista sopimus- 

Sopimuspalokunnassa on 
keskimäärin yli 

 20  
hälytyskelpoista  

sopimuspalokuntalaista  
ja noin  

70 
hälytystehtävää  

vuodessa. 

palokunnista. Jos kaikki sopi-
muspalokunnat hälytettäisiin 
yhtä aikaa, olisi viidessä mi-
nuutissa hälytyksestä ympäri 
vuorokauden yhteiskunnan 
käytössä palokuntasopimus-
ten mukaisesti 1400 ja 10 
minuutissa 2804 sopimuspalo-
kuntalaista. Puolessa tunnissa 
henkilömäärä olisi kasvanut 
vähintään 3165:een.

Sopimuspalokuntien 
lähtö kiireellisiin  
tehtäviin
Suomen Sopimuspalokuntien 
Liitto teki vuonna 2013 selvi-
tyksen palokuntien kiireellisiin 
hälytyksiin lähtemisestä. 
Pronto-tietojärjestelmän pe-
rusteella tarkasteltiin yhteensä 
85 000 sopimuspalokuntien 
kiireellistä hälytystehtävää.

Selvityksessä voitiin todeta 
mm., että sopimuspalo-
kuntalaiset lähtevät usein 
sopimusehtoja nopeammin 
hälytystehtäviin – seuraaval-
la sivulla kaavio siitä kuinka 
paljon lähdöistä on tapahtu-
nut hälytyksestä 3, 5, 8 ja 10 
minuutin kuluttua.

Vuonna 2018  
paloauto lähti  

79 300
kertaa hälytystehtävään 

sopimuspalokunnan 
asemalta – eli 

keskimäärin noin 217 
kertaa/päivä.

SOPIMUSPALOKUNNAT
SUOMESSA
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Sopimuspalokuntien kaikki kiireelliset tehtävät ja niihin lähte-
minen 2011–2013. Kaavio kertoo kuinka monta prosenttia palo-
kunnista on ollut hälytyshetkestä liikkeellä 3, 5, 8 ja 10 minuutin 
kuluttua.

PELASTUSLAITOSTEN TI-
LINPÄÄTÖSTIEDOT vuodelta 
2018 osoittavat, että pelastus-
laitosten toimintamenot olivat 
415 miljoonaa €.

NÄISTÄ MENOISTA sopimus-
palokuntien osuus on noin 
18,2 % eli noin 75,5 miljoonaa 
€ vuodessa. Yhtä sopimuspalo-
kuntalaista kohti kustannukset 
ovat näin ollen keskimäärin 

noin 5035 € vuodessa – 
päivää kohti tämä on 13,80 
€/sopimuspalokuntalainen/
päivä. Luvut sisältävät kaikki 
sopimuspalokuntatoimintaan 
kohdistuvat yhteiskunnan 
kustannukset. Tämän lisäksi 
SSPL:n tekemään kyselyyn 
perustuvan arvion mukaan so-
pimuspalokunnat rahoittavat 
toimintaa omakustanteisesti 
10,4 milj € vuodessa.

SOPIMUSPALOKUNTATOIMINNAN 
KUSTANNUKSET YHTEISKUNNALLE
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PALOKUNTA-
TOIMINNAN  
HISTORIAA
Suomen palokuntatoiminta 
alkoi Turun VPK:n perustami-
sella vuonna 1838.

Vapaapalokunta-aika
Vapaapalokuntatoiminnan 
aikaa Suomessa elettiin 
1800-luvun loppupuolelta 

aina vuoteen 1933 asti. Mitä 
vapaapalokuntatoiminta 
tarkoitti? Se oli oman kylän tai 
kaupungin turvallisuuden puo-
lesta toimimista. Vapaapalo-
kunta toimi itsenäisesti, muis-
ta riippumatta. Toimimaan 
lähdettiin, kun jostain kuultiin 
palon syttyneen. Kalusto oli 
vapaapalokunnan henkilöstöl-
lä kotona tai vajassa, kalusto 
siirrettiin kohteelle mies-

voimin kärryillä tai hevosen ve-
tämillä kärryillä, paloautoja ei 
siihen aikaan ollut juuri käytös-
sä, kaikki toiminta ja kaluston 
hankinta rahoitettiin pääosin 
omalla varainhankinnalla. Tätä 
toimintaa ei säädelty lailla. En-
simmäisten vuosikymmenten 
jälkeen toiminta – vapaaehtoi-
suudesta johtuen – alkoi myös 
hiipumaan. Suomessa alettiin 
pohtia sitä, miten palokun-
tatoiminta saataisiin var-
memmaksi, tasokkaammaksi, 
johdetummaksi ja viranomais-
tahon vastuulle. 

Ensimmäinen palolaki 
vuonna 1933
Pohdinta johti Suomen ensim-
mäiseen palolakiin vuonna 
1933.

Suomeen muodostui lain 
perusteella pelastustoimi, 
joka oli kuntien vastuulla 
olevaa toimintaa. Jokaisessa 
kunnassa tuli olla vakinainen, 
puolivakinainen palokunta tai 
sopimuspalokunta. Puolivaki-
nainen palokunta ja sopi-
muspalokunta muodostuivat 
pääosin palokuntalaisista. Kun 

yksittäiset palokuntalaiset 
tekivät sopimukset (työsopi-
mus) kunnan kanssa näistä 
muodostui puolivakinainen 
palokunta, jossa oli mukana 
myös vakinaista henkilöstöä.

 Sopimuspalokunta syntyi 
yhdistyssopimuksella, jossa 
vapaaehtoinen palokuntayh-
distys muodosti jäsenistään 
sopimusehtojen mukaisen 
sopimuspalokunnan. Lain 
kirjauksia lievennettiin siten, 
että kunnassa saattoi kuitenkin 
olla yleinen palokunta, johon 
voitiin määrätä hätätilanteessa 
kaikki työkykyiset 18–55 vuoti-
aat miehet. 

Palokuntatoimintaan 
vaikuttavien lakien  
vaikutukset
Lain mukaan vapaaehtoinen 
palokuntayhdistys saattoi teh-
dä sopimuksen toimimisesta 
kunnallisena sopimuspalokun-
tana, mutta se edellytti mm. 
varmaa toimintaa – vapaaeh-
toisuuden asemasta.

Laki ei poistanut vapaaeh-
toisia palokuntayhdistyksiä (= 
VPK) vaan yhdistykset toimivat 

SOPIMUSPALOKUNTA- 
TOIMINTA
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silloin ja edelleenkin tärkeässä 
roolissa sopimuspalokuntien 
”kivijalkana”. Hyvin vahvoista 
perinteistä johtuen sopimus-
palokunnan nimenä käytetään 
edelleen vapaaehtoisen palo-
kuntayhdistyksen nimeä. Kyse 
ei ole kuitenkaan yhdistyksestä, 
joka lähtisi hälytystehtävään, 
vaan SOPIMUSPALOKUNNASTA.

ENSIMMÄISEN PALOLAIN 
(1933) toimeenpano vaikeutui 
yhteiskunnan kriittisistä vuosis-
ta ja sodista johtuen. Sopimuk-
settomat vapaapalokunnat 
jatkoivat vielä toimintaansa, 
vaikka asteittain siirryttiinkin 
sopimuspalokuntiin. Siirty-
mäaika oli kuitenkin pitkä ja 
vasta 1950-luvulla viimeinenkin 
vapaapalokunta muuttui sopi-
muspalokunnaksi. 

VUODEN 1975 hyväksyttiin 
laki palo- ja pelastustoimes-
ta – se mm. poisti kunnilta 
mahdollisuuden käyttää yleistä 
palokuntaa. Myös puolivakinai-
nen palokunta käsitteenä on 
jäänyt pois käytöstä. Nykyisin 
palokunnat ovat ammatti- tai 

sopimuspalokuntia. Sopi-
muspalokunnissa toimitaan 
henkilökohtaisen sopimuksen 
(työsopimus) tai yhteisösopi-
muksen perusteella.  

PALOKUNTA-
SOPIMUKSET 
Suomalainen palokuntamaa-
ilma on moninainen ja myös so-
pimuspalokuntatoimintaa oh-
jaavat palokuntien sopimukset 
poikkeavat paljon toisistaan. 
Toiminta noudattaa kuitenkin 
tiettyjä yleispäteviä tapoja:

SOPIMUSPALOKUNNAN TOI-
MINTA perustuu pelastuslakiin 
(379/2011) ja alueen pelastus-
laitoksen kanssa solmittuun 
sopimukseen pelastustoimeen 
kuuluvien tehtävien hoitamises-
ta. Sopimuksessa on määritetty 
palokuntatoiminnan puitteet eli 
sopimusosapuolten keskinäiset 
velvoitteet. Sopimus voi olla 
suora henkilökohtainen työso-
pimus tai palokuntayhdistyk-
sen solmima yhteisösopimus. 
Yhteisösopimus sitoo palo-
kuntayhdistystä, jonka jäsenet 
vastaavat sopimusvelvoitteiden 

täyttämisestä siten kuin 
yhdistyksessä on sovittu. 

Sopimuspalokuntana voi 
myös olla työpaikkapalokun-
ta, jossa vastaavasti työyh-
teisö on tehnyt sopimuksen 
pelastuslaitoksen kanssa. 
Työyhteisössä noudate-
taan työyhteisön sisäisiä 
sääntöjä.    

YHTEISÖSOPIMUKSESSA 
ON voitu sopia sopimuskor-
vausten lisäksi esimerkiksi 
sopimushenkilöstön velvoit-
teesta osallistua tarvittaessa 
varallaoloon, sopimuspalo-
kunnan yksiköiden lähdölle 
hälytystehtävään velvoite- 
tai tavoiteaika sekä vahvuus. 
Esim. sammutusauto 5 min 
vahvuudella 1+3, seuraava 
yksikkö 10 min vahvuudel-
la 0+2. Henkilökohtainen 
työsopimus voi sisältää 
esimerkiksi velvoitteen 
osallistua tarvittaessa 
varallaoloon ja huolehtia 
tehtävissä toimimisen edel-
lyttämien kelpoisuuksien 
säilyttämisestä.
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(Sopimuspalokuntabarometri-kyselyn mukaisesti,  
2017, SSPL)

Hyvä henki ja  
yhteisöllisyys.

Hälytystehtävät.

Ystävät.

Halu auttaa  
onnettomuus- 

tehtävissä.

Sopimuksellinen,  
varma ja osaava  

toiminta.

Mahdollisuus oppia 
uusia asioita.

PALOKUNTATOIMINNASSA 
ENITEN MOTIVOIVAT  
TEKIJÄT:
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KOULUTUS- 
JÄRJESTELMÄ  
LYHYESTI
Pelastustoimen sopimus-
henkilöstö saa tehtäviinsä 
tarvittavan koulutuksen kurs-
simuotoisesti. Kurssien käy-
minen pätevöittää toimimaan 
erilaisissa pelastustoimen 
tehtävissä. Sopimushenkilös-
tön koulutus on muuttumassa 
asteittain vuosien 2019-2020 
aikana. Pätevöittävän koulu-
tuksen koordinointivastuu on 
Pelastusopistolla. Perehdyt-
tämiskoulutus annetaan pa-
lokuntayhdistyksen toimesta. 
Ennen varsinaista palokunta-
koulutusta käydään terveys-
tarkastuksessa, jossa todetaan 
henkilön sopivuus terveytensä 
puolesta hälytystehtäviin. 
Hälytyskelpoisuuden antava 
kurssi on nimeltään pelastus-
toiminnan peruskurssi – se on 
valmis toteutettavaksi vuoden 
2019 aikana.

Lisäksi 2020 
loppuun mennessä 
uudistetaan 
seuraavien kurssien 
opetussuunnitelmat, 
toteutusuunnitelmat 
sekä opetus- 
materiaalit:

 savusukelluskurssi
 pelastustoiminta  

   tieliikenne- 
   onnettomuuksissa

Vastaavasti 
uudistetaan  
2021–2022:

 Ensiapu
 Ensivaste
 Pintapelastus 
 Korkealla työskentely
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PALOKUNTAYHDISTYS  
SOPIMUSPALOKUNNAN KIVIJALKANA 

OIKEAT  
KÄSITTEET
– Käytetään näitä

Pelastusopisto 
tuottaa myös 
seuraaville 
kursseille uudistetut 
opetussuunnitelmat, 
toteutus- 
suunnitelmat sekä 
opetusmateriaalit 
2019–2020 loppuun 
mennessä:

 Ryhmänjohtajakurssi
 Tilannepaikan- 

   johtajakurssi
 Sopimuspalokunnan  

   päällystökurssi
 Sivutoimisen  

   teollisuuspalopäällikön  
   peruskurssi

Muutakin koulutusta tarvitaan, 
sen mukaan mikä on palokun-
nan tehtävä.

Koulutus toteutetaan 
pääosin omalla pelastustoi-
men alueella. Päällystökurssit 
toteutuvat Pelastusopiston 
järjestämänä. 

Koulutus- 
uudistuksen 
tavoitteet:

 Ei liian pitkiä kursseja 
 Opetusmateriaali  

   avoimesti saatavaksi  
   verkossa

 Opetetaan vain niitä  
   tietoja ja taitoja, joita  
   tarvitaan

 Aikaisemmin hankitun  
   osaamisen  
   tunnustaminen

 Verkko-oppimis- 
   ympäristö

 Itseopiskelu –  
   etäopiskelu ja opetus- 
   menetelmät moni- 
   puolisesti

 Palautejärjestelmä
 Koulutusjärjestelmän  

   vastuu siirtynyt  
   osaavalle taholle

PELASTUSVELVOLLISUUS:
• Sopimukset  
(lähtöaika, vahvuus jne.)
• Päivittäistä toimintaa
• Jatkuva lähtövalmius
• Lähellä viranomaistoimintaa
• Vaatimukset
• Henkilökohtainen palkka tai  
   työkorvaus yhdistykselle

SOPIMUSPALOKUNNAT
• 79 300
• 90 % ja 10 %
• 709 sopimuspalok.
• 15 000 sopimushenk.

-> pelastustoimen vapaaehtoistoiminta 
”kivijalkana sopimuspalokunnalle”, 
• poikkeusolojen reservi
• muu palokuntayhdistysten  
tukitoiminta, eri osastot, järjestötoiminta

Muut pelastustoimeen 
liittyvät vapaaehtoisor-
ganisaatiot (Vapepa, 
SPR, meri- ja järvi- 
pelastus jne.)

VAPAAEHTOISUUS:
KRITEERIT, jotka tulee täyttyä:
• Avointa kaikille
• Tehdään jos huvittaa
• Palkatonta
• Hyödyttää kolmatta  
   osapuolta

KÄSITTEET, JOITA  
TULISI KÄYTTÄÄ:
• Sopimuspalokunta (Huom!  
   Ei ole vapaaehtoista toimintaa)
• sopimushenkilöstö
• VPK = vapaaehtoinen  
   palokuntayhdistys
• pelastustoimen vapaa- 
   ehtoistoiminta

VPK = VAPAAEHTOINEN  
PALOKUNTAYHDISTYS

MUU  
VAPAAEHTOISUUS
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Sopimuspalokuntatoiminta ei 
perustu vapaaehtoisuuteen, 
mutta sitä tukee pelastustoi-
men vapaaehtoistoiminta, jota 
myös tehdään palokunnissa ja 
palokuntatoimintaan liittyvissä 
järjestöissä. 

YHDISTYS- 
TOIMINTA
Useimpien sopimuspalokuntien 
taustalla toimii palokuntayh-
distys. Palokuntayhdistysten 
toiminta perustuu vapaaehtoi-
suuteen. Palokuntayhdistyksis-
sä tehdään tärkeää sopimus-
palokuntatoimintaa tukevaa 
pelastustoimen vapaaehtois-
työtä myös niissä palokunnissa, 
joiden palokuntasopimus ei ole 
yhdistyksen tekemä yhteisöso-
pimus. Palokuntayhdistyksillä 

on tärkeä rooli sopimushenki-
löstön yhteisöllisen hyvinvoin-
nin ylläpitämisessä.
Yhdistykset toimivat yhdistys-
lain (503/1989) ja sääntöjensä 
mukaisesti. Säännöt saa esim. 
yhdistyksen sihteeriltä. Yhdis-
tyksen korkein päättävä elin 
on yhdistyksen kokous, jossa 
äänivaltaa käyttävät yhdis-
tyksen äänivaltaiset jäsenet. 
Käytännön toimintaa johtaa 
kokouksen valitsema yhdis-
tyksen hallitus. Yhdistyksessä 
voi olla muitakin toimielimiä, 
jotka vastaavat hallitukselle 
ja/tai kokoukselle siten kuin 
säännöt määräävät. Säännöissä 
esitettyjen seikkojen täydentä-
miseksi yhdistyksellä ja/tai sen 
eri toimielimillä voi olla omat 
toimintaohjeet.

PALOKUNTA- 
NUORISOTYÖ
Palokuntayhdistysten nuo-
risotyö on pelastustoimen 
vapaaehtoistoimintaa, joka 
tukee sopimuspalokuntatoi-
mintaa. Monissa palokunnissa 
toimii nuoriso-osasto, jossa 
eri ikäiset palokuntanuoret 
oppivat pelastustoimintaa 
ja samalla tärkeitä turvalli-
suustaitoja. Palokuntanuo-
ret kartuttavat tietojaan ja 
taitojaan harjoitusten lisäksi 
ja omilla kursseillaan. Monet 
palokuntanuorista siirtyvät 
myöhemmin pelastustoimin-
nan peruskurssin käytyään 
mukaan sopimuspalokunnan 
hälytystoimintaan tai lähtevät 
opiskelemaan pelastusalan 
ammattilaisiksi.

MUUT  
PALOKUNTIEN 
OSASTOT
Palokuntayhdistyksissä toimii 
usein myös muita vapaaehtoi-
suuteen perustuvia osastoja, 
esimerkiksi veteraani-, tuki- tai 

naisosastoja. Näillä osastoilla 
voi olla myös sopimuspe-
rusteista toimintaa, liittyen 
esimerkiksi hälytystilanteiden 
muonituksen järjestämiseen.

JÄRJESTÖ- 
TOIMINTA
Palokuntatoimintaa tukevaa 
pelastustoimen vapaaehtois-
toimintaa tehdään pelastus-
alan järjestöissä. 

Suomen Sopimuspalo-
kuntien Liitto (SSPL) toimii 
sopimuspalokuntatoiminnan 
ja pelastustoimen vapaaeh-
toistoiminnan puolesta. Liiton 
jäseniä ovat vapaaehtoiset 
palokuntayhdistykset (VPK), 
henkilökohtaisen sopimuksen 
sopimuspalokuntien palokun-
tayhdistykset ja työpaikkasopi-
muspalokunnat. 

Muita valtakunnallisia 
pelastusalan järjestöjä ovat 
Suomen Pelastusalan Kes-
kusjärjestö (SPEK), joka on 
pelastus- ja turvallisuusalan 
yleishyödyllinen asiantuntija- 
ja palvelujärjestö sekä  

PELASTUSTOIMEN  
VAPAAEHTOISTOIMINTA
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Suomen Palopäällystöliitto 
(SPPL), joka on päällystöön 
kuuluvien henkilöjäsenten 
aatteellinen yhdistys. 

Alueellista sopimuspalo-
kuntatoimintaa edistävää 
työtä tehdään sopimuspa-
lokuntien alueosastoissa, 
joista osa on järjestäytynyt 
rekisteröidyiksi yhdistyksiksi 

ja osa toimii epävirallisem-
min. SSPL tukee alueosasto-
jen toimintaa.

Alueelliset pelastusliitot 
tekevät järjestötyötä alueilla 
ja tukevat myös palokuntien 
toimintaa esimerkiksi koulu-
tuksia järjestävinä tahoina. 
Alueellisten pelastusliittojen 
jäseniä voivat olla kunnat, 

yritykset, palokuntayhdistykset 
ja muut yhteisöt.

MUU PELASTUS- 
TOIMEN VAPAA- 
EHTOISTOIMINTA
Kaikki pelastustoimen vapaaeh-
toistoiminta ei liity palokuntien 
toimintaan. Tällaista pelastus-
toimen vapaaehtoistoimintaa 

edustavat esimerkiksi 
Vapaaehtoinen Pelastus-
palvelu (Vapepa), Suomen 
Punainen Risti (SPR) ja 
meri- ja järvipelastusta 
koordinoiva Suomen Meri-
pelastusseura.
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PELASTUSLAKI 

PELASTUSLAKI MUODOS-
TAA perustan Suomen pe-
lastustoimelle. Siinä on myös 
sopimuspalokuntatoimintaa 
koskettavia kohtia – niihin 
löydät ajantasaiset tiedot 
helpoiten verkosta:  
www.finlex.fi -> pelastuslaki

SEURAAVASSA ON poimittui-
na pääkohdittain pelastuslain 
ne kohdat, jotka erityisesti 
koskettavat sopimuspalokun-
tatoimintaa. Huomioi, että 
uuden hallituksen ohjelman 
mukaisesti pelastuslaki on 
tarkoitus uudistaa – siellä on 
nyt vanhahtavia kirjauksia ja 
muita muutoksen tarvitsemia 
puutteita.

2 a § Määritelmät
 sopimuspalokunta

25 § Pelastuslaitos sekä 
sopimuspalokunnat ja muut 
vastaavat yhteisöt

34 § Pelastustoiminnan  
johtaminen

 pelastustoimintaa tilapäisesti 
johtava sopimuspalokunta-
lainen

36 § Pelastustoiminnan  
johtajan toimivaltuudet

 käsittää myös tilapäisesti 
pelastustoimintaa johtavan 
sopimuspalokuntalaisen 
valtuudet

37 § Velvollisuus osallistua 
pelastustoimintaan

 työkykyinen henkilö

39 § Pelastustoimintaan osal-
listuvan toimintakyky

53 § Sopimuspalokuntaan ja 
muuhun vastaavaan yhtei-
söön kuuluvan terveystarkas-
tukset

54 § Sopimuspalokuntaan 
kuuluvan ja vapaaehtoishen-
kilöstön työturvallisuus

 Tämän lain 25 §:n mukai-
seen sopimuspalokuntaan 
kuuluvan pelastustoimintaan 
osallistuvan työturvallisuuteen 
sovelletaan työturvallisuusla-
kia (738/2002).

 Pelastustoimintaan muutoin 
kuin 1 momentissa tarkoite-
tulla tavalla vapaaehtoisesti 
osallistuvan työturvallisuuteen 
sovelletaan työturvallisuuslain 
55 §:ää.

56 § Pelastuslaitoksen vastuu 
koulutuksesta

57 § Pelastushenkilöstön 
kelpoisuusvaatimukset

 2 momentti

86 § Vaitiolovelvollisuus

94 § Sopimuksen perusteella 
pelastustoimintaan osallistu-
vien henkilörekisteri

101 § Vahingonkorvaus
 henkilökohtaisista vaatteista, 

varusteista ja työvälineistä

103 § Pelastustoiminnassa 
sattuneen tapaturman ja am-
mattitaudin korvaaminen 
 
111 § Pelastustoimen vir-
kapuku ja pelastustoimen 
suoja-asujen tunnukset

 3 momentti

TUEKSI TOIMINTAAN
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SOPIMUSPALOKUNTATOI-
MINNASSA ON noudatettava 
työturvallisuuslakia lain 4 §:n 8) 
kohdan mukaisesti. Työturval-
lisuuslain noudattamisvelvolli-
suus tarkoittaa, että palokun-
tatoiminnassa on toimittava 
työturvallisesti samalla tavalla 
kuin muillakin työpaikoilla. 
Erityisen tärkeää näin on lainkin 
mukaisesti toimia pelastus-
tehtävissä, jossa pelastusalaa 
koskettaa yhteistä työpaikkaa 
koskevat säännökset. Näissä 
johtava viranomainen käyttää 
pääasiallista määräysvaltaa 
myös sopimuspalokuntien 
henkilöstöön. Pelastuslaitok-
sella on kaikkiin toimijoihin 
nähden tiedottamisvelvoite, 
töiden suunnittelu- ja yhteen-
sovittamisvelvoite sekä yleinen 
huolehtimisvelvoite turvallisuu-
den kokonaishallinnasta.

Työturvallinen toiminta 
pelastustehtävissä edellyttää 
ennakoivaa opetusta ja ohjausta 
työturvalliseen toimintaan. 
Tämä on otettava huomioon 

harjoituksissa ja palokunta-
koulutuksessa. Pelastuslaitos-
kohtaisesti laadittavat työsuoje-
lun toimintaohjelmat luovat 
perustan järjestelmälliselle 
vaarojen tunnistamiselle, pois-
tamiselle ja jäljelle jääneiden 
vaarojen merkityksen arvioin-
nille.   

Työturvallisuuslain noudat-
tamisvelvoite aiheuttaa sen, 
että sopimushenkilöstölle 
tulee järjestää myös työterve-
yshuolto. Työterveyshuollon 
tekemät terveystarkastukset 
tehdään kaikille sopimuspalo-
kuntatoimintaan osallistuville. 
Tarkastukset ovat tarkoituksen- 
mukaista tehdä ainakin ennen 
hälytyskelpoisuuden takaavalle 
kurssille menoa ja ennen savu-
sukelluskoulutusta.

Työturvallisuudesta huoleh-
timinen tulisi kaikissa pelastus-
laitoksissa organisoida toimin-
naksi, jossa mukana ovat kaikki 
pelastustoimintaan osallistuvat 
tahot, myös sopimuspalokun-
nat. 

TYÖTURVALLISUUS  
SOPIMUSPALOKUNTATOIMINNASSA
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Pelastushenkilöstön toiminta-
kyky on määritelty sisäministe-
riön ohjeessa: Ohje pelastus-
henkilöstön toimintakyvyn 
arvioinnista ja kehittämisestä. 

Kyseessä on sisäministe-
riön ohje, joka on laadittu 
pelastusalan varsin kattavan 
toimijajoukon työnä. Lähtö-
kohtana on, että samaa ohjetta 
noudatetaan koko maassa 
samalla tavalla. Aluekohtaisia 
tästä poikkeavia ohjeita ei 
tulisi laatia, eikä hyväksyä.  

Merkittävä peruste tälle 
on se, että kaikkien alueiden 
testien tulee sisäministeriön 
ohjeen mukaisesti olla vertai-
lukelpoisia.

Pelastustehtävät jaetaan neljään tasoon:
 Vaativat tehtävät
 Savusukellusta edellyttävät perustehtävät
 Perustehtävät
 Muut tehtävät

Riittävän fyysisen toiminta-
kyvyn osoittaminen testaa-
misen kautta on pakollista 
niille, jotka tekevät vaativia 
savusukellustehtäviä tai 
savusukellusta edellyttäviä 
perustehtäviä.

Perustehtäviä tai muita 
pelastustoimen tehtäviä te-
kevät pelastushenkilöt voivat 
osallistua testeihin, mutta se 
on heille vapaaehtoista. 

Tarkemmat ohjeet:
Sisäministeriön ohje pelas-
tushenkilöstön toimintaky-
vyn arvioinnista ja kehit-
tämisestä (Sisäministeriön 
julkaisu 5/2016).

FYYSINEN TOIMINTAKYKY
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PELASTUSTOIMEN TEHTÄ-
VISSÄ toimiminen edellyttää 
huolenpitoa omasta jaksami-
sesta ja toimintakyvystä. Fyy-
sistä terveyttä ja toimintakykyä 
auttavat seuraamaan terveys-
tarkastukset ja savusukellusta 
tekevän henkilöstön osalta 
pakollinenkin fyysisen toimin-
takyvyn testaaminen mää-
räajoin. Hyvä fyysinen kunto 
luo pohjan myös psyykkiselle 
hyvinvoinnille. Pelkkä fyysinen 

kunto ei kuitenkaan takaa työ-
turvallista toimintakykyä. 

PELASTUSTOIMEN HÄLYTYS-
TEHTÄVISSÄ sopimushenki-
löstö tarvitsee hyvää henkistä 
toimintakykyä jaksaakseen 
kohdata toisten ihmisten 
hätää. Toistuva altistuminen 
järkyttäville tilanteille laittaa 
psyykkisen jaksamisen koe-
tukselle. Henkistä hyvinvointia 
voivat verottaa myös liiallinen 

fyysinen ja psyykkinen kuor-
mittuminen työ- ja vastuuteh-
tävissä niin palokunnassa kuin 
”siviilissä”, terveysongelmat, 
henkilökohtaisen elämän 
huolet tai unen puute. 

Henkinen huolto
Pelastustoimen tehtäviin 
liittyvä henkinen huolto ja 
traumaattisten tilanteiden 
jälkihoito ovat tärkeä osa 
kokonaisvaltaista työnhyvin-
vointia. Työturvallisuuslaki 
huomioi henkisen työhyvin-
voinnin tärkeyden 1 §:ssä 
kertoen lain tarkoituksena 
olla ennalta ehkäistä ja torjua 
niin fyysiseen kuin henki-
seen terveyteen kohdistuvia 
haittoja. Työturvallisuuslain 
8 § velvoittaa työnantajaa 
huolehtimaan työntekijöiden 
turvallisuudesta ja terveydes-
tä työssä. 

Pelastustoimen työssä, 
johon voidaan olettaa liitty-
vän huomattavaa henkistä 
kuormittumista, on henkilös-
tön riittävä henkinen huolto 
jo lakisääteinen velvoite.

Pelastuslaitoksilla on henki-
seen huoltoon ja traumaat-
tisten tilanteiden jälkihoitoon 
omia käytäntöjä ja ohjeita 
esimerkiksi niin sanotun 
defusing-toiminnan osalta. 
On tärkeää, että ohjeissa huo-
mioidaan myös sopimushen-
kilöstö. Kun henkisen huollon 
toimenpiteitä ja jälkihoitoa 
tarjotaan sopimushenkilös-
tölle, on tämä ymmärrettävä 
ottaa myös vastaan. 

HENKISEN HUOLLON 
toteutuminen ei perustu vain 
tarvittaessa käynnistyviin 
jälkihoitotoimiin. Myös sopi-
mushenkilöstön keskuudessa 
esimiehen tulee huolehtia, 
että hankalia tilanteita käy-
dään ryhmässä puhumalla 
läpi ja hyödynnetään tarvit-
taessa tarjolla olevaa apua. 
Traumaattisten tilanteiden jäl-
kivaikutukset jatkuvat ihmisen 
kehossa ja mielessä päiviä tai 
viikkoja – jopa vuosia. Oikeat 
jälkihoitotoimet helpottavat 
ja nopeuttavat näitten vaiku-
tusten lievenemistä. 

JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN  
PALOKUNTATYÖSSÄ



36 37

Palokuntayhteisön jatkuvasti 
avoin, luottamuksellinen 
ja turvallinen tukea antava 
keskusteluilmapiiri on vält-
tämätöntä henkisen toimin-
takyvyn ylläpitämiselle ja 
palautumiselle traumaattisten 
tilanteiden kohdalla. Myös 
läheisten ihmissuhteiden, 
perheen ja ystävien tuki antaa 
turvaa tiukkojen tilanteiden 
varalle. Vaikeistakin asioista 
ja tunteista puhuminen on 
tärkeää niin palokunnassa kuin 
henkilökohtaisessa elämässä. 
Tunteet eivät purkaudu piilot-
tamalla vaan antamalla niiden 
tulla esille. 

Yhteisöllinen 
hyvinvointi
Kokonaisvaltaista toiminta-
kykyä ja sopimushenkilöstön 
jaksamista tehtävissään niin 
fyysisesti kuin henkisesti 
tukee hyvinvoiva palokun-

tayhteisö. Työhyvinvointiin 
vaikuttaa kaikki se, joka tekee 
toiminnasta mielekästä ja iloa 
tuottavaa – tai päinvastoin vie 
iloa ja merkityksellisyyden tun-
netta. Palokunnassa yhteisön 
hyvinvointiin panostaminen on 
panostusta kaikkien hyvin-
vointiin.

Hyvinvoinnin pohjan muo-
dostavat palokunnan selkeä 
perustehtävä ja tietoisuus ta-
voitteista, toimintaa palveleva 
johtaminen, avoin vuorovaiku-
tus, luottamus ja yhteistyö jä-
senistön kesken sekä yhteiset 
pelisäännöt. Palokuntayhtei-
sössä tulee toteutua fyysisen 
työturvallisuuden ohella myös 
psyykkinen turvallisuus. Epä-
asiallista kohtelua ja kiusaa-
mista ei tule sallia ja niihin on 
puututtava. 

Toimivia vinkkejä hyvinvointia tukevan palo-
kuntayhteisön ylläpitämiseen ja kehittämiseen 
löytyy SSPL:n julkaisemasta Vetoa&Voimaa 
-oppaasta.
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SSPL ON valtakunnallinen 
sopimuspalokuntatoi-
mintaa edustava liitto, 
jonka jäsenyhteisöt ovat 
henkilökohtaisen sopimuk-
sen sopimuspalokuntien 
palokuntayhdistyksiä, 
työpaikkasopimuspalo-
kuntia ja vapaaehtoisia 
palokuntayhdistyksiä (VPK). 
Liitto palvelee jäseniään 
edistämällä sopimuspa-
lokuntatoimintaa suo-
malaisen pelastustoimen 
järjestelmässä. 

SSPL TOIMII valtakunnal-
lisella tasolla palokuntayh-
distysten ja sopimuspa-
lokuntien omana liittona. 
Liitto on aktiivisesti mukana 
lakeja, asetuksia, ohjeita ja 

määräyksiä valmisteltaessa.
Sopimuspalokuntatoimin-
nan johtavana asiantunti-
jana liitto on mukana mitä 
erilaisimmissa valtakun-
nallisissa ja alueellisissa 
hankkeissa ja työryhmissä 
sopimuspalokuntien edus-
tajana. 

SSPL PALVELEE moni-
puolisesti jäsenpalokun-
tia, sopimushenkilöstöä, 
pelastusviranomaisia ja 
eri yhteistyötahoja. Liitto 
tukee pelastuslaitosten 
alueilla vapaamuotoisesti 
toimivaa palokuntayhdis-
tysten yhteistä vaikuttamis-
ta, jolla pyritään sopimus-
palokuntien päivittäisten 
ongelmien ratkaisuun. 
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www.sspl.fi
SSPL -Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

sopimuspalokunnat

SSPL_ry, JaakkoLinko

SUOMEN SOPIMUS- 
PALOKUNTIEN LIITTO 
(SSPL)
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SOPIMUSPALOKUNNAT OVAT keskeinen osa Suomen 
pelastustoimea. Sopimuspalokuntajärjestelmä on huomatta-
van tärkeä yhteiskunnan turvallisuudelle ja pelastustoimen 
palveluiden saatavuudelle koko maassa. Noin 90 % Suomen 
pinta-alasta on aluetta, jossa sopimuspalokunnat muodos-
tavat pelastustoimen ensilähdön. Myös suurissa taajamissa 
ja kaupungeissa pelastustoimi tarvitsee sopimuspalokuntien 
yksiköitä toimimaan yhdessä ammattipalokuntien kanssa niitä 
täydentäen ja tukien sekä päällekkäisissä tilanteissa vastaa-
maan itsenäisesti pelastustoimen tehtävistä.

SOPIMUSPALOKUNTIEN JA PELASTUSTOIMEN 
VAPAAEHTOISTOIMINNAN puolesta toimii Suomen 
Sopimuspalokuntien Liitto. Sen jäseniä ovat palokuntayhdis-
tykset. Liiton päätöksenteosta ja toiminnasta vastuussa olevat 
ovat pelastustoimen sopimushenkilöstöä.

SUOMEN SOPIMUSPALOKUNTIEN LIITON 
TOIMINTA ON PALOKUNTALAISTEN YHTEISTÄ 
TYÖTÄ PELASTUSTOIMEN JA YHTEISKUNNAN 
PARHAAKSI.


