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LISää vArmuuttA jA NOPEuttA  
PALOKuNNAN LäHtöIHIN

KohTi 
laaduKKaampaa 
palvelua
SuOmen pelaStuStOimen haasteena on säilyttää pal-
velutaso vähintään sillä tasolla, johon se alueellisen pelas-
tustoimen aikana on noussut. Ammattihenkilöstön osalta 
palvelutasoon vaikuttavat heikennykset ovat erilaisin 
tehostamistoimenpitein hallittavissa. Sen sijaan sopimus-
palokuntien tilanne on vaikeampi. Sopimuspalokuntien 
toimintaa uhkaavat monet tekijät. Erityisesti suurempien 
taajamien ulkopuolella sopimuspalokunnat kohtaavat yhä 
lisääntyvässä määrin haasteita, jotka vaikuttavat muun 
muassa niiden lähtövarmuuteen ja -nopeuteen. myös 
kaupunkipalokunnissa kiristyvät tuottavuusvaatimukset, 
kiihtyvä elämänrytmi ja fyysinen kunto asettavat lähtöval-
miudelle omat haasteensa.

tämä OpaS on tarkoitettu antamaan ideoita, ajatuksia ja 
malleja lähtövarmuuden ja -nopeuden parantamiseksi eri-
tyisesti hälytystoimintaan perehdytettäville, mutta myös 
palokuntayhdistyksille, pelastuslaitoksille ja valtakunnan 
päätöksentekijöillekin. 

YKSilötaSOlla OpaS keskittyy ajanjaksoon tilanteesta 
ennen hälytystä (valmistautuminen) siihen hetkeen, kun 
paloauto lähtee asemalta kohteeseen.
Oppaassa on myös esillä toimenpiteitä, joita palokunta ja 
pelastuslaitos voivat tehdä yhdessä ja erikseen lähtövar-
muuden ja -nopeuden parantamiseksi. 
valtakunnan tasolle opas antaa muutaman esimerkin 
kehityskohteista niin lainsäädännössä kuin pelastustoimen 
järjestelmän käytännön toteutuksessa.  

tOimituSKunta Ottaa mielellään vastaan komment-
teja ja kehittämisideoita! julkaisuluvan lähettäjiltä saaneet 
kommentit ja kehittämisideat sekä muu palaute julkiste-
taan SSPL:n verkkosivuilla.
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lähtövarmuuS

pääOSaSSa palOKuntaSO-
pimuKSia (vPK) on palo-
kunnan yksiköille määritelty 
enimmäisaika, jolloin yksikön 
pitää viimeistään lähteä 
paloasemalta miehitettynä 
kohteeseen. valmiuspalo-
kunnissa aika on yleensä viisi 
minuuttia. muissa palokunnis-
sa lähtöaikavaatimus vaihtelee 
viidestä kolmeenkymmeneen 
minuuttiin.

jOiSSain SOpimuKSiSSa 
lähtöaikaa ei ole määritelty. 
Näissä lähdetään siitä, että 
palokunta lähtee niin nopeasti 
liikkeelle kuin mahdollista. 
joissain sopimuksissa ei ole 

sanottu lähtöaikaa, vaan se 
aika, jolloin palokunnan pitää 
saavuttaa tietyllä alueella oleva 
kohde.

vpK:n ja henKilöKOhtai-
Sen SOpimuKSen sopimus-
palokunnan (HSPK) lähtöaikaan 
vaikuttaa se, onko palokunnalla 
varallaoloa. varallaolijat ovat 
velvollisia lähtemään liikkeelle 
varallaolojärjestelmän mukai-
sesti (yleensä viisi minuuttia).  
muuten henkilö lähtee häly-
tystehtävään, jos se on hänelle 
mahdollista. Kun henkilö lähtee 
hälytystehtävään, hän pyrkii 
toimimaan niin, että tavoite-
vahvuuden mukainen yksikkö 

lähtee tavoiteajassa liikkeelle.

lähtönOpeuteen vaiKut-
Taa yksikön miehistön täyden-
tyminen määrävahvuiseksi tai 
muutoin lähtöön soveltuvaksi, 
toisin sanoen yksittäisen 
palokuntalaisen käyttämä aika 
hälytyksestä siihen hetkeen, 
kun hän on yksikössä ja yksikkö 
valmiina lähtöön.

täSSä OppaaSSa lähtöno-
peudella käsitetään aikaa, 
joka alkaa hälytysilmoituksen 
saapumisesta sopimuspalo-
kuntalaiselle ja päättyy siihen, 
kun yksikkö lähtee asemalta 
kohteeseen. 

SOpimuSpalOKunnan lähtövar-
muuS tarkoittaa palokunnan kykyä 
lähettää kohteeseen ennalta palokuntaso-
pimuksessa määritelty muodostelma teh-
tävään koulutettua henkilöstöä ja kalustoa 
sovitussa ajassa tai tavoiteajassa. 

lähtövarmuuS On palokuntasopi-
muksessa yleensä sisällytetty sovittua 
aikaa tai tavoiteaikaa, sopimusvahvuutta ja 
hälytysosaston koulutus- ja kelpoisuusvaa-
timuksia käsitteleviin pykäliin. 

lähtövarmuuSvaatimuKSet Ovat 
osassa sopimuksista riippuvaisia vuorokau-
denajasta ja/tai viikonpäivästä. Henkilö-
kohtaisissa sopimuksissa (työsopimus) 
kyseessä on tavoiteaika, jonka puitteissa 
palokuntalainen lähtee hälytykseen, jos se 
on hänelle mahdollista.

lähtönOpeuS
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1  reagOinti hälYtYSääneen   5

mahdollinen liesien yms kytkeminen pois päältä.  10–30
mahdollinen pukeutuminen ja henkilökohtaisten 
tarpeiston (avaimet, silmälasit, puhelin …) 
ottaminen mukaan.    10–40   
mahdollinen oven lukitseminen yms.   5–20

2  SiirtYminen ajOneuvOOn   15–30
mahdollinen ajoneuvon valmistelu lähtökuntoon. 10–120

3  ajaminen palOaSemalle 
liiKenneSääntöjen muKaan   60–240

4  SiirtYminen ajOneuvOSta 
puKeutumiSpaiKalle    10
mahdollinen ovien avaus.    20

5  puKeutuminen SammutuS- tai 
enSivaSteaSuun    60
mahdollinen kohteen selvittäminen ja 
yhteydet häkeen yms.    30

6  SiirtYminen YKSiKKöön   10
mahdollinen ovien sulkeminen.   10

SOpimuSpalOKunta-
laiSen henKilöKOh-
taiSen lähtöajan 
muOdOStumiSen 
OSateKijöitä

YhteenvetO:
YKSiKön lähtö lYhimmillään 

2:40 minuuttia eli 160 sekuntia.

YKSiKön lähtö mahdOlliSet viivYtYKSet 
muKaan luettuna lYhimmillään 

4:15 minuuttia 
eli 255 sekuntia.
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Ajat perustuvat mittauksiin, mutta ne saattavat vaihdella merkittä-
västi olosuhteista riippuen. 
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SOpimuSpalOKunnan YKSiKön 
hälYtYSlähdön raKentuminen

Yksikön kokonaismiehitysaika

tavoiteaika määritelty palokuntasopimuksessa

Hälyttämis-
aika

Hälytysviesti 
saapuu

Henkilökohtaiset toimintavalmiusajat

Hälytysviesti 
mielletty

Palokunta-
lainen 
puettu

Siviili-
ajoneuvo 
liikkeelle

ajoaika 
matkan 
funktio!

Siviiliajo-
neuvo 

asemalla

Palokun-
talainen 

lähtövalmis

Hälytyksen 
tunnistus

Pukeu-
tuminen

Siviili-
autoon 

siirtyminen

Ajo 
paloase-

malle

Pukeutuminen 
sammutus-
varusteisiin

Paloauton 
miehittä-

minen

Hätäkeskus 
hälyttää 

yksittäiset 
henkilöt

Paloauton 
lähtö
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YKSilöKOhtaiSet KeinOt  
nOpean lähdön varmiStamiSeKSi

EväiTä 
nOpeampaan 
lähtöön
 
jOKainen palOKuntalainen voi nostaa omaa 
lähtövarmuutta ja erityisesti lähtönopeutta useilla 
eri tavoilla. Osa esitetyistä keinoista on toteutet-
tavissa helposti ja osa vaatii totuttelua. tärkein 
valmistautuminen hälytystehtävään on mielikuva-
harjoittelu; mitä teen missäkin tilanteessa, jos 
hälytys tulee. Kun on kerran käynyt perusteellises-
ti läpi erilaiset vaihtoehdot ja tehnyt omat mallit 
omalle toiminnalle, asian voi jättää taka-alalle. 
mallit tulevat mieleen ja ohjaavat toimintaa häly-
tyksen tullessa.
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KOtiOlOiSSa palOKuntalainen voi ottaa 
käyttöön tietyt rutiinit niin päivä- kuin yöajaksi. 
Yksin asuvalle palokuntalaiselle asia on yksinker-
tainen, mutta perheelliselle tilanne on toinen. 
Erityisesti lapset aiheuttavat omat järjestelynsä 
hälytystilanteessa. minkä ikäisenä lapset voi 
jättää yksin tai keskenään kotiin? Onko mahdol-
lista hälytyksen tullessa järjestää sukulaista tai 
naapuria hoitamaan lasta/lapsia? voiko lasta 
ottaa mukaan paloasemalle?

jO pienemmilleKin lapsille kannattaa selvit-
tää, että isä/ äiti voi joutua lähtemään hälytyk-
seen ja sitten tapahtuu tiettyjä, ennalta sovittuja 
asioita. Hälytysosastoon kuuluva palokuntalainen 
tarvitsee eri tavoin perheensä tukea ja myös 
sopimista tietyistä asioista jo ennalta.

tYöpaiKalla tilanne on 
toinen. työnantajien suhtau-
tuminen kesken työpäivän 
hälytystehtäviin lähteviin 
palokuntalaisiin vaihtelee 
huomattavasti. Suhtautumi-
nen vaihtelee myös heihin, 
jotka myöhästyvät töistä 
hälytystehtävän vuoksi.

tärKeää On, että sovit 
käytännöistä työnantajasi 
kanssa! jos et voi myöhästyä 
töistä hälytyksen vuoksi, aseta 
itsellesi aikaraja, jonka jälkeen 
et enää lähde tehtävään. Näis-
tä asioista täytyy informoida 
myös palokuntasi johtoa.
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puhelin 
ja/Tai 
haKulaiTE
päätä puhelimen/haKulait-
teen sijaintipaikka kotona. Paras 
paikka on yleensä sisällä, keskeisellä 
paikalla uloskäynnin varrella ennen 
tuulikaappia/eteistä. Yöllä yöpöytä on 
luonnollinen paikka puhelimelle. Niin 
puhelimen kuin hakulaitteen laturit 
kannattaa sijoittaa paikkaan, jossa lait-
teita yleisimmin pidetään kotioloissa.

matKapuhelimen aSetuKSet 
tulee tehdä niin, että niin teksti- kuin 
puheviestihälytyksellä on oma, tun-
nistettava hälytysäänensä. Pääosas-
sa nykyisistä puhelimista tämä on 
mahdollista.
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puhelimen aSetuKSet
eSimerKit aSetuKSiSta (iphone):  
(Katso muiden puhelinten asetukset käyttöohjeista)

1. Selvitä tulevien teksti- ja 
puheviestien numerot. 
Syötä numerot puhelimesi 
osoitekirjaan esimerkiksi nimellä 
Hälytys1, Hälytys2 jne.

2. valitSe SYöttämieSi nume-
roiden soittoääneksi esimerkiksi 
Hälytys tai muu vastaava selvästi 
erottuva puhelimen hälytysääni. 
ääniä on myös ladattavissa ilmai-
seksi netistä. Laita myös värinä 
päälle.

huOm!
jOS palOKunnallaSi 
on hälytysseurantajärjes-
telmä, aseta sen vastaus-
numero pikavalinnaksi.
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ajOneuvO 
ja Sen 
valmiuS
KOtiOlOiSSa autOn avaimet 
kannattaa pitää taskussa, naulassa 
oven vieressä tai puhelimen sijoitus-
paikassa. 

jOS SäilYtät autoasi talvella 
ulkona, on tuulilasin peite hyvä olla 
suojana koko pakkaskauden ajan. 
varta vasten valmistettu tuulilasin 
suoja tai vaikkapa raskas matto so-
pii mainiosti kyseiseen tehtävään. 
jos perheessä on useampi lähdössä 
hälytykseen, on hyvä sopia jo etu-
käteen kuka ajaa kotoa asemalle.

palOaSeman 
avain
palOaSemien luKituS vaihtelee 
erittäin paljon asemittain. Sisään pääsee 
perinteisellä tai sähköisellä avaimella tai 
koodilla. monella asemalla ovet avautu-
vat hälytystilanteessa automaattisesti. 

avain Kannattaa pitää mukana 
avainnipussa selvästi eri värillä merkitty-
nä (ei nimettynä). 
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OlKOOn ajOneuvO, jolla ajat paloasemalle, kaksipyöräinen 
tai nelipyöräinen ajoneuvo, sen pysäköintisuunta pitää aina olla 
paloasemalle päin. tämä rutiini on helppo oppia ja ottaa käyt-
töön niin kotipihassa kuin muuallakin. 

tietYltä etäiSYYdeltä paloasemasta polkupyörä tai mopo on 
nopeampi. Aivan paloaseman vieressä asuvien kannattaa käyttää 
omia jalkojaan.
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SijOita nauhat-
TomaT kengät juuri 
ennen ulko-ovea 
siten, että sinun ei 
tarvitse käsin koskea 
kenkiin, vaan astua 
niihin ja jatkaa mat-
kaa. 

puKeutu- 
minen 
KOtOna
pidä palOKunnan väliaSu 
ja sukat aina valmiina keskei-
sessä paikassa asunnossasi. 
Harkitse onko ulkovaatteita 
syytä ollenkaan ottaa päälle, jos 
palokunnassa on kaikki tarvittava 
kuorivaatetus?
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miKäli palOKunnaSSa on varallaolo 
ja etukäteen sovitut tehtävät, voidaan 
latinki viedä ajoneuvon asianomaisen oven 
edustalle. 

palOmiehen ”latinKi” on kaikkialla 
maailmassa hyvin samanlainen. Saappaat 
ovat valmiina haalareiden alaosan pun-
teissa. villasukat/syylingit ovat saappaiden 
suulla valmiina. takki on yleensä naulakos-
sa ja käsineet kiinnitetty takin koukkuun. 
Päähineen/kypärän sijainti vaihtelee 
palokunnittain.

maTKa 
palO- 
aSemalle
SiirtYminen palOaSemalle 
tulee aina tapahtua liikennesääntö-
jen mukaan.

puKeutuminen 
aSemalla
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puKeutumiSeSSa SammutuSaSuun On kaksi yleistä vaihtoehtoa. toisessa sammutusasu 
puetaan päälle jo hallissa ja autoon asettaudutaan valmiina, toisessa pukeutumisen viimeistely 
(vetoketjut, huppu, kypärä…) tehdään vasta autossa.
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enSivaSteaSu pOiKKe-
aa sammutusasusta siten, 
että latinkin tekeminen 
ei yleensä onnistu, koska 
ensivasteessa ei yleisesti 
käytetä saappaita ja mah-
dollisten turvajalkineiden 
korkeus ei mahdollista 
kunnollista latinkia. Pää-
osa ensivasteasuista on 
kuoriasuja, jotka soveltu-
vat puettavaksi normaa-
liasun päälle. Henkselit 
voittavat vyön housujen 
kannattajana.  

SammutuSaSun 
taSKuSta löytyy huppu 
(”mikkihiiri”), aluskäsi-
neet ja myös muut hen-
kilökohtaiset tarvikkeet. 
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Oman Kullan 
OSuuS lähtö-
nOpeuden 
parantamiSeSSa

puOliSOn teKemä muistutus huonosta 
kelistä tai muista normaalista poikkeavista 
asioista, esim. tilapäisestä kiertotiestä, on 
paikallaan. 

oma KulTa ottaa mielellään pienen kiitollisuuden-
osoituksenkin vastaan, vaikka hänestä saattaa joskus 
tuntua että puoliso on ensisijaisesti naimisissa palo-
kunnan eikä hänen kanssaan. 

herääminen hälYtYKSeen on monelle 
vaikeaa. Puoliso onkin monessa perheessä se, 
joka saa sikeästi nukkuvan palokuntalaisen 
liikkeelle. 

jOS Olet sopinut puolisosi kanssa hä-
lytysrutiineista, pystyt varmistamaan, 
helpottamaan ja nopeuttamaan lähtöä 
merkittävästi. 
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varmuutta ja nOpeutta 
liSääviä KeinOja ja 
KäYtäntöjä palOKunniSSa

palOKuntaKOhtaiSet KeinOt

hälYtYSOSaStOn KOKO on oltava vähintään 
kolminkertainen sopimusvahvuuteen verrattu-
na. Aiemmin käytettiin yleisesti laskennallisena 
kertoimena kolmea, mutta ihmisten liikkuvuuden 
lisääntyessä kerroin neljä on lähempänä halut-
taessa varmistaa todennäköisyys sopimuksen 
mukaisen lähdön onnistumiselle. 

jäSenhanKinnaSSa tulee ottaa myös vuoro-
työntekijät, opiskelijat, työttömät ja työkykyiset 
eläkeläiset huomioon, jotta päivälähdöt onnistu-
vat.

jOS jOnKun palokunnan toiminta uhkaa kariutua 
jäsenmäärän vähyyteen, kannattaa alkaa pohtia 
yhteistyötä jonkun toisen palokunnan kanssa. use-
ampikin palokunta voi yhdistää voimansa yhdeksi 
yhdistykseksi säilyttäen paloasemat.

Kauempana Olevien jäsenten lähtö hälytyk-
siin voidaan varmistaa ”sivupaloasemalla”.  
Alueella, joka on kauempana ja jossa asuu 

kuitenkin kohtuullinen määrä hälytyskelpoisia 
palokuntalaisia, voidaan ottaa hälytyksiin mu-
kaan sivupaloasema rakentamalla. tämä voi olla 
pienimmillään lämmin autotalli, jossa säilytetään 
miehistöauto ja täältä lähtevien varusteet. 

hälYtYSKelpOiSten SaatavuuS eri vuoro-
kaudenaikoina on varmistettava. Päivälähdöissä 
on valtakunnallisesti havaittu ongelmia, mutta 
myös palokuntalaisten taipumus valita lähtöjä
tehtävätyypin ja/tai vuorokaudenajan mukaan on 
joissakin palokunnissa muodostunut ongelmaksi. 
Asennekoulutusta tarvitaan palokuntalaisten 
keskuudessa kyseisen asenteen pois kitkemiseksi.

YKSittäiSen palOKuntalaiSen motivaatioon 
lähteä hälytystehtävään tulee kiinnittää erityistä 
huomiota. monissa palokunnissa ongelmana on, 
että varsinaisia hälytystehtävia kentällä suorit-
tavat aina samat henkilöt. tähän löytyy lääke; 
sovitaan hälytysosastolle pelisäännöt tehtävien 
jakautuman laajentamiseksi.
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valtaKunnalliSta, varmaa ja varmistettua pe-
lastushenkilöstön hälyttämisjärjestelmää ei Suomessa 
ole. Sopimuspalokuntalaisten hälyttäminen tapahtuu 
kaupallisten operaattoreiden kautta teksti- ja/ tai 
puheviestein. Näiden viestien viiveitä on mahdoton 
tietää etukäteen. Nopeuteen vaikuttavat monet tekijät. 
Kuitenkin pääosa teksti- ja puheviestien käyttäjistä on 

tavOitettavuuS- 
ilmOituKSet ja  
varallaolo
tavOitettavuuSilmOituKSet On hyvä ja helppo 
käytäntö palokunnissa. jos palokuntalainen on poissa, 
matkoilla tai sairaana, hän ilmoittaa, että ei ole käytettä-
vissä. Palokunnan operatiivisesta valmiudesta vastaavilla 
on tällöin tieto mahdollisesta ja todennäköisestä lähtövah-
vuudesta. jos se näyttää menevän liian alhaiseksi, on ryh-
dyttävä varmistustoimenpiteisiin. Näin käy usein erityisesti 
loma-aikoina ja juhlapyhinä.

varallaoloryhmäT ovaT normaali käytäntö melkein 
kaikissa henkilökohtaisen sopimuksen palokunnissa. 
useissa vpk:issa on myös joko vapaaehtoisia tai palkallisia 
varallaolojärjestelyjä.

pieniä lapSia ei voi jättää 
hälytyksen tullessa yksin kotiin. 
mikä estää lastenhoidon järjes-
tämisen esimerkiksi naisosaston 
toimesta paloasemalle? Kyseeseen 
tulee kuitenkin vain hyvin ennalta 
suunniteltu järjestely, joka riippuu 
niin lastenhoidon järjestämisen 
nopeudesta kuin lasten iästä ja 
monista muista seikoista.

”Kinder Fire dept.”

hälYtYS- ja SeurantajärjeStelmät
melko tyytyväisiä järjestelmään (Sopimuspalokunta-
barometri 2014). 

erilaiSia haKulaiteratKaiSuja on käytössä useita. 
virve-päätelaitteita on myös jonkin verran sopimuspalo-
kuntalaisten, erityisesti varallaolevien hallussa. 

hälYtYSSeurantajärjeStelmät Ovat voimak-
kaasti lisääntyneet viime vuosien aikana. Käytössä on 
ainakin Palohäly, Salsa, Sinivilkku ja Santa margarita. 
myös muiden yrityskäyttöön tarkoitettujen kaksisuun-
taisten viestitysjärjestelmien markkinointi palokunnille 
on aktiivista.
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hallinnOlliSet KeinOt
palOKuntaSOpimuKSen Saattaminen mahdolli-
simman realistiseksi vastaamaan paikallisia olosuhteita ja 
resursseja on kaiken a ja o. tässä kannattaa niin palokunnan 
kuin pelastuslaitoksenkin käydä paikallinen tilanne perinpoh-
jaisesti läpi ennen kuin nimet paperiin allekirjoitetaan. 

lähtönOpeutta ja -varmuutta arvioitaessa luotetta-
valla tilastoinnilla on suuri merkitys.

SiKSi eSimerKiKSi yksiköiden lähtöilmoitukset tulee antaa 
asianmukaisesti ja myös Prontoon tulee syöttää oikeaa tietoa. 
Palokunnalla tulee olla vähintään pääsy tarkistamaan omat 
hälytystehtäviin liittyvät tietonsa.

jOtta prOntOOn ei jää vääriä tietOja On KaiKKi 
virhEET KorjauTETTava – esim. tekemättä jäänyt lähtöil-
moitus.

lähtövarmuuteen ja -nOpeuteen liittyvä tilastojen 
seuranta säännöllisesti tulee kuulua niin palokunnan kuin 
pelastuslaitoksenkin rutiineihin. 

palOKuntaKOhtaiSena KeinOna parantaa lähtö-
varmuutta ovat myös erilaiset palkkiojärjestelmät. Näitä 
kehitettäessä pitää kuitenkin aina muistaa verottajan vaateet 
palkitsemisen suhteen.
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lähtövarmuuden ja -nOpeuden kehittäminen on asiakoko-
naisuus, joka on yhteinen palokunnalle ja pelastuslaitokselle. Siksi 
kaikki kehitystyö tulee tehdä kiinteässä yhteistoiminnassa.

erilaiSet varallaOlOjärjeStelYt ovat käytössä useissa 
pelastuslaitoksissa erityisesti toimenpidepalkkaisen henkilöstön 
lähtöjen varmistamisessa. myös monet vpk:t pitävät yllä joko 
omakustanteista tai pelastuslaitoksen maksamaa varallaolojärjes-
telmää.

prOntOn aSianmuKainen käyttö luotettavan tilastotiedon 
saamiseksi on tärkeä edellytys lähtövarmuuden ja -nopeuden ke-
hittämisessä. Pelastuslaitoksissa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
tilastoinnin hyviin käytäntöihin.

pelaStuSlaitOKSet vOivat aktiivisesti tiedottaa sopimuspalo-
kuntien toiminnasta työnantajille.

pelaStuSlaitOKSet vOiSivat nimetä yhden (tai useamman) 
kokeneen palomestarin erikoispalomestariksi. Hänen tehtävänään 
on tukea ”hiipuvia palokuntia” jäsenhankinnalla ja hälytyskelpoi-
seksi kouluttamalla.

pelaStuSlaitOStaSOn KeinOt
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SuOmeSSa nYKYinen lainSäädäntö ei tue sopimuspalohenkilöstön 
mahdollisuuksia olla mukana hälytystoiminnassa. Pelastuslakia uudistetta-
essa tulee sopimushenkilöstön asema ottaa tarkasteluun. Sopimushenki-
löstön väheneminen on kehityssuuntaus, jonka pysäyttämiseen tarvitaan 
myös lainsäädännöllisiä toimenpiteitä. Ainakin päivittäisiä onnettomuuksia 
suuremmissa tilanteissa (esim. myrskyt) tulisi lainsäädännössä olla kohta, 
joka mahdollistaisi sopimuspalokuntalaisten vapauttamisen työtehtävistä 
palokuntatehtäviin, vaikka valtioneuvoston päätöksellä. 

YKSi jO vuosia keskustelussa ollut ongelma on työnantajien suhtautuminen 
sopimushenkilöstöön.

valtaKunnalliSta pelaStuShenKilöStön hälytysjärjestelmää ei Suo-
messa ole. järjestelmän luomisen esteenä on työnjaon epäselvyydet valtion 
ja kuntien välillä. 

prOntO On pitkän kehitystyön ansiosta käyttökelpoinen tilastointijärjestel-
mä. Kuitenkin sen käytössä on edelleen ongelmia. Pronto ollaan korvaamas-
sa toisella järjestelmällä, jonka kehitystyössä tulee ottaa Prontossa havaitut 
puutteet huomioon ja poistaa ne uudesta järjestelmästä.

valtaKunnan taSOlla tulisi myös aloittaa hankkeita, joilla tehdään tun-
netuksi harva-alueiden palvelujen takaaminen. monitoimityöpaikka, jossa 
yhtyy myös sopimuspalokuntalaisuus on kehittämisen arvoinen.  

valtaKunnalliSet KeinOt
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