
Sinulle löytyy  
sopiva tehtävä!
SOPIMUSPALOKUNNASSA
osallistut operatiiviseen pelastustoi-
mintaan saatuasi siihen vaadittavan 
peruskoulutuksen ja täyttäessäsi muut 
kelpoisuusvaatimukset. Pääset mukaan 

toimintaan, joka vaatii mutta myös antaa 
paljon. Peruskurssin jälkeen koulutusta 
on tarjolla erikois- ja johtamistehtäviin 
saakka.

PELASTUSTOIMEN  
VAPAAEHTOISTOIMINNASSA
toimit palokunnan tukitehtävissä tai 
muissa pelastustoimen vapaaehtoisten 

toimijoiden yhdistyksissä. Vapaaehtois-
työ esimerkiksi palokuntanuorten parissa 
tai palokunnan tukiosastossa on tärkeää 
koko sopimuspalokuntajärjestelmän yllä-
pitämisen kannalta. Vapaaehtoistoimin-
taa tarvitaan myös suuronnettomuuksis-
sa ja tilanteissa, joissa pelastustoimen 
ammatti- ja sopimushenkilöstö kaipaa 
rinnalleen tukijoukkoja.

mukaan  
palokunta-
toimintaan

Sopimuspalokuntalaisia 
motivoivat eniten
• Hyvä henki ja yhteisöllisyys
• Halu auttaa onnettomuustehtävissä
• Hälytystehtävät

(Sopimuspalokuntabarometri 2017)

#sopimuspalokunta #VPK #HSPK 
#palomiesyhdistys #palomieskerho

Miten mukaan  
toimintaan?

1. Etsi lähin sopimuspalokunta www.sopimuspalokunta.fi.
2. Ota rohkeasti yhteyttä.

3. Jos et itse löydä sopimuspalokuntaa läheltäsi, ota  
yhteyttä SSPL:n työntekijöihin. Me autamme eteenpäin. 

www.sspl.fi

  SSPL_ry
  sopimuspalokunnat

Sopimuspalokuntalainen toimii pelastusalan  
yhteisten arvojen pohjalta inhimillisesti,  
ammatillisesti ja luotettavasti. 

  SSPL – Suomen  
Sopimuspalokuntien liitto ry

www.sspl.fi



PELASTUSTOIMEN HENKILÖSTÖ
koostuu Suomessa päätoimisesta ammattihenkilöstöstä sekä 
sopimushenkilöstöstä eli sopimuspalokuntalaisista.

SOPIMUSPALOKUNTA
Suurin osa pelastustehtävissä toimivasta väestä on pelastus-
toimen sopimushenkilöstöä. Sopimuspalokuntalaiset lähtevät 
hälytyksen tultua paloasemalle, pukeutuvat varusteisiin ja 
miehittävät tarvittavat pelastusyksiköt. Useimmissa sopi-
muspalokunnissa pelastusyksikkö lähtee viidessä minuutissa 
hälytyksestä.

SUOMESSA ON noin 700 sopimuspalokuntaa ja toista sataa 
ammattipalokuntaa, joissa päätoiminen ammattihenkilöstö 
ympärivuorokautisesti miehittää paloasemaa.

#sopimuspalokunta
#HSPK #TSPK #TPK #VPK

Pelastustoimella on vuosittain Suomessa noin 110 000 
hälytystehtävää. Pelastustoimen sopimushenkilöstö, 

sopimuspalokunnat osallistuvat vuosittain noin  
50 000–70 000 tehtävään. 

sopimus- 
palokunnat  

pelastus- 
toimessa

VPK
tarkoittaa vapaaehtoista palokuntayhdistystä. Lähes kaikki 
VPK:t ovat tehneet sopimuksen pelastuslaitoksen kanssa 
sopimuspalokunnan ylläpitämisestä. Näitä sopimuspalokuntia 
on lähes 500 kpl.

Henkilökohtaisen sopimuksen 
sopimuspalokunta (HSPK)
Sopimuspalokuntalaisilla on työsopimus pelastuslaitoksen 
kanssa. HSPK-sopimuspalokuntia on Suomessa n. 200. Usein 
HSPK-sopimuspalokuntalaisilla on myös oma palokuntayhdis-
tys (palomieskerho).

Työpaikkasopimuspalokunta 
(TSPK, TPK) voi olla esimerkiksi teollisuuspalokunta (TPK) 
tai sotilaspalokunta. Työpaikkasopimuspalokunta on tehnyt 
pelastuslaitoksen kanssa sopimuksen osallistumisesta 
pelastustoimen tehtäviin myös muualla kuin työpaikan 
alueella. 

Sopimuspalokuntalainen
Pelastustoimen tehtäviin osallistuva sopimushenkilöstö saa-
puu hälytyksille mahdollisuuksiensa mukaan tai varallaolon 
velvoittamana. Sopimuspalokunnan paloasemalla voi olla esi-
merkiksi virka-aikaan töissä myös pelastuslaitoksen päätoimis-
ta ammattihenkilöstöä. Hälytyksiin lähdettäessä paloautossa 
voi olla ammatti- ja sopimushenkilöstöä.

on valtakunnallinen sopimuspalokuntatoimintaa edus-
tava liitto, jonka jäsenyhteisöt ovat vapaaehtoisia palo-
kuntayhdistyksiä (VPK), henkilökohtaisen sopimuksen 
sopimuspalokuntien palokuntayhdistyksiä ja työpaikka-
sopimuspalokuntia. Liitto palvelee jäseniään edistämällä 
sopimuspalokuntatoimintaa ja pelastustoimen vapaaehtois-
toimintaa suomalaisen pelastustoimen järjestelmässä.

Sopimuspalokuntien 
ja pelastustoimen 

vapaaehtoistoiminnan 
puolesta.


