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sopimuspalokunnat
– merkittävä tekijä
Suomessa jokainen kansalainen joutuu
jossakin elämänvaiheessa tekemisiin yhteiskunnan turvallisuusorganisaatioiden kanssa. Näistä
pelastustoimi palvelee kansalaisia muun muassa
neuvomalla ja jakamalla turvallisuustietoa, valvomalla esimerkiksi kiinteistöjen palo- ja poistumistieturvallisuutta sekä pelastustoiminnalla,
joka ilmenee hälytystehtävien hoitamisena.
Käytännössä kaikki kiireelliset ihmisiä,
eläimiä ja omaisuutta uhkaavat tilanteet maaalueilla ja sisävesillä kuuluvat pelastustoimen
tehtäviin.

Suomessa pelastustoimi on kunnallista toimintaa, josta kunnat on lakisääteisesti velvoitettu
vastaamaan yhteistyössä. Pelastustoimen menot
ovat 1,0 – 1,5 % kuntien kokonaismenoista.
Sopimuspalokuntien osuus varsinaisessa
pelastustoiminnassa on merkittävä. Ne huolehtivat pelastustehtävistä noin 90 %:n alueella
maamme pinta-alasta. Tällä alueella asuu noin
46 % suomalaisista. Isoimmissa kaupungeissa
sopimuspalokunnat toimivat ensisijaisesti ammattipalokuntien tukena ja reservinä laajojen tai
päällekkäisten tilanteiden varalta. Sopimuspalokuntalaiset ovat mukana noin 60 %:ssa vuotuisista pelastustoimen hälytystehtävistä.
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PELASTUSTOIMEN
TYÖNJAKO

VALTION
OSUUS

Valtio vastaa pelastustoimen lainsäädännön kehittämisestä, toiminnan ohjaamisesta ja
valvonnasta.
Tehtävistä huolehtivat käytännössä sisäministeriön pelastusosasto (Kirkkokatu 12, Helsinki)
ja aluehallintovirastot (Etelä-Suomi, Itä-Suomi,
Lappi, Lounais-Suomi, Länsi- ja Sisä-Suomi sekä
Pohjois-Suomi)
Valtio vastaa myös ammattihenkilöstön koulutuksesta Pelastusopistossa Kuopiossa.
Valtion hätäkeskuslaitoksen kuusi
hätäkeskusta (Oulu, Vaasa, Kuopio, Pori, Turku,
Kerava) välittävät tehtävätiedot eri viranomaisille.
Valtion pelastustoimen hallinnonalan menot ovat noin 80 miljoonaa euroa.

www.pelastustoimi.fi

80 milj.
EUROA
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merkkien selitykset
Hätäkeskus
Kerava
Kuopio
Oulu
Turku
Vaasa
Hätäkeskuslaitos
Pori
Aluehallintovirasto
Hämeenlinna
Mikkeli
Oulu
Rovaniemi
Turku
Vaasa
(+ sivutoimipisteet)
Pelastusopisto
Kuopio
SM:n pelastusosasto
Helsinki
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PELASTUSTOIMEN
TYÖNJAKO

KUNTIEN
OSUUS

Toimintamenot talousarvion
2015 mukaisesti €/asukas
1. Helsinki

66,15

2. Länsi-Uusimaa

64,28

3. Keski-Uusimaa

60,18

4. Itä-Uusimaa

100,45

5. Varsinais-Suomi

71,41

6. Kanta-Häme

64,86

7. Päijät-Häme

86,24

8. Kymenlaakso

87,20

9. Etelä-Karjala

81,64

10. Etelä-Savo

82,54

11. Keski-Suomi

79,35

12. Pirkanmaa

69,99

13. Satakunta

94,38

14. Etelä-Pohjanmaa

85,48

Jokaisella pelastuslaitoksella on alueen olosuhteisiin ja tarpeisiin kehittynyt paloasemaverkosto. Näiltä
asemilta hoidetaan varsinainen sammutus- ja pelastustoiminta. Asemien henkilöstö koostuu joko päätoimisista
(112 asemaa 24h) tai sopimushenkilöistä (709 asemaa).

15. Pohjanmaa

75,28

16. Keski-Pohjanmaa

82,58

17. Pohjois-Savo

73,60

18. Pohjois-Karjala

72,63

19. Jokilaaksot

94,86

Pelastuslaitosten toimintamenot ovat yhteensä arviolta noin 400 miljoonaa* euroa vuodessa.
Sopimuspalokuntien osuus pelastuslaitosten menoista
on noin 72,8 miljoonaa euroa vuodessa eli 18,2 %*. Yhtä
sopimushenkilöä kohti kokonaiskustannukset ovat keskimäärin 5 433 euroa vuodessa. Ammattihenkilöä kohti
kustannukset ovat noin 75 000 euroa vuodessa.

20. Kainuu

93,68

21. Oulu-Koillismaa

62,77

22. Lappi

90,39

Keskiarvo:

74,63

Suomessa on 22 alueellista, kuntien yhteistyössä ylläpitämää pelastuslaitosta. Ahvenanmaan maakunnassa on
toistaiseksi kaksi erillistä kunnallista pelastusviranomaista sekä yksi vakinainen palokunta ja kunnissa yhteensä
18 sopimuspalokuntaa.
Pelastuslaitokset vastaavat omalla alueellaan
kansalaisten turvallisuusvalistuksesta. Ne varautuvat
tulipalojen ja onnettomuuksien torjuntaan sekä pelastustehtäviin niin henkilöstö- kuin kalustoresurssein. Pelastuslaitokset vastaavat myös pelastustoimen valvontatehtävistä. Väestön varoittaminen vaaratilanteissa kuuluu
niiden vastuulle, kuten myös öljyvahingon ja vaarallisten
aineiden torjunta maa-alueilla ja sisävesillä. Osa pelastuslaitoksista tuottaa myös ensihoitopalveluja.

Pelastuslaitosten hallinto on hoidettu joko isäntäkuntamallilla, liikelaitos- tai kuntayhtymätyyppisellä järjestelyllä. Päijät-Hämeessä
ja Lapissa maakuntaliitto vastaa pelastustoimen järjestämisestä.
Jokaisessa pelastuslaitoksessa on poliittisia voimasuhteita
noudatteleva pelastuslautakunta
tai johtokunta.
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*Arviota tehtäessä käytettiin
vuoden 2009 suhdelukuja.

400 milj.
EUROA

merkkien selitykset
Isäntäkunta – Taseyksikkö
Isäntäkunta – Liikelaitos
Kuntayhtymä

22. LAPPI

21.oulu-koillismaa

www.pelastustoimi.fi/
pelastustoimi/
pelastuslaitokset
20. kainuu
19.jokilaaksot
16.
keski-pohjanmaa
ja pietarsaari
17. pohjois-savo

15. pohjanmaa
14.
etelä-pohjanmaa

11.
keski-suomi

10.
etelä-savo

12.
pirkanmaa

13. satakunta

18.
pohjois-karjala

7. päijät-häme

9. etelä-karjala

6. kanta-häme

ahvenanmaa

5. varsinaissuomi

8. kymenlaakso
3. keski-uusimaa

2. länsi-uusimaa

4. itä-uusimaa

1. helsinki
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709

sopimuspalokuntien asemaa

PALOKUNNAT
Manner-Suomessa vpk-yhdistyspalokuntia on 491, työpaikkasopimuspalokuntia 18 ja osa-aikaisen henkilöstön
(henkilökohtainen sopimus pelastuslaitoksen kanssa) palokuntia 200. Näissä
on yhteensä 13 400 hälytyskelpoista
henkilöä, joiden koulutus- ja kelpoisuusvaatimukset ovat yhtenevät, kuten
myös harjoitus- ja hälytystehtävätkin.
Ainoastaan henkilöstön juridinen suhde
pelastuslaitokseen on erilainen. Toiminta
perustuu vapaaehtoisuuteen.
Päätoimisella henkilöstöllä
miehitettyjä 24h paloasemia on 112.
Suomessa on noin 4 000 vakinaista palomiestä, joista kerrallaan työvuorossa noin
800. Lisäksi Ahvenanmaalla on yksi 24h
paloasema.
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13 400
hälytyskelpoista
sopimuspalokuntalaista

112

miehitettyä 24 h paloasemaa

4 000

PÄÄTOIMISTA PALOmiestä

9

VPK-SOPIMUSPALOKUNTA
VPK on yhdistysmuotoinen, vapaaehtoisperiaatteella toimiva sopimuspalokunta, joka on tehnyt sopimuksen
pelastuslaitoksen kanssa sammutus-,
pelastus- ja muiden erikseen sovittujen
palveluiden tuottamisesta. Näihin kuuluu
mm. ensivastetoiminta, jota harjoittaa
noin 200 vpk-yhdistystä.
VPK:ssa on hälytystehtäviä suorittavan
osaston ohella yleensä myös nuoriso-,
nais-, veteraanitoimintaa sekä muuta
ydintehtävää tukevaa toimintaa.

vuosibudjetti
keskimäärin

30 000
EUROA
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1

Asema

1
1
1

Sammutusauto

tyypillinen vpk

yhdistyksellä sopimus
pelastuslaitoksen
kanssa.

70
20

jäsentä, joista
hälytysosastossa

Säiliöauto

Miehistöauto

10

naisosastossa

1
1

15

nuoriso-osastossa

Vene +
traileri

Peräkärry

Päällikkö ja
puheenjohtaja

25

muissa osastoissa

Hallitus ja jäsenistön kokous.
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henkilökohtaisen
sopimuksen
SOPIMUSPALOKUNTA
(hsspk)
henkilöstöllä on työsopimus
pelastuslaitoksen kanssa. Muilta osin
palokunta toimii kuin vpk. Useilla
palomiesyhdistyksillä on myös nuoriso-,
nais-, veteraanitoimintaa sekä muuta
ydintehtävää tukevaa toimintaa.
Osallistuminen hälytystehtäviin perustuu vapaaehtoisuuteen kuten
vpk-sopimuspalokunnissakin.
Useilla näistä palokunnista on myös
oma henkilöstöyhdistys.
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1

Asema

1
1
1
1
1

tyypillinen
“hsspk”

henkilöstöllä suora
sopimus pelastuslaitoksen
kanssa.
Sammutusauto

20

Hälytyskelpoisia
Säiliöauto

Miehistöauto

Palomiesyhdistys

Vene +
traileri
Puheenjohtaja

Peräkärry

Hallitus ja jäsenistön kokous.

Osalla palomiesyhdistyksistä on myös nais- ja
nuorisotoimintaa.
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Ammattipalokunnat

40 000

0 00

70 000

Sopimuspalokunnat
mukana

PALOKUNTIEN
TEHTÄVÄT
Yksiköiden
lähtoaika

Suomessa on noin

110 000

pelastustoimen hälytystehtävää vuodessa. Sopimuspalokunnat osallistuvat näistä
noin

5 min
VPK/hsspk

70 000
tehtävään.

Sopimuspalokunnan henkilöstö
lähtee hälytyksen tultua paloasemalle,
pukeutuu asianmukaisiin varusteisiin ja
asettuu paloautoon. Pääosa sopimuspalokunnista lähtee viidessä minuutissa
hälytyksestä.
Vakinaisen palokunnan lähtöaika
on yksi minuutti.
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Yksiköiden
lähtoaika

1 min
vakinainen palokunta
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KALUSTO
Suomen palokunnilla on käytössään pääosin moderni kalusto.
Käytännössä jokaisella paloasemalla
on ainakin yksi sammutusauto, joka
on varustettu erilaisten sammutus- ja
pelastustehtävien varalle. Lisäksi sopimuspalokunnilla on suuri määrä säiliöja miehistöautoja. Osa ajoneuvoista ja
muusta kalustosta on sopimuspalokuntien omistamaa.
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KOULUTUS
Palokuntien henkilöstön koulutus
sisältää monipuolisen kokonaisuuden
perehdyttämisestä ja peruskursseista
vaativiin erikoiskursseihin.
Perus- ja jatkokoulutuksesta
vastaavat pelastuslaitokset ja alueelliset
pelastusliitot, joita Suomessa on 13.
Viikkoharjoituksista vastaavat palokunnat
itse.
Vakinaisen henkilöstön, hätäkeskuspäivystäjien ja sopimuspalokuntien
päällystön koulutuksesta vastaa Pelastusopisto.
Pelastajatutkinto (90 op) oikeuttaa
palomiehen virkaan. Alipäällystökurssin
(60 op) suoritus oikeuttaa paloesimiehen
virkaan ja Insinööri AMK –tutkinto (240
op) päällystövirkaan.
Hätäkeskuspäivystäjän tutkinto
(90 op) on edellytyksenä hätäkeskustyöskentelyyn.

pelastusalan ammattihenkilöstön koulutus
INSINÖÖRI AMK
(palomestari) (240 op)
paloesimies
(60 op)
pelastaja
(90 op)
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HÄTÄKESKUSPÄIVYSTÄJÄ
(90 op)

sopimuspalokuntalaisten koulutusjärjestelmä
sopimuspalokunnan päällikön peruskoulutus
sopimuspalokunnan
päällikkökurssi (70 t)

alipäällystön ja muun
päällystön peruskoulutus
yksikönjohtajakurssi
(87 t + 100 t)

teollisuuspalopäällikön peruskurssi (70 t)

pelastusalan päällystö- tai alipäällystötutkinto (70 t)

alipäällystön täydennyskoulutus

palokunnan toiminta
poikkeusolosuhteissa
(15 t)

toimi
oikein paloilmoittimella

pelastusalan
ammattitutkinto
miehistön
peruskoulutus

miehistön täydennyskoulutus

palokuntien
ensivastekurssi (25 t)

palokuntien
viestiliikenne (10 t)

eläinten pelastaminen
(21 t)

pintapelastus (23 t)

vanhemman sammutusmiehen täydennyskurssi (16 t)

jälkivahinkojen
torjunta (8 t)

vaarallisten aineiden
kurssi (20 t)
öljyvahingon
torjuntakurssi (20 t)

palokuntien liikuntakoulutus ja kuntotestaus (15 t)

pelastustyökurssi (21 t)

palontutkintakurssi (14 t)

palokuntien ensiapukurssi (30 t)

psyykkinen ensiapu
(13 t)

savusukelluskurssi (21 t)
asetuksen
(VnA787/2003)
edellyttämä
pohjakoulutus
sammutustyökurssi
osat I ja II (50 t + 12 t)
toteutus
palokuntatasolla
perehdyttäminen
I, II ja III

ajoneuvon
käsittelykurssi (17 t)

sisäpalosimulaattorikurssi
(18 t)
metsäpalontorjunta
(16 t)
savusukellusharjoitus
purkutalossa

suojelutoiminta
poikkeusoloissa (10 t)

konemieskurssi
(11 t)

Koulutusjärjestelmä
uudistuu 2016!
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pelastustoimi
palvelee
• Neuvonta
• Valistus
• Koulutus
• Turvallisuusviestintä
• Valvonta
• Tiedottaminen
• Sammutus- ja
pelastustoiminta

20

21

pelastusalan
käsitteistöä
Yhdistysmuotoinen
sopimuspalokunta

Sopimuspalokunta muodostuu yhdistyssopimuksen perusteella. VPK-yhdistys tuottaa sopimukseen perustuen pelastustoimen palvelua alueen pelastustoimelle. Sopimuspalokuntatoiminta ei ole perustehtävän osalta vapaaehtoista- tai
harrastustoimintaa, vaan sitä määrittää keskeisesti sopimuksen mukainen pakko. Kuitenkin VPK-yhdistyksissä tehdään
paljon vapaaehtoista toimintaa ja siksi yhdistyksen muuta
kuin sopimuspalokuntatoimintaa voidaan myös luonnehtia
harrastustoiminnaksi. Sopimuspalokuntalainen on yleensä
myös vapaaehtoispalokuntalainen.

Henkilökohtaisen sopimuksen
sopimuspalokunta

Sopimuspalokunta muodostuu myös siten, että joukko yksittäisiä henkilöitä tekee henkilökohtaisen sopimuksen alueen
pelastustoimen kanssa. Näillä sopimuspalokuntalaisilla on
useimmiten oma palomiesyhdistys, jossa tehdään myös
vapaaehtoistyötä.

VPK

Vapaaehtoinen palokunta (Huom! ei vapaa palokunta). Se on
palokuntatoimintaa varten perustettu yhdistys. Vapaaehtoinen palokunta voi olla jakautunut osastoiksi: mm. hälytysosasto, palokuntanaisosasto, palokuntanuoriso-osasto
(Palo-ja pelastustussanasto, 2006).

TYÖPAIKKAPALOKUNTA

on palokunta, jonka henkilöstö osallistuu lähinnä oman
työpaikkansa pelastustoimen tehtäviin. Työpaikkapalokuntia
ovat mm. teollisuuspalokunta (TPK), laitospalokunta (LPK),
sotilaspalokunta (SPK) ja lentoaseman palokunta (Palo- ja
pelastussanasto, 2006). Työpaikkapalokunta voi olla toimia
myös sopimuspalokuntana.

PALOKUNTASOPIMUS

on sopimus, jonka vapaaehtoinen palokunta tai työpaikkapalokunta tekee alueen pelastustoimen kanssa säädösten
mukaisten palokunnan toimialaan kuuluvien tehtävien hoitamisesta (Palo- ja pelastussanasto, 2006).
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Valmiuspalokunta

Valmiuspalokunta on palokunta, joka on vaikutusalueensa ainoa palokunta tai osallistuu pääsääntöisesti kaikkiin alueensa hälytystehtäviin.
Tarkistus- ja varmistustehtävät voi tällöinkin hoitaa esimerkiksi alueen
viranomais- tai vastaava päivystäjä. Vaikutusalue on alue, jonne kohdistuviin hälytystehtäviin palokunta pääsääntöisesti osallistuu.

Täydennyspalokunta

Täydennyspalokunta on valmiuspalokuntaa täydentävä palokunta, joka
hälytetään pääosaan vaikutusalueensa kiireellisistä tehtävistä.

Tukipalokunta

Tukipalokunta on palokunta, joka hälytetään pääsääntöisesti valmiusja täydennysspalokuntia tukeviin tehtäviin. Palokunnan tulee kuitenkin
kyetä itsenäisesti hoitamaan tavanomaisen sammutus- ja pelastustehtävän. Tiettyyn tehtävään erikoistunut palokunta voidaan lukea myös
tukipalokunnaksi, vaikka sillä ei olisi valmiuksia palokunnan tavanomaisten tehtävien hoitoon.

Reservipalokunta

Reservipalokunta on muita palokuntia täydentävä palokunta, joka
hälytetään lähinnä suurpaloihin, muihin laajoihin onnettomuuksiin tai
kiireettömiin tehtäviin.

Muu palokunta

Muu palokunta on palokunta, jonka toiminta on painottunut muuhun
kuin hälytystehtäviin valmistautumiseen tai palokunta ei täytä palokunnalle asetettuja valtakunnallisia tai alueellisia vaatimuksia. Sen ensimmäisen pelastusyksikön lähtöaikaa tai vahvuutta ei ole määritelty.

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto - Finlands
Avtalsbrandkårers Förbund ry (SSPL) on vapaaehtoisuuteen
perustuvien sopimuspalokuntien liitto, jonka jäsenyhteisöt ovat vapaaehtoisia palokuntia (VPK), henkilökohtaisen sopimuksen palokuntien
palomiesyhdistyksiä ja työpaikkasopimuspalokuntia.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on pelastus- ja turvallisuusalan yleishyödyllinen asiantuntija- ja palvelujärjestö.
Suomen Palopäällystöliitto on ammatti- ja sopimuspalokuntien
päällystöön kuuluvien henkilöjäsenten aatteellinen yhdistys.
Alueelliset pelastusliitot (13 kpl) vastaavat osaltaan sopimushenkilöstön koulutuksesta ja muista palokuntatoimintaa tukevista
palveluista.
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Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry
Pallonkatu 20 A 2
53900 LAPPEENRANTA
040 075 2364
isto.kujala@sspl.fi
www.sspl.fi
Twitter: @SSPL2014
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