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Johdanto
NYT KOLMANNEN kerran julkaistu Sopimuspalokuntabarometri antaa ainutlaatuista tietoa sopimuspalokunnista ja sopimuspalokuntalaisista. Toistuvalla seurannalla voimme yksittäisten aiheiden ja kysymysten lisäksi muodostaa luotettavia käsityksiä erilaisista kehityssuunnista ja muutoksista toimintaympäristössä. Barometrin ehkä yksi mielenkiintoisimpia havaintoja on nyt ensimmäistä kertaa toteutettu
kysymys vastaajien sijoittumisesta työelämässä. Samaan aikaan kun koko väestöstä 8,2 % on työttömänä*, on sopimuspalokuntatoimintaan osallistuvista työttömänä vain 3,1 %. Ero on tilastollisesti merkittävä. Onko kyseessä toiminta, joka kerää vain työelämässä mukana olevia henkilöitä, vai voidaanko todeta,
että sopimuspalokuntatoiminta nostaa henkilön asemaa työmarkkinoilla tai antaa muuten valmiuksia
sijoittua työllisyyden näkökulmasta muuta väestöä paremmin?
LAAJA KYSELY nostaa myös toimintaan liittyviä negatiivisia ilmiöitä esiin, vastaajista jopa 30,9 % on
harkinnut toiminnasta luopumista. On tärkeää löytää, tiedostaa ja nostaa esiin ne syyt, jotka saavat sopimuspalokuntalaisen pohtimaan palokuntatoiminnan lopettamista, jotta voimme puuttua niihin. Vastaajien muun päivittäisen elämän yhteensovittaminen palokuntatoiminnan kanssa ei enää aiempien vuosien
tapaan ollut päällimmäisenä syynä lopettamisaikeille, eli voidaankin todeta ihmisten löytäneen paremman tasapainoin palokuntatoiminnan kuormittavuuden ja muun elämän kanssa. Pääasialliseksi syyksi
lopettamisaikeille ovat kuitenkin kiilanneet erilaiset yhteisön tasa-arvoon, kiusaamiseen ja syrjintään
liittyvät tekijät 36,8 % (2017 35,2 %). Palokunnissa tarvitaankin siis työhyvinvointiin ja sen kehittämiseen
liittyviä aktiivisia toimia läpi koko linjan, kuitenkin 72,8 prosenttia kaikista vastaajista piti palokuntansa
työilmapiiriä vähintäänkin hyvänä, joten työhyvinvoinnin kannalta myös oikeita toimia tehdään.
SOPIMUSPALOKUNTABAROMETRI ON saanut vakiintuneen ja arvostetun aseman laajimpana pelastusalan kyselytutkimuksena, joka kykenee kuvaamaan sopimuspalokuntalaisia yksilöinä ja järjestelmää
yleisesti. Yli 10 % vastauskattavuus kohdejoukosta on merkittävä, vastaavia kansalaisten mielipiteitä
kuvaavia tutkimuksia tehdään 1 000 hengen otannalla ja tuloksia pidetään luotettavina. Käsissäsi on siis
taas vähintäänkin hyvä työkalu päätöksenteon tueksi ja toiminnan kehittämiseksi Suomalaisessa pelastustoimessa.
*Työttömyysasteen trendiluku oli vuoden 2020 joulukuussa 8,2 prosenttia.
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Yleistä tutkimuksen
toteuttamisesta
TUTKIMUKSEN TAVOITTEENA oli kerätä tietoa tämänhetkisestä sopimuspalokuntatoiminnasta laajasti
eri tarkasteluosa-alueiden kautta. Tutkimuksen avulla
pyritään myös ennakoimaan toimintaan liittyviä lähitulevaisuuden muutos- ja kehittämistarpeita.
TUTKIMUKSEN KOHDEPERUSJOUKON muodostivat SSPL:n jäsenyhteisöjen sopimuspalokuntalaiset (noin 25 000 henkilöä).
TUTKIMUKSEN KYSELYLOMAKE laadittiin
yhteistyössä SSPL:n ja Suomen Kyselytutkimus Oy:n kesken. Kyselylomake laadittiin
sekä suomen että ruotsinkielisenä. Lomakkeen käännöstyön toteutti SSPL.
TUTKIMUKSEN TIEDONKERUU toteutettiin
27.11.2020 – 3.1.2021 välisenä aikana, SSPL:n
itse eri medioissa jakaman avoimen vastauslomakelinkin kautta.

”Tutkimukseen
osallistui
määräaikaan
mennessä
yhteensä 1 618
vastaajaa.”
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Avoimet vastaukset*
ovat luettavissa osoitteessa
www.sspl.fi

Tutkimuksessa käytetyt
tilastolliset käsitteet
Yhteenvetoraportin tuloksissa
käytetään pääsääntöisesti
seuraavia käsitteitä:
VASTAUSTEN
PROSENTTIJAKAUMA = Vastausten
prosentuaalinen jakautuminen kunkin vastausvaihtoehdon ympärille
ka = Keskiarvo
Keskiarvo (ks. aritmeettinen keskiarvo) on ns. keskiluvuista kaikkein tavallisin. Se ilmoittaa, mihin kohtaan
muuttujan jakauman keskikohta
mitatulla ulottuvuudella sijoittuu.

sd = Keskihajonta
Keskihajonta on tärkein ja käytetyin
hajonnan mitta. Keskihajonta kuvaa
havaintoarvojen keskimääräistä
etäisyyttä keskiarvosta. Mitä pienempi on keskihajonta, sitä tiiviimmin havaintoaineisto on keskittynyt
keskiarvon ympärille (vastaajat
yksimielisiä).
Md = Mediaani
Mediaani on arvo, jota pienempiä ja
suurempia on puolet (50 %) arvoista.

Mo = Moodi
Moodi eli tyyppiarvo on se arvo, joka
esiintyy aineistossa useimmiten
(ilmoitettu kuvaajien yhteydessä
useimmiten ympyröitynä).
Min ja Max = Minimiarvo ja maksimiarvo
Vastausten minimi- ja maksimiarvo.

Osittainen lähde: Tilastokeskus 2021

Huom!

Kaikki avoimet esimerkkivastaukset on poimittu satunnaisgeneraattorin avulla eivätkä millään tavalla
edusta muita kuin asianomaisen vastaajan omaa mielipidettä. Vastaukset on kuitenkin anonymisoitu,
jotta yksittäisiä vastaajia, alueita, yhteisöjä tai henkilöitä ei pystyttäisi tunnistamaan.
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Vastaajien taustatiedot
VASTAAJIEN SYNTYMÄVUOSI vaihteli vuosien 19402011 välillä (noin 9-80 v). Tyypillisin vastaajan syntymävuosi oli 1975, mediaanisyntymävuoden ollessa 1979.
Kaikista vastaajista yhteensä 83,3 prosenttia oli miehiä.
Vastaajien korkein suoritettu koulutusaste oli tyypillisesti ammattitutkinto tai ylioppilastutkinto (55,6 prosenttia vastaajista), mutta vähintään alemman korkeakouluasteen oli suorittanut noin neljännes kaikista vastaajista.
Vastaajat edustivat ammattiasemaltaan tyypillisesti
työntekijöitä (42,2 prosenttia vastaajista), alempien ja
ylempien toimihenkilöiden osuuden ollessa niin ikään
noin neljännes. Vastaajien tehtävät palokunnassa painottuivat ennen kaikkea sammutus- ja pelastustoimintaan
(84,5 prosenttia vastaajista) tai / ja muihin operatiivisiin
tehtäviin (47,7 prosenttia vastaajista). Sama vastaaja
saattoi toimia myös useammassa eri tehtävässä.
KOLME TÄRKEINTÄ palokuntatoiminnan muotoa oli:
hälytystehtävät ja pelastustoiminta (91,4 prosenttia), harjoittelu pelastustehtäviin (76,7 prosenttia) sekä koulutus
pelastustehtäviin (58,2 prosenttia).
Peräti 46,2 prosenttia kaikista vastaajista oli ollut
mukana palokuntatoiminnassa yli 20 vuotta (mediaani
16-20 vuotta). Vastaajien pelastustoimen alueena oli
useimmiten: Varsinais-Suomi (13,5 prosenttia vastaajista), Länsi-Uusimaa (9,5 prosenttia vastaajista), Pirkanmaa
(9,3 prosenttia vastaajista) tai Satakunta (9,1 prosent-

8

SOPIMUSPALOKUNTABAROMETRI • 2020

SUKUPUOLI

Kaikki vastanneet yhteensä (n=1618) %.
MIES

NAINEN

MUU

0,7
16,3

83,3

/n=1612

tia vastaajista). Hieman vajaa puolet vastaajista (45,4
prosenttia) ilmoitti palokuntansa toimivan maaseutumaisessa toimintaympäristössä, 18,3 prosenttia kaupunkimaisessa toimintaympäristössä ja loput 36,3 prosenttia
sekä maaseutumaisessa että kaupunkimaisessa toimintaympäristössä.

SYNTYMÄVUOSI

Vertailutaulukko
2014–2020

Kaikki vastanneet yhteensä (n=1618) %.
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Mitä pidät palokuntatoiminnassa tärkeimpänä?
Valitse enintään 3 mielestäsi tärkeintä toimintaa; joku muu, mikä?

”Hyvä porukka
palokunnassa.”

”Kaikki
järjestötoiminta.”

”Yhteisöllisyys ja
ystävyyssuhteet
palokunnassa.”

”Fyysisen kunnon
ylläpitäminen!”

”Toiminnan
kehittäminen.”
”Tieto ja taito toimia tosi
tilanteessa.”
”Yhdistystoiminta.”
”Yhdistystoiminta
ja turvallisuuden
kehittäminen.”

”Kilpailu.”
”Yhteisöllisyys.”
”Kahvihetket.”
”Hyvät ystävät ja
yhdessä tekeminen. ”
”Saunailta.”

”Hyvä porukka. Jonka
kanssa kiva tehdä
muutakin.”
”Hyvät ystävät ja yhdessä
tekeminen.”
”Ensivaste.”
”Mahdollisuus auttaa
silloin kun apua
tarvitaan.”
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Avoimet vastaukset
ovat luettavissa osoitteessa
www.sspl.fi

TEHTÄVÄT PALOKUNNASSA

Monivalintamahdollisuus

Kaikki vastanneet yhteensä (n=1618) %.
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TÄRKEIMMÄT PALOKUNTATOIMINNAN MUODOT

MITÄ PIDÄT PALOKUNTATOIMINNASSA TÄRKEIMPÄNÄ? VALITSE ENINTÄÄN 3
MIELESTÄSI TÄRKEINTÄ TOIMINTAA. Kaikki vastanneet yhteensä (n=1681) %.
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VASTAAJIEN MUKANAOLOAIKA PALOKUNTATOIMINNASSA

KUINKA PITKÄÄN OLET OLLUT PALOKUNNASSA (MUKAAN LUKIEN NUORISO-OSASTO)?

Kaikki vastanneet yhteensä (n=1618) %.
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Ei tiedossa

KORKEIN KOULUTUSASTE

MIKÄ ON KORKEIN SUORIT TAMASI KOULUTUSASTE?

Kaikki vastanneet yhteensä (n=1618) %.

Kansakoulu tai
peruskoulu

9
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”Vastaajien
korkein suoritettu
koulutusaste
oli tyypillisesti
ammattitutkinto tai
ylioppilastutkinto.”

AMMATTIASEMA

MIHIN SEURAAVAAN RYHMÄÄN KUULUT ENSISIJAISESTI TÄLLÄ HETKELLÄ?

Kaikki vastanneet yhteensä (n=1618) %.
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PELASTUSTOIMEN ALUE

MILTÄ PELASTUSTOIMEN ALUEELTA OLET?

Kaikki vastanneet yhteensä (n=1618) %.
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”Peräti 46,2 prosenttia
kaikista vastaajista
oli ollut mukana
palokuntatoiminnassa
yli 20 vuotta.”
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Toiminta ja ajankäyttö
VASTAAJAT KÄYTTIVÄT aikaa palokuntatoimintaan (poisluettuna varallaolo) keskimäärin noin 2-5 tuntia viikossa.
Ylipäätään, reilusti yli puolet kaikista vastaajista (63,1
prosenttia) käytti aikaa palokuntatoimintaan enintään
noin 5 tuntia viikossa.
KOLME TÄRKEINTÄ asiaa, jotka motivoivat palokuntatoiminnassa olivat: hyvä henki ja yhteisöllisyys (67,5 prosenttia vastaajista), halu auttaa onnettomuustehtävissä (66,4 prosenttia
vastaajista) sekä hälytystehtävät (46,1 prosenttia vastaajista).
HIEMAN ALLE puolet (49,2 prosenttia) niistä vastaajista,
joiden tehtäviin kuuluu operatiivinen toiminta (n=1420)
ilmoitti, ettei palokunnassa maksettu lainkaan henkilökohtaista palkkiota. 50,4 prosenttia operatiivisesta vastaajaryhmästä ilmoitti, että palkkio maksettiin hälytystoiminnasta,
36,8 prosenttia harjoituksista ja 24,9 prosenttia varallaolosta.
Palkkion maksajana toimi useimmiten pelastuslaitos (57,1
prosenttia).

PALOKUNTALAISTEN AJANKÄYTTÖ

ARVIOI, KUINKA MONTA TUNTIA KÄYTÄT KESKIMÄÄRIN AIKAA PALOKUNTATOIMINAAN VIIKOSSA
MUKAAN LUKIEN KAIKKI TEHTÄVÄT, MUTTA POISLUETTUNA VARALLAOLO? Kaikki vastanneet yhteensä

(n=1618) %.
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n. 5–10 tuntia

n. 10–20 tuntia
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1,2

1,2

n. 20–30 tuntia

0,4

0,7

Yli 30 tuntia
viikossa

0,9

PALOKUNTATOIMINNASSA ENITEN MOTIVOIVAT ASIAT

Monivalintamahdollisuus

MITKÄ OVAT KOLME TÄRKEINTÄ ASIAA, JOTKA MOTIVOIVAT SINUA
PALOKUNTATOIMINNASSA ENITEN? Kaikki vastanneet yhteensä (n=1618) %.
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PALOKUNTATOIMINNASTA MAKSETUT PALKKIOT

MAKSETAANKO PALOKUNNASSASI HENKILÖKOHTAINEN PALKKIO?

Kaikki ne vastaajat, joiden tehtäviin kuuluu operatiivinen toiminta yhteensä (n=1420) %.
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Mitkä ovat kolme tärkeintä asiaa,
jotka motivoivat sinua palokuntatoiminnassa eniten; joku muu, mikä?
”Kuntoindexin
seuraaminen.”
”Olla tukemassa tärkeätä
työtä.”

”Velvollisuudentunto.”

”Auttaminen ja
edellytysten luominen
auttamiselle.”

”Velvollisuuden tunne.”

”Valtakunnallinen
toiminta.”

”Vpk aate.”

”Kilpailu.”

”Turvallisuustietoisuuden
jakaminen. ”

”Tieto/tunne siitä että
minuun ja palokuntaani
luotetaan sekä yhdistyksen
sisällä, että sen
ulkopuolella.”

”Liikuntatoiminta.”

”Raha.”

”Palkka.”

”Oman turvallisuuden
ja tietouden lisääminen
ja hätätilanteisiin
varautuminen.”
”Ehkäistä vahinkojen
laajuus.”

18

”Suomen rauhanajan,
sekä poikkeusolojen
turvaaminen.”
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Avoimet vastaukset
ovat luettavissa osoitteessa
www.sspl.fi

Työhyvinvointi
YHTEENSÄ 72,8 prosenttia kaikista vastaajista piti
palokuntansa työilmapiiriä vähintäänkin hyvänä.
Ilmapiirin arvioi olevan kohtalainen yhteensä 19,4
prosenttia ja välttävä tai jopa huono loput 7,8 prosenttia vastaajista. Useampi kuin joka neljäs vastaaja
(30,9 prosenttia) oli harkinnut palokuntatoiminnasta
luopumista viimeisen vuoden aikana. Mikäli vastaaja

oli luopumista harkinnut, oli kolme merkittävintä syytä:
kuppikuntaisuus, kiusaaminen tms. henkilöiden väliset
ristiriidat (36,8 prosenttia vastaajista), pelastuslaitoksen toiminta, kuten yhteistyö, asenteet, resurssit
tms. (33,2 prosenttia vastaajista) sekä vaikeus sovittaa
palokuntatoimintaa yhteen muun elämän kanssa (32,4
prosenttia vastaajista).

PALOKUNTATOIMINNAN
JATKUVUUDEN HAASTEET

OLETKO HARKINNUT PALOKUNTATOIMINNASTA
LUOPUMISTA VIIMEISEN VUODEN AIKANA?

30,9

Kaikki vastanneet yhteensä (n=1618) %.
KYLLÄ

ka=1,7
sd=0,462
/n=1613

EN

69,1

TYÖILMAPIIRI

MINKÄLAINEN ON PALOKUNTASI TYÖILMAPIIRI?

Kaikki vastanneet yhteensä (n=1618) %.
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Määrittele keskeiset syyt harkintaasi
palokuntatoiminnasta luopumiseen.
Valitse 1-3 merkittävintä; joku muu, mikä?

”Koronaviruksen vähättely
sitä kautta tuleva
turvattomuuden tunne. Esim.
turvavälejä ei noudateta.”
”Lasten harrastukset
(lapsillani on 4 futistreenit
viikossa) ja lisäksi omat
työt vievät liikaa aikaa,
ei ehdi enää harrastaa.”

”Henkilöitä ei kohdella
tasapuolisesti. Asiat
päätetään tilanteen
mukaan. Yhteisiä sääntöjä
ei ole eikä niitä haluta.”
”Päällystön kusettaminen
varallaoloasioissa.”

”Toiminta jumittaa paikallaan,
eikä anna mahdollisuuksia
kehittää osaamista, kalusto
on vanhaa jne.”
”Ei oikein tunne kaikkia
henkilöitä vaikea ymmärtää
harjoituksissa kuka vetää
rasteissa ei tiiä kuuluko vaki
vai vpk hon henkilö.”
”Kulttuuri ero Lappi<>etelä.
Lapissa tehtiin juttua jo
lähes ammattimaisesti niin
suhtautuminen oli eri. ”
”Meidän savusukeltajia ei
saada kahdessa vuodessa
Erika järjestelmään, jossain
on vikaa ja pahasti!!!”

20
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Huom!

Avoimet vastaukset
ovat luettavissa osoitteessa
www.sspl.fi

PALOKUNTATOIMINNAN JATKUVUUDEN HAASTEET

MÄÄRIT TELE KESKEISET SYYT – VALITSE 1–3 MERKITTÄVINTÄ.
Kaikki vastaajat, jotka harkinneet toiminnasta luopumista (n=498 %).
2014

2017

2020

44,4
Vaikeus sovittaa palokuntatoimintaa
yhteen muun elämän kanssa

42,5
32,4
19,2

Liiallinen työmäärä palokunnassa tai
toiminnan sitovuus

20,4
15,5
19,2

Henkilövalintoihin
liittyvät ongelmat

25,1
23,3
17,8

Palokunnassa on mukana toimintaan
soveltumattomia henkilöitä

24,1
22,7
30,3

Kuppikuntaisuus, kiusaaminen tms.
henkilöiden väliset ristiriidat

Vertailutaulukko
2014–2020

35,2
36,8

/n=498
(2020)

6,3

Ulkopuolisuuden kokemus tai vaikeus
päästä mukaan porukkaan

8,8
10,1
14,8

Oma terveydentila tai ikä

17,3
16,7
13,4

Muu henkilökohtainen syy

13,1
10,9
34,7

Pelastuslaitoksen toiminta
(yhteistyö, asenteet, resurssit tms.)

30,9
33,2
5,6

Muu hallinnollinen ongelma

8,5
7,0
10,7

Joku muu syy

13,5
13,5
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Pelastustoimen
järjestelmä ja yhteistyö
YHTEENSÄ 77,7 prosenttia kaikista vastaajista arvioi, että pelastuslaitoksen ja palokunnan välinen
yhteistyö sujui tällä hetkellä riittävän hyvin. Mikäli
yhteistyössä oli haasteita, johtuivat ne useimmiten: resurssien käytöstä; resursseja ei käytetä

järkevästi (46,9 prosenttia vastaajista), heikosta ja
huonosta viestinnästä (45,0 prosenttia vastaajista)
sekä erilaisista asenneongelmista – niin yksittäisten henkilöiden kuin myös pelastuslaitoksen
johdon välillä.

PELASTUSLAITOSTEN JA PALOKUNTIEN
YHTEISTYÖN SUJUVUUS

22,3

SUJUUKO PELASTUSLAITOKSEN JA PALOKUNTASI VÄLINEN YHTEISTYÖ TÄLLÄ HETKELLÄ RIITTÄVÄN HYVIN?

Kaikki vastanneet yhteensä (n=1618) %.
KYLLÄ

EI

77,7
ka=1,2
sd=0,417
/n=1608
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PELASTUSLAITOSTEN JA PALOKUNTIEN YHTEISTYÖN SUJUVUUS

MISTÄ HAASTEET YHTEISTYÖN SUJUVUUDESSA MIELESTÄSI JOHTUVAT?

Kaikki vastaajat, jotka vastanneet kysymykseen 14 ”ei” (n=359) %.
HUOM: Kysymysasettelun muutoksen myötä vuosi 2020 ei ole suoraan vertailukelpoinen vuoden
2017 tuloksiin.
2017

2020

Vertailutaulukko
2017–2020

44,1
Asenneongelmat – yksittäiset henkilöt

51,4

/n=359
(2020)

44,1

Asenneongelmat –
pelastuslaitoksen johto

60,7
45

Heikko/ huono viestintä

50
26,3

Byrokratia

33,2
46,9

Resurssien käyttö
(resursseja ei käytetä järkevästi)

43,5
19,3

Resurssien puute
(ei riittävästi kalustoa/ miehistöä)

15,4
18,7

Vaatimustaso (yksittäisen sopimuspalokuntalaisen tai palokunnalle
asetettu vaatimus liian korkea)

19,2
12,3

Henkilösuhteet

19,6
25,1

Vääränlainen vallankäyttö

36
24
Vastuun pakoilu
30,8
29,1

Ongelmien poisselittely

29
10,6
Joku muu syy

7,9
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Mistä johtuu, ettei yhteistyö suju riittävän
hyvin; joku muu syy, mikä?:
”Pelastuslaitoksen sisäiset
ongelmat, josta johtuu
jatkuva henkilöiden
vaihtuvuus ja ongelmat
henkilösuhteissa. Aiheuttaa
sen että meilläkin rekrytoitu
6 uutta palokuntalaista
joita ei saada koulutettua.
Ei varmaan riitä kaikilla
motivaatio pitkään kun
ei pääse toimintaan
täysillä mukaan. uudet
ylityömääräykset aiheuttavat
laitoksella sen ettei varmaan
tänäkään vuonna saada
kursseja tarpeeksi.”

”Puuttuu todellinen
sopimuspalokunnista
VASTAAVA henkilö
sekä vakiintunut
sopimuspalokuntien ylläpito
ja kehittämissuunnitelma.”

”Ei osata kertoa miten
toimintaa tulisi kehittää. ”

”Pelastuslaitosten ja
vapaaehtoisten asemien
välistä kuilua tulisi kaventaa.
Erityisesti kaluston hoitoon
ja huoltoon liittyvissä
asioissa. Hälytystehtävillä
suoritettavat toimet
sujuvat ilman ongelmia
ja saumattomasti mutta
kaluston huollon ja
esimerkiksi autojen
pesun suhteen tilannetta
voitaisiin helpottaa ja
antaa vapaaehtoisille
parempi mahdollisuus käydä
esimerkiksi pesemässä
hälytysajoneuvoja.”

”Vakinaisen henkilöstön
asenneongelmat. Sekä että
varustevastaavat eivät halua
tehdä yhteistyötä.”
”Suositaan tiettyjä
VPKoita, pelastuslaitoksen
johdon kasvatti vpkoo.”
”Pelastuspäällikkö kävelee
pelastusjohtajan päätösten
yli mielivaltaisesti. Eli
meillä todellisuudessa
pelastuspäällikkö on ns.iso
pomo ja pelastusjohtaja
tulee kakkosena.”

24

”Koulutuksien puute.”
”Pelastuslaitoksen
johto käyttää valtaa
väärin. Tehdään aivan
vääriä valintoja jotka
johtavat toimivan
yhteistyön loppumiseen
ja järjestelmän tuhoon.”

”Sopimuksen
noudattamattomuus
pelastuslaitoksen osalta.”
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”Vaatimustaso ja resurssien
puute on huono yhdistelmä.”
”Ei ole mitään yhteistyötä!!”
”Sopimuspalokuntia
vähätellään vaikka olemme
vakituisen toiminnan
elinehto.”
”Maakuntavaihdos.”
”Vähättely.”
”Yhteinen asema
varsinaisten kanssa ja
yhteistyö useimpien kanssa
0% johtuen varsinaisten
haluttomuudesta ja
vähättelystä vapaaehtoisia
kohtaan, kiusaamista
ja syrjintää tapahtuu,
asenteen ryhtiliike olisi
paikallaan ja sitä olisi
syytä tukea ylemmillä
tahoilta. Toistaiseksi myös
yhteishenkilömme vaikuttaa
olevan haluton olemaan
asemassaan.”
”Informaation puute eri
asioissa.”

PELASTUSLAITOSTEN JA PALOKUNTIEN YHTEISTYÖN SUJUVUUS

SUJUUKO PELASTUSLAITOKSEN JA PALOKUNTASI VÄLINEN YHTEISTYÖ TÄLLÄ HETKELLÄ
RIIT TÄVÄN HYVIN? (ALUEET, JOIDEN VASTAAJAMÄÄRÄ ON VÄHINTÄÄN 10)
HUOM: Kysymysasettelun muutoksesta johtuen eri vuosien luvut eivät ole suoraan keskenään vertailukelpoisia.
Mukana ovat alueet, joiden vastaajamäärät ovat kaikissa barometreissa vähintään 10.
KYLLÄ

2014

Vastausten keskiarvo (ka)

2017

0,00

2020

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50
3,19

Helsinki

3,43

4,50

4,05

3,30
3,45

Länsi-Uusimaa

4,08

3,26

Keski-Uusimaa

3,65
3,41

2,94
3,00

Itä-Uusimaa

3,51

Varsinais-Suomi
3,02
3,15

Kanta-Häme

4,00
3,80

3,57
3,70

Päijät-Häme

3,61

Kymenlaakso

3,59

3,35

Etelä-Karjala

3,10

Keski-Suomi

4,02

3,90

3,64
3,62
3,75

3,98

3,29
3,36

Pirkanmaa

4,24
3,65

4,09

3,38
3,33

Satakunta

4,21

3,58
3,47

Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
2,72

Keski-Pohjanmaa

2,41

Lappi

3,18

3,24
3,28
3,46
3,10
3,12

Jokilaaksot
Oulu-Koillismaa

3,02

Ahvenanmaa

3,49
3,67
3,57

3,37
3,50

Koko valtakunta
0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

4,20

3,17
3,31
3,02

2,81

4,46

3,80

3,54

Etelä-Savo

ka 0,00

4,0

3,00

3,50

3,89

4,21

3,88
4,0

4,50
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Työturvallisuus
YHTEENSÄ 70,7 PROSENTTIA kaikista vastaajista oli tutustunut pelastustoimintaan liittyviin työturvallisuusohjeisiin ja
myös sisäistänyt ne. 21,8 prosenttia oli tutustunut ohjeisiin,
mutta ei ollut niitä kunnolla sisäistänyt. Loput 7,6 prosenttia
ei ollut tutustunut työturvallisuusohjeisiin lainkaan.
Palokuntatoiminnan osalta työterveyshuollon tarkastuksessa oli käynyt 69,2 prosenttia kaikista vastaajista (operatiivisista 76,5 prosenttia). 63,3 prosenttia kaikista vastaajista
ilmoitti, että palokunnassa oli riittävästi henkilökohtaisia
sammutusvälineitä huollon ajaksi, loput 36,7 prosenttia
olivat kuitenkin sitä mieltä, että näin ei ollut.

8,1 PROSENTTIA kaikista vastaajista ei osannut arvioida
lakisääteisten työturvallisuusasioiden (työturvallisuussuunnitelmat, työturvallisuusohjeet, riskiarviot, vuosittainen seuranta, palokunnan edustajan mukana olo työturvallisuusorganisaatiossa sekä asianmukaiset suojavälineet pelastustehtäviin) kunnossaoloa palokunnassaan.
Hieman yli puolet vastaajista (54,2 prosenttia) arvioi
lakisääteisten työturvallisuusasioiden olevan vähintäänkin hyvin kunnossa. 26,3 prosenttia kohtalaisesti ja loput
11,4 prosenttia välttävästi tai jopa huonosti.

Vertailutaulukko
2017–2020

11
7,6

TYÖTURVALLISUUSOHJEISIIN
TUTUSTUMINEN

21,8

23,6

OLETKO TUTUSTUNUT PELASTUSTOIMINTAAN
LIIT TYVIIN TYÖTURVALLISUUSOHJEISIIN?

/n=1613

Kaikki vastanneet yhteensä (n=1618) %.
Taustalla vaaleammalla vuoden 2017 lukemat.

70,7

KYLLÄ, JA OLEN NE SISÄISTÄNYT
KYLLÄ, MUTTA EN OLE KUNNOLLA SISÄISTÄNYT
EN

65,3

Vertailutaulukko
2017–2020

KYLLÄ

26

EN
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IV

IST

A TY Ö

TÄ

K E V ÄT

Kaikki vastanneet yhteensä (n=1618) %.
Taustalla vaaleammalla vuoden 2017 lukemat.
Sisin rengas: Operatiivista työtä tekevät
(n=1424) %

30,8
23,5

TE

OLETKO KÄYNYT PALOKUNTATOIMINNAN
OSALTA TYÖTERVEYSHUOLLON
TARKASTUKSESSA (LÄÄKÄRI,
TERVEYDENHOITAJA)?

30,5
O P E R AT I

TYÖTERVEYSHUOLLON
TARKASTUKSE T

20 1 7
2 020

76,5

69,2
69,5

ka=1,3
sd=0,462
/n=1616

”7,6 prosenttia
ei ollut tutustunut
työturvallisuusohjeisiin lainkaan.”

Vertailutaulukko
2014–2020
HENKILÖKOHTAISTEN SAMMUTUSVARUSTEIDEN RIITTÄVYYS
HUOLLON AIKANA

MM. SAAPPAAT JA KYPÄRÄT OVAT JO HYGIENIASYISTÄ HENKILÖKOHTAISET, JA LIKAANTUNEET SAMMUTUSVARUSTEET TULEE AINA PESTÄ. ONKO PALOKUNNASSASI RIITTÄVÄSTI
HENKILÖKOHTAISIA SAMMUTUSVARUSTEITA, MYÖS HUOLLON AJAKSI?

Kaikki vastanneet yhteensä (n=1618) %.
KYLLÄ
EI
100

ka=1,4
sd=0,482
/n=1601

80
50

57

50

43

2014

2017

63

60

40

20

37

0
2020
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HENKILÖKOHTAISTEN VARUSTEIDEN RIITTÄVYYS ALUEITTAIN

Vain alueet, joissa vastaajamäärä n on vähintään 10) %.
KYLLÄ

EI
0,00

10

20

30

40

Helsinki

50

60

70

80

90

73 27

Keski-Uusimaa

153

64 36

Itä-Uusimaa

82

47

53

30
61 39

Varsinais-Suomi
Kanta-Häme

219

51 49

49

55 45

Päijät-Häme
Kymenlaakso

83

60 40

Etelä-Karjala

119
68 32

Etelä-Savo
Keski-Suomi

65

39

61

64

49
36

59

58 42

Pirkanmaa

150
77

Satakunta
Etelä-Pohjanmaa

64
55

Pohjanmaa

53

Keski-Pohjanmaa

23

148

36

69

45

64

47

32

Pohjois-Savo

25

68 32
54

Pohjois-Karjala

46

13

Jokilaaksot
78

Oulu-Koillismaa

82 18

39

22

27

48 52

Lappi

60

Ahvenanmaa

100
63 37

Koko valtakunta
0,00

10

20
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59

53 47

Länsi-Uusimaa
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100

60

15
1618

70

80

90

100

”Palokuntatoiminnan osalta
työterveyshuollon
tarkastuksessa
oli käynyt 69,2 %
kaikista ja 76,5 %
operatiivisista
vastaajista.”
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TYÖTURVALLISUUSASIOISTA HUOLEHTIMINEN

KUINKA HYVIN ARVIOIT LAKISÄÄTEISTEN TYÖTURVALLISUUSASIOIDEN OLEVAN KUNNOSSA PELASTUSLAITOKSEN ALUEELLA (TYÖTURVALLISUUSSUUNNITELMIA, TYÖTURVALLISUUSOHJEITA, RISKIARVIOITA, VUOSITTAISTA SEURANTAA, PALOKUNNAN EDUSTAJAN
MUKANA OLOA TYÖTURVALLISUUSORGANISAATIOSSA, ASIANMUKAISIA SUOJAVÄLINEITÄ
PELASTUSTEHTÄVIIN)? Kaikki vastanneet yhteensä (n=1618) %.
2014

2017

2020

50
45
40,1

40

43,4

45,3

Vertailutaulukko
2014–2020

38,1

35

ka=3,5

33,4

30

sd=0,908
/n=1612

26,3

25

(2020)

20
15

5
0

30

11,7

8,9

10

9,1

8,4

4,5 4,6
Erinomaisesti

Hyvin
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Kohtalaisesti

Välttävästi

5,7

4,4

Huonosti

3

5,9 5,1

8,1

En osaa sanoa
/ en tiedä

SOPIMUSPALOKUNTIEN PELASTUSHENKILÖSTÖ ON KÄYNYT
TYÖTERVEYSHUOLLON TARKASTUKSESSA PALOKUNTATOIMINNAN
OSALTA

Ne vastaajat, joiden tehtäviin kuuluu sammutus- ja pelastustoiminta (alueet, joiden vastaajamäärä
on vähintään 10) %.
KYLLÄ

EI
0,00

10

20

30

40

50

60

70

80

Helsinki

90

100

n’

33

85 15

Länsi-Uusimaa

58 42

129

Keski-Uusimaa

57 43

70

Itä-Uusimaa

68

32

25

57 43

Varsinais-Suomi

192

Kanta-Häme

93 8

40

66 34

Päijät-Häme

71

Kymenlaakso

94 6

Etelä-Karjala

100

91 9

Etelä-Savo

76

45

24

45

Keski-Suomi

100 48

Pirkanmaa
88

Satakunta

90 10

127

12

122

Etelä-Pohjanmaa

100 62
57

Pohjanmaa

43

61
100

Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Savo

32
24

83 17

Pohjois-Karjala

92

8

12

Jokilaaksot

92

8

38
100

Oulu-Koillismaa
81 19

Lappi
Ahvenanmaa

57
15

47 53
78 22

Koko valtakunta
0,00

10

20

30

40

50

24

60

70

80

1377
90

100
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Alueen palokuntien
välinen yhteistoiminta
48,8 PROSENTTIA kaikista vastaajista ilmoitti alueen
palokuntien yhteisen toiminnan (alueosasto tai vastaava)
toimineen pelastuslaitoksen alueella sopimuspalokuntatoiminnan puolesta vähintäänkin hyvin. Kohtalaisena
yhteistä toimintaa piti 23,3 prosenttia ja välttävänä
tai huonoa 10,7 prosenttia vastaajista. Yhteensä 15,6
prosenttia ei osannut ottaa kantaa kysymykseen ja 25

32
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vastaajaa (1,6 prosenttia vastaajista) ilmoitti, ettei heidän
alueellaan ollut palokuntien yhteistä toimintaa lainkaan.
MAHDOLLINEN NEGATIIVINEN palaute kohdistui mm.
toiminnan vähyyteen, kuppikuntaisuuteen, yhteisten
toimintalinjojen puuttumiseen sekä heikkoon kommunikointiin.

ALUEEN PALOKUNTIEN YHTEINEN TOIMINTA

MITEN ALUEEN PALOKUNTIEN YHTEINEN TOIMINTA (ALUEOSASTO TAI VASTAAVA)
ON PELASTUSLAITOKSEN ALUEELLA TOIMINUT SOPIMUSPALOKUNTATOIMINNAN
PUOLESTA? Kaikki vastanneet yhteensä (n=1618) %.
2014

2017

2020

2,6
Erinomainen

3,4
7
27,4

Hyvä

40,1

Vertailutaulukko
2014–2020

41,8

ka=3,5
sd=0,906
/n=1611

28,1
Kohtalainen

(2020)

29,6
23,3
10,3

Välttävä

8,3
7,7
4,6

Huono

2,4
3
22,7

En osaa sanoa / en tiedä

14,2
15,6
4,4

Meidän alueellamme
ei ole yhteistä toimintaa

2
1,6
0

10

20

30

40

50
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Miten alueen palokuntien yhteinen
toiminta (alueosasto tai vastaava) on
pelastuslaitoksen alueella toiminut
sopimuspalokuntatoiminnan puolesta?
Voit halutessasi perustella vastauksesi.
”Yhteydenpito palokuntiin
on vähäistä. Alueosasto
keskittyy liikaa
valmiuspalokuntien
asioihin. Pitäisi järjestää
tilaisuuksia, jotka herättävät
mielenkiintoa, kuten
paneelikeskusteluja ym.
Keskustelukulttuuri puuttuu.”
”Keikoilla palokunnat
pelaavat hyvin yhteen ja
pitkäkestoiset keikat on niitä,
joissa tutustutaan uusiin
ihmisiin. Nuorisotoiminta
alueella on hyvää, mutta
se on ainut jonka kautta
pääsee tutustumaan muihin
alueen palokuntiin. Muuta
yhteistoimintaa alueen
palokunnilla ei juurikaan
ole.”
”Ajan saatossa väki tulee
tutuksi.”

34

”Sopimuspalokunnilla
ei ole yhtenäistä linjaa
ja pelastuslaitos ruokkii
ja hyödyntää tätä.”
”Syrjemmässä
toimintayhteistyöhön
voisi koulutus- ja
harjoitusmielessä olla
enemmän yhteisharjoituksia.
Vapaaehtoisten kuorma
vähenisi, toiminnallinen
koulutusyhteistyö voisi olla
kehittävää. ”
”Yhteistyö toimii
erinomaisesti.”
”Yhteistoiminta
on aika vähäistä.
Esimerkiksi alueellisia
sopimuspalokuntien yhteisiä
harjoituksia on vain vähän.”

SOPIMUSPALOKUNTABAROMETRI • 2020

”Naapuri palokuntalaisten
aliarvioimista jatkuvasti
puheissa. Jos päällystötaso
käyttäytyy näin ei anna
hyvää kuvaa uusille.”
”Seläntakana naureskelua.”
”Palokunnissa on
suuria kultturieroja ja
sisäänlämpiävyyttä.”
”Riittävien miehityksien
saaminen pela:n järjestämiin
yhteisharjoituksiin...
voihan tuossa olla myös
toki aikataulullisia sekä
motivaatio haasteita... ”
”Ovat neuvottelleet
kohtalaisen hyvän
sopimuksen
pelastuslaitoksen kanssa.
Puolustava myös jatkuvasti
sopimuspalokuntien
oikeuksista Pelastuslaitoksen
säästöpaineen alla.”.

”Alueen toiminnassa, kokous
ym. Hoidettu yli 40 v.
Hyvässä hengessä. Lisäksi
joskus yhteisiä harjoituksia
sekä tietenkin hälytykset.”

Huom!

Avoimet vastaukset
ovat luettavissa osoitteessa
www.sspl.fi

”Työ on vuosien varrella
tuonut tulosta hitaasti,
mutta varmasti.”
”Ei ole mitään valittamista,
mutta ei myöskään
mitään mikä oli noussut
korostetusti plussalle.”

”Osalla toimii osalla ei.”
”Lyhyt aika palokunnassa,
joten en tiedä.”
”Yhteistyötä yritetty
kehittää vuosi vuodelta,
mutta aina joku
vetää maton alta ja
käyttää hyödyt omalle
palokunnalle.”

”On ollut yhteistyötä alueen
eri nuoriso osastojen kanssa.”
”Toiminta näennäistä:
samat ongelmat nousevat
vuodesta toiseen esiin. ”
”En tiedä kyseisen
organisaation
olemassaolosta. Ei
ainakaan näy mitenkään
meidän toiminnassa.”

”Asiat eivät etene laitoksen
puolella. Samoja asioita
pyöritellään kyllästymiseen
saakka. ”
”Asemien välinen
kommunikaatio ei toimi.”
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Jäsenhankinta palokunnissa
67,3 PROSENTTIA vastaajista ilmoitti, että heidän palokunnassaan oli jäsenhankintaa. Mikäli jäsenhankintaa oli, niin sitä tehtiin useimmiten nuorisotyön kautta
(53,9 prosenttia vastaajista). 50,8 prosenttia vastaajista
ilmoitti jäsenhankinnan tapahtuvan tempauksittain ja
49,3 prosenttia sen olevan jatkuvaa.
38,3 PROSENTTIA arvioi, ettei palokuntiin saada
tulevaisuudessa riittävästi hälytyskelpoisia jäseniä. 34,7
prosenttia ei osannut ottaa kantaa kysymykseen ja loput 26,9 prosenttia uskoivat hälytyskelpoisten jäsenten
riittävyyteen myös tulevaisuudessa. Vastaajien mainitsemia syitä siihen, miksi tulevaisuudessa ei saada
riittävästi hälytyskelpoisia jäseniä olivat mm. ihmisten
ajankäytön muuttuminen ja nykypäivän ihmisten
kiireellisyys, palokuntatoimintaa kohtaan oleva kiin-

nostuksen väheneminen muiden aktiviteettien eduksi,
palokuntatoiminnan sitovuus, alueelliset muuttotappiot sekä palokuntatoiminnan vaatimusten koveneminen
ja tietynlainen ammattimaisuuden kasvu.
LÄHES PUOLET vastaajista (45,8 prosenttia) ei
osannut ottaa kantaa siihen, saadaanko palokuntiin
tulevaisuudessa jäseniä muuhun kuin hälytystoimintaan. 32,2 prosenttia arvioi jäseniä saatavan riittävästi
ja loput 22,0 prosenttia taas liian vähän. Vastaajien
mainitsemia jäsenhankinnan keinoja olivat mm. alueelliset tempaukset, riittävä some-näkyvyys ja ylipäätänsä
valtakunnallinen näkyvyys, tehokas jalkautuminen
osana muita tapahtumia (mm. koulut, muut tilaisuudet), avoimuus ja ylipäätänsä realistisen toimintakuvan
antaminen.

Vertailutaulukko
2017–2020
JÄSENHANKINTA PALOKUNNISSA

ONKO PALOKUNNASSASI JÄSENHANKINTAA?

Kaikki vastanneet yhteensä (n=1618) %.
Taustalla vaaleammalla vuoden 2017 lukemat.
KYLLÄ

EI

30,2
32,7
ka=1,3
sd=0,469/
n=1592

67,3
69,8
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Mikä seuraavista kuvaa parhaiten
tilannetta palokuntasi jäsenhankinnan
osalta – voit valita useamman
vaihtoehdon. Muu, mikä?:
”Facebook .”
”Jäsenhankintaa tehdään
’täsmäiskuin’ jo taustaa
omaaville ennestään tutuille
palokunnan lähialueelle
muuttaneille. Ollaan
käynnistämässä rekry
kamppanjaa henkilöstön
riittävyyden varmistamiseksi
tulevaisuudessakin.”
”Facebook/instagram.”
”Voi pyytää hyvää tyyppiä
mukaan henk koht.”
”Ystävät, tuttavat.”
”Ei ole kampanjoitu, mutta
otetaan uusia jäseniä jos
joku huomaa palokuntamme.
Näitä on saatu 1-3
vuodessa.”
”Jäsenhankinta on nyt
tauolla tosi hyvän miehitys
tilanteen vuoksi. ”
”Mietitään aktiivisesti
paikkakunnalla
asuvia mahdollisia
palokuntatoimintaan
kutsuttavia henkilöitä.”

”Ikä tulee vastaan, nuoret
muuttaa pois.”
”Kyselemällä ja
sosiaalisessa mediassa
mainostamalla välillä.”
”Infokirje postilaatikkoon.”

”Tapahtumissa
yritetään saada uutta
porukkaa liittymään.”
”Tuttujen kautta rekryä. Voisi
olla laajempaa mainontaa.”
”Kun joku haluaa tulla
mukaan.”

”Tehdään, tai
ainakin yritetään.”
”Lähinnä halukkaiden oman
kiinnostuksen pohjalta.”
”Avoin periaate, sosiaalinen
media lisää kiinnostusta. ”
”Kotisivuilla infoa
siitä, keneen tulee olla
yhteydessä.”
”Mietitään
aktiivisesti
paikkakunnalla
asuvia mahdollisia
palokuntatoimintaan
kutsuttavia
henkilöitä.”

Huom!

Avoimet vastaukset
ovat luettavissa osoitteessa
www.sspl.fi
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JÄSENHANKINNAN KÄYTÄNNÖT

MIKÄ SEURAAVISTA KUVAA PARHAITEN TILANNETTA PALOKUNTASI JÄSENHANKINNAN
OSALTA? Kaikki vastaajat, joiden palokunnassa jäsenhankintaa (n=1072) %.
2014

2017

2020

100

Vertailutaulukko
2014–2020

80
61

60
47,5

52,4

50,8
47,2

/n=1063

62,1

(2020)
53,9

49,3

42,9

40

20
5,8

6,9

3,7

0
Jäsenhankintaa
tehdään aika
ajoittain,
tempauksittain

Jäsenhankinta on
jatkuvaa

Jäsenhankintaa
tehdään nuorisotyön kautta

Joku muu

Vertailutaulukko
2017–2020

Vertailutaulukko
2017–2020

HÄLYTYSKELPOISTEN JÄSENTEN
RIIT TÄVYYS TULEVAISUUDESSA

JÄSENTEN RIITTÄVYYS MUUHUN
TOIMINTAAN

SAADAANKO PALOKUNTIIN TULEVAISUUDESSA
RIIT TÄVÄSTI HÄLYTYSKELPOISIA JÄSENIÄ?

Kaikki vastanneet yhteensä (n=1618) %.
Taustalla vaaleammalla vuoden 2017 lukemat.

SAADAANKO PALOKUNTIIN TULEVAISUUDESSA
JÄSENIÄ MUUHUN KUIN HÄLYTYSTOIMINTAAN?

Kaikki vastanneet yhteensä (n=1618) %.
Taustalla vaaleammalla vuoden 2017 lukemat.

18,2

38,5

26,9

34,7

35

28,7
32,2

45,8

38,3

22

/n=1615

46,9
32,9

KYLLÄ

38

EI
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KYLLÄ

EI

EN OSAA SANOA

/n=1615

Miksi palokuntiin ei mielestäsi
saada tulevaisuudessa riittävästi
hälytyskelpoisia jäseniä?
”Henkilökohtaiset
vaatimukset nousevat
jatkuvasti. Nuoret eivät
enää pysy toiminnassa
intin jälkeen.”
”Aikuisten ihmisten
ajankäyttö on rajallista
ja herkästi luullaan että
palokunta vie paljon aikaa.”
”Nykyiseen malliin, jossa ei
makseta hälytystoiminnasta
henkilökohtaista korvausta,
niin en usko, että pitkällä
aika välillä saadaan
riittävästi henkilöstöä.
Toiminta on kokonaisuutena
sen verran vaativaa, että
tähän ei kaikki pysty. ”
”Tiedostaminen puuttuu.”
”Nuoriso ei ole riittävän
halukkaita sitoutumaan.”
”Moni palokuntaan
liittyvä tai siellä jo
oleva on fyysisesti
huonossa kunnossa. ”
”Vaatimustaso liian kova.
Vapaaehtoisuus on enää
sana... Kursseja aika
harvoin.”

”Meillä on periaatteessa
mahdollisuus ottaa vain
aikuisia mukaan koska
nuoria ei ole tarpeeksi.”
”Aikuiset kypsyvät jos ei
pääse riittävän nopeasti
kursseille ja sitä kautta
hälytystoimintaan.”
”Tämä on alueellisesti
erittäin vaikeaa. Toisaalla on
motivoitunutta porukkaa kun
taas toisaalta ei löydetä juuri
ketään.”
”Harjoitustoiminnan taso
vaihtelee isosti mikä motivoi
huonosti.”
”Koen, että sivutoimisesti
toimiville palomiehille
asetettavat vaatimukset
kasvavat, kun taas korvaus
ei kasva samassa tahdissa.
Luulen, että tämä aiheuttaa
sen, että useammat katsovat,
etteivät saa riittävästi
korvausta vaivasta.”
”On vaikeampi saada
ihmisiä panostumaan
vapaehtoistöihin/
vpk toimintaan kun
vaatimustasot kasvaa liian
korkeaksi.”

”Hälytyseteisessä sen
huomaa kun nuorimmat
alkaa olla kolmekymppisiä
ja keski ikä lähellä 50.
Katoavaa kansanperinnettä.”
”Kasvavat koulutus- ja
toimintakykyvaatimukset
karsivat uusien
jäsenten rekrytoinnissa.
Hälytystoiminnasta
kiinnostuneita on harvassa
ja nekin jotka kiinnostuvat
toiminnasta, huomaavat
pakollisten harjoituskertojen
ja kurssien lukumäärän
olevan suuri. Tällöin
toimintaan sitoutumisen
kynnys kasvaa. Palokunnan
hälytystoimintaan
osallistumisen kynnys
tulisi pyrkiä pitämään
mahdollisimman matalana .”
”Pieni paikkakunta ja
hallituksen politiikka ajaa
ihmiset pois maaseudulta.”
”Ihmiset ovat liian
kiireisiä, heitä ei kiinnosta
vapaaehtoistoiminta.”
”Kelpoisuusehdot ovat
vaativia tavalliselle
kansalaiselle. Ajankäyttö
yhteisön eteen ei ole
muodissa. ”

2020 • SOPIMUSPALOKUNTABAROMETRI

39

”Alueella ei ole toiminnasta
kiinnostuneita nuoria, koska
varsinaista nuorisotyötä ei
tehdä. Pelastustoimintaan
vaaditaan 18 vuoden ikä.”
”Korona.”
”Rekrytointi ei ole
pitkäjänteistä ja
suunnitelmallista .”
”Tuntuu että aktiiviset
jäsenet ovat kadoksissa, ja
esim. hälytyksille lähtiessä
jotkut valikoi ne ’mieleiset’
tehtävät.”
”Muut aktiviteetit ovat
mielenkiintoisempia.”
”Liikaa harrastusmahdollisuuksia ja
vaativa harrastus. ”
”Uusien testivaatimuksien
ansiosta. Vasta savusukelluksessa tarvitaan
testejä ja lääkärissäkäyntejä.”

40

SOPIMUSPALOKUNTABAROMETRI • 2020

Miten sinä toteuttaisit
jäsenhankintaa
tehokkaammin?
”Pitäisi päästää ihmisiä
enemmän vierailemaan
paloasemille ja
tutustumaan toimintaan.
Lyhyet perehdytyskurssit
voisivat myös
toimia, koska niissä
pääsisi tekemään
ja näkisi pitääkö
palokuntatoiminnasta. ”
”Meidän alueella
maaseudulla tavoitetaan
ihmiset lasten kautta.
Lapsille suunnattuun
toimintaan ihmiset
tulevat helpommin koko
perheen voimin. Tätä
kautta voisi saada myös
vanhemmille kerrottua
toiminnasta. Lapsettomat
uudet asukkaat ovat
haasteellisin ryhmä
tavoittaa. Sosiaalisessa
mediassa ja lehdessä
olevat ilmoitukset ovat
hyviä, mutta eivät tavoita
kaikkia, tai ainakaan niitä

uusia asukkaita, jotka
olisivat potentiaalisia
jäseniä. Postilaatikoiden
’laputtaminen’ olisi ehkä
yksi hyvä keino, jolla
saataisiin välitettyä
tietoa toiminnasta.
Kompakti, sopivasti
infoa sisältävä mainos,
joka voisi helposti
osua silmään postin
joukossa. Toki tämä
vaatii ison panostuksen
palokunnalta
ajella ja tiputella
lappuja laatikoihin.”
”Turvallisuusviestintä ja
rekrytointitapahtumilla.”
”Jatkuva hankinta ja
tempaukset muutaman
kerran vuodessa.
Resursseja hankintaan
pitää myös kohdistaa.”
”En tiedä.”

”Laajempaa valtakunnallista
mainontaa, somevaikuttajien
käyttöä palokuntatoiminnan
näkyvyyden saamiseksi.”

”Toiminnan esille tuominen;
Yhteistä mainontaa tv:ssä,
radiossa, lehdissä. Kokeile
-tilaisuuksia.”

”Valtio mukaan
tukemaan enemmän
toimintaa ja työnantajat
mukaan toimintaan.”

”En osaa sanoa.”

”Alueellinen mainonta
jonkun julkkiksen avulla. ”

”Näkyvyys, työn merkityksen
korostus.”

”Hyvä kysymys!”

”Valtakunnallisesti.”

”Palokuntatoiminnan
vetovoimaisuutta
lisäämällä.”

”Panostetaan nuoriin ja
perheisiin.”

Huom!

Avoimet vastaukset
ovat luettavissa osoitteessa
www.sspl.fi

”Erinlaisten kylätapahtumien
yhteydessä.”

”Valtakunnallinen
yhteistyö läpinäkyväksi.
Haluttaisiin saada tieto
alueelle muuttavista
palokuntalaisista. Nyt tietoa
ei ole saatavilla mistään.
Se on suurin haaste, koska jo
nyt on henkilöstöpuutetta ja
samat aktiivit hoitavat. ”

”Pakolliset kurssit useammin
tarjolle jotta voisimme
saada nopeammin uutta
väkeä hälytys listalle ja
puolen vuoden perehdytys
lyhyemmäksi. Monella
uudella motivaatio loppuu
kun menee homma
odotteluksi ennen kuin
saa osallistua tehtäviin.
Koneisto raskas ja hidas,
päätöksen teot ja vastaukset
kysymyksiin hankala saada
sekä kestää aivan liian kauan
saada tietoa ja vastauksia
laitoksen suunnalta.”
”Valtakunnallisella tai
vähintään alueellisella
tahdistetulla
rekrytempauksella.”
”Kouluihin ja
ammattikouluihin.”
”Ei pystytä ottamaan
enempää jäseniä.”
”On otettu yhteyttä
alueen kouluun, mutta
koronatilanteesta johtuen
on ollut vaikeata näyttäytyä
yleisölle.”
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Koulutus
KOULUTUKSEN JÄRJESTELYJÄ piti sujuvina (erinomaisesti tai hyvin) yhtensä 49,0 prosenttia vastaajista. Kohtalaisena 31,6 prosenttia ja välttävänä tai huonoina yhteensä 15,8 prosenttia vastaajista. 3,5 prosenttia vastaajista
ei osannut arvioida koulutuksen järjestelyjen sujuvuutta.
Yhteensä 6,9 prosenttia vastaajista ei osannut arvioida,
oliko vastaajan alueella riittävästä palokunnan peruskoulutusta. Koulutusta piti riittävänä 37,0 prosenttia ja
melkein riittävänä lähes yhtä suuri osuus 36,7 prosenttia
vastaajista. Vajaa viidennes (19,3 prosenttia) arvioi, että
koulutusta oli liian vähän.
PALOKUNTIEN JÄRJESTÄMIÄ harjoitusiltoja oli vuosittain keskimäärin (Md) yli 30. Viimeisen viiden vuoden
aikana suoritettujen miehistökurssien lukumäärä oli
vastaajilla puolestaan (Md) 1-3, joskin vajaa puolet kaikista vastaajista (45,4 prosenttia) ei ollut käynyt miehistökurssilla viimeisen viiden vuoden aikana lainkaan. 62,1
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prosenttia vastaajista ei ollut käynyt viimeisen viiden
vuoden aikana muita kuin miehistökursseja. Pelastustoiminnan tai ensivastetoiminnan täydennyskoulutusta oli
saanut 23,3 prosenttia vastaajista.
YHTEENSÄ NOIN 68,3 prosenttia kaikista vastaajista piti
miehistö- ja yksikönjohtajakurssien tasoa vähintäänkin
hyvänä. 12,9 prosenttia tyydyttävänä ja 3,2 prosenttia
välttävänä tai jopa heikkona. Kurssien tasoa ei osannut
arvioida 15,6 prosenttia vastaajista. Sammutustyön tai
pelastustoiminnan peruskurssin sopivana pituutena
pidettiin keskimäärin (Md) 21-50 tuntia. Pelastustoiminnan peruskurssille osallistuvien soveltuvuuden arvioinnin
osalta hieman yli puolet (52,0 prosenttia) piti palokunnan omaa arviota kurssille osallistuvan soveltuvuudesta
riittävänä. 39,6 prosenttia olisi halunnut lisäksi lääkärintarkastuksen ja 8,4 prosenttia vielä ulkopuolisen tekemän
arvion.

PERUSKOULUTUKSEN RIITTÄVYYS

JÄRJESTETÄÄNKÖ ALUEELLASI RIIT TÄVÄSTI PALOKUNNAN PERUSKOULUTUSTA?

Kaikki vastanneet yhteensä (n=1618) %.
2014

2017

2020
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45
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45,8
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Vertailutaulukko
2014–2020

36,7

35
30

ka=2,2
sd=0,755
/n=1614

27,5

25

23,4

24,8

(2020)

23,8
19,3

20
15
10

4,8

5
0

Koulutusta on riittävästi

Koulutusta on melkein
riittävästi

Koulutusta on liian vähän

5,6

6,9

En osaa sanoa / en tiedä

KOULUTUKSEN JÄRJESTELYJEN SUJUVUUS

MITEN KOULUTUKSEN JÄRJESTELYT SUJUVAT ALUEELLASI ( VUOSITTAISET SUUNNITELMAT
JÄRJESTET TÄVÄSTÄ KOULUTUKSESTA, KURSSIKUTSUT, KURSSIEN TOTEUTUS, KURSSIAIKATAULUN
SUUNNITELMALLISUUS JA PAIKKANSA PITÄVYYS, PALAUTEKYSELY )?

Kaikki vastanneet yhteensä (n=1618) %.
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En osaa sanoa
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HARJOITUSILTOJEN LUKUMÄÄRÄ

MONTAKO HARJOITUSILTAA PALOKUNTASI JÄRJESTÄÄ VUODESSA?

Kaikki vastanneet yhteensä (n=1681) %.
100

Md=30–
/n=1601
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3,7
16–20

6,4

21–25

26–30

Yli 30

SUORITETTUJEN MIEHISTÖKURSSIEN LUKUMÄÄRÄ

MONTAKO PALOKUNNAN MIEHISTÖKURSSIA OLET KÄYNYT VIIMEISEN VIIDEN
VUODEN AIKANA? Kaikki vastanneet yhteensä (n=1618) %.
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Vertailutaulukko
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39,8

0

45,4

Md=1–3
/n=1605

46,9

1–3

(2020)

43,9
11,8

4–7

9,4
1,5

8–

1,2
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

MIEHISTÖ - JA YKSIKÖNJOHTAJAKURSSIEN ARVIOITU TASO

MINKÄLAISEKSI YLEENSÄ ARVIOIT MIEHISTÖ - JA YKSIKÖNJOHTAJAKURSSIEN TASON?

Kaikki vastanneet yhteensä (n=1618) %.
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Oletko käynyt muita kuin
miehistökursseja viimeisen viiden
vuoden aikana? Muu, mikä?:
”RPAS koulutus.”

”Erikoisruokavaliot.”

”Nuoriso-osaston johtaja-kurssi ”

”Nuoriso-osaston kouluttaja
kurssi.”

”Henkinen tuki.”
”Teollisuuspalopäällikön
tutkinto.”

”Järjestöpuolen koulutuksia.”
”Hätämaadoitus.”

”Palokuntarippikoulu.”

”Pelastusalan päällystötutkintoa.”

”Alku sammutus kurssin johtaja
koulutus.”

”Lento P3 -kurssi.”

”Insinööri AMK päällystön
koulutusohjelma.”
”Nuoriso-osaston johtaja.”

”Liukkaan kelin ajokoulutus.”
”Hätämaadoituskurssi ja
psyykkinen ensiapu.”

”Viestiliikenne 1 ja 2.”
”Kouluttajakurssi.”
”Pelastajakurssi.”
”Spekin, SPR:n.”
”Lähiesimiestaitojen
kehittäminen
pelastuslaitoksissa -valmennus
(SPPL).”
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Huom!

Avoimet vastaukset
ovat luettavissa osoitteessa
www.sspl.fi

PELASTUSTOIMINNAN PERUSKURSSIN SOPIVA PITUUS
( VASTAAJAN PALOKUNTAIÄN MUKAAN )

KAIKILTA HÄLYTYSTOIMINTAAN OSALLISTUVILTA VAADITAAN SUORITETTU SAMMUTUSTYÖN
TAI PELASTUSTOIMINNAN PERUSKURSSI. MIKÄ OLISI MIELESTÄSI KURSSIN SOPIVA PITUUS?

Kaikki vastanneet yhteensä (n=1618) %.
N. 20 TUNTIA (PIDENNETTY VIIKONLOPPU)

21–50 TUNTIA

51–80 TUNTIA

YLI 80 TUNTIA
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Kaikilta hälytystoimintaan osallistuvilta
vaaditaan suoritettu sammutustyön tai
pelastustoiminnan peruskurssi. Mikä
olisi mielestäsi sopiva kurssin pituus?
Muu, mikä?
”Viikonloppu jos palokunta saisi
antaa peruskoulutusta myös
itse.”
”20-30 lähiopetusta
20 etäopetusta.”
”EOS.”
”Nykyinen määrä on sopiva.”

”51-80 ja etukäteisperehdytys
mitattuna päälle...”
”N. 30 h.”
”Vähintään kuten nyt.”
”20 tuntia kurssia+asemakohtainen
perehdytys.”

”Ei mtn tietoa.”
”Tuo on vaikea. Riippuu
myös palokunnan omasta
kouluttamistasosta. En osaa
sanoa.”
”N. 40 - 60 tuntia, sisältö sekä
harjoittelu sen jälkeen ratkaisee
tuntimäärän.”
”En osaa sanoa.”
”Nykyinen ok.”
”Riittävä osaaminen, taitokoe.”
”Mitä kysyt???”
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PERUSKURSSILLE OSALLISTUVIEN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI
( VASTAAJAN PALOKUNTAIÄN MUKAAN )
Riittääkö palokunnan oma arvio pelastustoiminnan peruskurssille osallistujan soveltuvuudesta?
Kaikki vastaajat, jotka ovat mielipiteensä esittäneet (n=1590) %.
PALOKUNNAN OMA ARVIO RIITTÄÄ

TARVITAAN LISÄKSI LÄÄKÄRINTARKASTUS

TARVITAAN LÄÄKÄRINTARKASTUKSEN LISÄKSI ULKOPUOLISEN TEKEMÄ ARVIO
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4
1,2
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5,1
1,5

0,9
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8,3
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0,1
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Kuorma-autokortillisten määrä
OSION AINOASSA kysymyksessä vastaajat arvioivat
kuorma-autokortillisten riittävää määrää. Yhteensä
49,7 prosenttia piti määrää riittävänä, 29,0 prosenttia

melkein riittävänä ja 15,7 prosenttia liian vähäisenä.
5,6 prosenttia vastaajista ei osannut arvioida kuormaautokortillisten määrää.

C- LUOKAN AJOKORTTEJA

ONKO PALOKUNNASSASI RIITTÄVÄSTI KUORMA-AUTOKORTILLISIA PALOKUNTALAISIA?
Kaikki vastanneet yhteensä (n=1618) %
2014

2017

49,7

50
45

2020

46,2

45

Vertailutaulukko
2014–2020

40

ka=2,4

35,5

35
31,4

30

sd=0,751
29

/n=1615
(2020)

25
20

17,3

16,7

15,7

15
10
5,2

5
0

50

Riittävästi

Melkein riittävästi
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Liian vähän

3,8

5,6

En osaa sanoa

”49,7 prosenttia
vastaajista
piti kuormaautokortillisten
määrää
palokunnassaan
riittävänä.”
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Koronan vaikutukset
palokuntatoimintaan
AINOASTAAN 8,2 PROSENTTIA vastaajista arvioi, ettei koronapandemia vaikuttanut palokuntatyöhön. Palokuntatyön arvioi hankaloituneen jonkin verran 52,0
prosenttia ja merkittävästi 34,7 prosenttia vastaajista.
5,0 prosenttia ilmoitti koko toiminnan olevan ”jäissä”.
VASTAAJILLE ESITETTYJEN koronaväittämien osalta
34,2 prosenttia oli huolestunut siitä, että voi tartuttaa
muita palokuntalaisia tietämättään, 31,9 prosenttia oli
huolissaan yleisesti pelastustoimen varautumisesta ja

suorituskyvystä pandemiatilanteen aikana. Toisaalta
lähes sama osuus (30,8 prosenttia) ei ollut huolissaan
koronapandemian vaikutuksista pelastustoimeen.
Yhteensä 73,3 prosenttia vastaajista piti pelastuslaitoksen tukea ja ohjeistusta liittyen koronapandemiaan
täysin tai jokseenkin riittävänä. Neutraalisti suhtautuneiden osuus oli 13,6 prosenttia ja tukea riittämättöminä pitävien osuus yhteensä 9,3 prosenttia. 3,9
prosenttia vastaajista ei osannut ottaa kantaa kysymykseen.

KORONAAN LIITTYVIEN VÄITTÄMIEN ARVIOINTI

Monivalintamahdollisuus

MITEN SEURAAVAT KORONAAN LIITTYVÄT VÄITTÄMÄT VASTAAVAT MIELIPIDETTÄSI?
VALITSE SOPIVAT. Kaikki vastanneet yhteensä (n=1618) %.

Olen huolestunut, että saan koronatartunnan
palokuntatoimesta (herkemmin kuin ilman
osallistumista palokuntatoimintaan)

13,2

Olen huolestunut, että voin tartuttaa muita
(palokuntalaisia) tietämättäni

34,2
/n=1594

En ole ollut huolissani koronapandemian
vaikutuksista pelastustoimeen (yleisesti)

30,8

En ole ollut huolissani koronapandemian vaikutuksista oman palokuntani toimintaan

29,4

En ole ollut huolissani koronapandemian
vaikutuksista itseeni (tartunta, rajoitukset)

24,6

Olen huolissani yleisesti pelastustoimen varautumisesta ja suorituskyvystä pandemiatilanteen
aikana

31,9

Olen huolissani oman palokuntani varautumisesta
ja suorituskyvystä pandemiatilanteen aikana

22,3
0
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KORONAPANDEMIAN VAIKUTUKSET TOIMINTAAN

MITEN KORONAPANDEMIA ON VAIKUTTANUT PALOKUNTATYÖHÖSI?

Kaikki vastanneet yhteensä (n=1618) %.
70

ka=2,4

60

sd=0,705

52

/n=1615
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Ei ole vaikuttanut

On hankaloittanut
toimintaa jonkin
verran

On hankaloittanut
toimintaa merkittävästi

Toiminta on
kokonaan jäissä

PELASTUSLAITOKSEN TUKI JA OHJEISTUS KORONATILANTEESSA

KOETKO, ETTÄ PELASTUSLAITOKSEN TUKI JA OHJEISTUS LIITTYEN KORONAPANDEMIAAN ON
OLLUT MM. SUOJAVÄLINEIDEN, PUHDISTUSVÄLINEIDEN JA OHJEISTUKSEN OSALTA?

Kaikki vastanneet yhteensä (n=1618) %.
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En osaa
sanoa
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Palosuojelurahasto
46,2 PROSENTTIA vastaajista ilmoitti, että oma
palokunta oli hakenut viimeisen viiden vuoden aikana
Palosuojelurahaston avustuksia, epävarmojen osuuden
ollessa 35,4 prosenttia ja kielteisesti vastanneiden 18,3

PALOSUOJELURAHASTON
AVUSTUKSIEN HAKEMINEN

ONKO PALOKUNTASI HAKENUT VIIMEISEN
VIIDEN VUODEN AIKANA PALOSUOJELURAHASTON AVUSTUKSIA?
Kaikki vastanneet yhteensä (n=1618) %.
KYLLÄ

EI

EN OSAA SANOA

prosenttia. Palosuojelurahaston eri avustusmuodot
ja niiden hakukriteerit tunsi hyvin 12,7 prosenttia,
kohtalaisesti 38,1 prosenttia ja huonosti 49,2 prosenttia
vastaajista.

AVUSTUSMUOTOJEN JA
HAKUKRITEERIEN TUNTEMINEN

TUNNEN MIELESTÄNI PALOSUOJELURAHASTON
ERI AVUSTUSMUODOT JA NIIDEN
HAKUKRITEERIT?
Kaikki vastanneet yhteensä (n=1618) %.
HYVIN

KOHTALAISESTI

HUONOSTI

12,7

18,3

46,2
49,2
38,1
35,4

/n=1611
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ka=1,6
sd=0,697
/n=1601

”46,2 prosenttia vastaajista
ilmoitti, että oma palokunta
oli hakenut avustuksia
viimeisen viiden
vuoden aikana.”
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Tuki palokuntatoimintaan
SUOMEN SOPIMUSPALOKUNTIEN LIITON toiminnan arvioinnin osalta peräti 32,8 prosenttia vastaajista ei osannut arvioida toimintaa. Liiton toimintaa piti
hyvänä tai erinomaisena hieman vajaa puolet (47,1
prosenttia) vastaajista, keskinkertaisena 6,0 pro-
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senttia ja melko tai erittäin huonona ainoastaan 4,1
prosenttia vastaajista. Tutkimuksen lopuksi vastaajilla
oli mahdollisuus jättää palvelu- ja tukitarpeita sekä
avointa palautetta Suomen Sopimuspalokuntien
Liitolle.

SSPL:N TOIMINNAN ARVIOINTI

SUOMEN SOPIMUSPALOKUNTIEN LIITTO HOITAA SOPIMUSPALOKUNTAYHTEISÖJEN JA SOPIMUSPALOKUNTALAISTEN ASIOITA VALTAKUNNALLISESTI. TOIMIIKO LIITTO MIELESTÄSI?
Kaikki vastanneet yhteensä (n=1618) %.
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Mitä palveluita tai muuta
tukea tarvittaisiin lisää?
”Tälläiset tutkimukset
auttaa tunnistamaan mitä
tarvitaan.”
”Riittävän hyvät
palokuntasopimukset kaikille
sopimuspalokunnille koko
maassa.”
”En osaa sanoa.”
”Edunvalvontaa lisättävä.”
”Ei mitään.”
”Vaikuttamista siihen
että ylimääräisestä
byrokratiasta ja turhista
säädöksistä päästään eroon
ja keskitytään olennaiseen.
Koulutus on saatava
jouhevammaksi niin että
uudet palokuntalaiset
pääsevät nopeasti
toimintaan mukaan ennen
kuin into hiipuu.”
”Vahvaa otetta
pelastuslaitosten johtoon
ja niiden toiminta tapoihin.
Ministeritasolle pitäisi viedä
tietoa hankalasta tilanteesta
sopimuspalokunnissa.
sopimuspalokunnille
yhtenevä koulutus läpi koko
suomen.”
”Nuoriso-osastolle
mahdollisuuksia ja ideoita
lisää.”
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”Lisää yhteyksiä suoraan
jäsenpalokunnille.
Naisosasto tekee hyvää työtä,
täysin ilmaiseksi, hakee
kaupasta muonitustavarat
omalla autolla, maksaa
omasta pussista bensat,
vie tulipalopaikalle
muonituseväät myöskin
omalla autolla ja on
muonitustehtävissä pitkiä
päiviä jopa 12h kerrallaan,
saamatta minkäänlaista
korvausta, kyllä naisosastollekin kuuluisi joku
korvaus tehdystä työstä, olen
esim. 28 v tehnyt ilmaista
työtä palokunnan hyväksi
ja näin on varmasti tehnyt
tuhannet muutkin naiset eri
palokunnissa, tästä me on
puhuttu naisosaston kanssa
useasti ja pienikin korvaus
voisi saada lisää naisia
mukaan auttamistoimintaan.”

oikeuksista niin palokunta
kuin yksilötasolla.
Myös lainsäädännöstä!
Enemmän näkyvillä,
liitto lähes näkymätön
yksittäisen palokuntalaisen
näkökulmasta.”

”XXX:een tarvitaan apuja
että saisi palokunnat
yhteiseen rintamaan
ja stoppi laitoksen
sanelupolitiikalle ja aidon
oikeaan yhteistyöhön.”

”Kakka.”

”Ohjeita missä asioissa SSPL
voi auttaa. Yhteydenotto
kynnyksen madaltamista. ”

”Varainhankintaan /
työsuorituksiin liittyvää
ohjeistusta, käytännön
esimerkkejä jne.
Veroasiat, rakennusalan
tilaajavastuulaki (ei sovelleta
talkootyöhön).”

”Ohjausta
rahoitusmahdollisuuksista,
sekä velvollisuuksista ja
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”Hälytystoiminnan
palkkatulojen verotus
ja vakuutusturva
vaativat päivitystä.
Sopimuspalokuntatoiminnan
brändäys on heikolla
tasolla, vanha VPK
-asenne amatöörien
puuhasteluna leimaa
vahvasti toimintaa. Muutos
sisältäpäin, eli tiukemmat
rajat hälytystoimintaan
osallistuville ja paremmat
edut osaaville.”
”Koulutuksellista tukea mm.
hallintoon liittyvää.”

”Neuvontaa sopimusasioissa.
Oikeaa tukea palokunnille
pelastuslaitosten toiminnan
avuksi.”

Muut terveiset SSPL:lle?
”Materiaalipankki tuli
kuntoon verkkokaupan
myötä. Työttömien/
lomautettujen
sopimuspalokuntalaisten
tukemista, koska nyt
koronan aikana osa
palokuntalaisista on
lomautettuna, mutta eivät
voi osallistua palokunnan
toimintaan, kun
lomautusrahat perutaan
yhden euron takia ja tämä
heikentää palokuntien
toimintakykyä jonkin
verran.”
”Yhteisiä tapaamisia
palokuntien välille?”
”Lisää edunvalvontaa
päättäjien suuntaan,
paikallis-, alue-, ja
valtakunnan tasolla. Myös
Suomen pelastustoimen
järjestämistapa ja
sopimuspalokuntien
ammattimainen toiminta
sen kriittisenä osana on
pidettävä esillä suurelle
yleisölle.”
”Maakuntakeskeisyys
pois, kaupunkeja voisi
huomioida edes vähän.”

”Lisää kursseja. Erityisesti
myrskyvaurioista.”

”Pitäkää pintanne
pyrokratian rattaissa.”

”Pistäkää
varallaolokorvaukset
kuntoon. Ei motivoi
päivystää kun korvaus 30
% tuntipalkasta. Lisäksi
XXX:lla paljon tapauksia
jossa päivystys maksettu
väärin!! ”

”Kuorma-autokyselyyn
liittyen, meillä on tarpeeksi
kortillisia koska palokunta
on maksanut autokoulun
niille, jotka ovat
sitoutuneet toimintaan.”

”Ajakaa vähemmän
palkka-armeija ajatusta
ja enemmän tasapuolisen
kohtelua. Vähemmän
tärkeät palokunnat jäävät
eliittipalokuntien jalkoihin
kun pelastuslaitokset
eivät halua kehittää kuin
tärkeitä palokuntia vaikka
palokunnilla itse olisi
haluja kehittää omaa
toimintaansa. ”
”Asiallista viestintää ja
kysely viestittää, että
ollaan kiinnostuneita
kentän toiminnasta.”
”Keep up the good work.”
”Osoitetietojen saaminen
palokuntalaisille
hälytettäessä
ensivastetehtäviin eli
tietoturvan höllentäminen
tässä kohdassa. Tätä
mahdollisuutta voisi liitto
ryhtyä selvittämään. ”

”Yksittäinen palokunta
ei saa tietoa tai hyötyä
liitosta. Toiminnanjohtajan
vaihto oli todella huonosti
hoidettu eikä tuollainen
sisäpiiritoiminta kuulu
liitolle. Meidän palokunta
harkitsee tarkkaan
jatkossa kuulumisen
liittoon. NN / YYY VPK”
”Jatkakaa hyvää työtä.”
”SSPL tekee tärkeää
työtä turvallisuuden,
pelastustoimen,
sopimuspalokuntatoiminnan
ja pelastustoimen
vapaaehtoistoiminnan
hyväksi. Liiton ’linja’ on
hyvä. Kiitos tärkeästä
työstänne!”
”Hei SSPL:n hallituksen
jäseniä voisi tehostetusti
käyttää kentällä avuksi.”
”Hyvää joulua
ja uuttavuotta!”
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”Palokuntatoimintaa
varten on olemassa aika
monta sivutekijää pitkin
suomenniemeä liitoista
yhdistyksiin ja kaikki
toitottaa samoja asioita eri
tavalla. Jos esim sspl haluaisi
tehdä itsestään näkyvän ja
oikeasti tarpeellisen niin
keskittyminen yhteen tai
kahteen asiaan kerrallaan
voisi olla hyödyllistä.
Jäsenhankintaa varten
realistinen ja nykypäivän
palokuntatoimintaa
vastaava.”
”Rekrytointikampanja joka
on linjassa asioiden kanssa
huomioiden minkälaista
sopimuspalokuntien tehtävät
on kehä 3:n sisällä ja mitä
ulkopuolella... Kun vähän
viitsii nähdä vaivaa ja tuoda
asiat esiin oikeilla termeillä
sekä realiteeteillä niin
tuloksiakin voisi syntyä...”
”Lopettakaa se sekoilu
toiminnanjohtajan
valinnan kanssa. Vei
uskottavuutta todella paljon
aluepelastuslaitoksessa.”
”Voisitte jossain
kertoa, mitä te teette.”
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”Olen ollut sivutoimisena
mukana nyt viimeiset neljä
vuotta ja aikaisemman
kunnallisen palokunnan
aikana puolisen vuotta.
Pitäisikö minun olla tietoinen
SSPL:n toiminnasta?”

valtakunnallinen liitto mikä
ei sääntöjen mukaan voi
voi ’tunnustaa’ paikallisia
osastoja. Näin olen ainakin
ymmärtänyt.”
”Hyvää Joulua!”

”Kyselyssä on monta kohtaa,
johon naisosaston johtajana
en osaa vastata. Kysely on
muuten kyllä tarpeellinen.”
”Palokuntakentässä on
vähän yllättänyt tunne, että
eri toimijat eivät välttämättä
arvosta toisiaan vaikka
ei edes kilpailla samasta
tontista vaan tehdään
vähän erilaisia asioita
ja luulisi, että kaikkien
yhteinen päämäärä on hyvä
palokuntatoiminta. Toivoisi,
ettei sellaisia jännitteitä
olisi vaan puhallettaisiin
selkeästi yhteen hiileen
ja arvostettaisiin
kaikkien panosta ja
tehtäisiin avoimesti
yhteistyötä.”
”Nostakaa nempii
profiilianne.”

”Hyvää duunia!”

”Maaseutukin pitää
hoitaa ja sinne
saada osaavaa
porukkaa.”

”En edes tiedä onko
palokuntani SSPL:n jäsen?”

”Mielestäni on
hassua että meillä on
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Yhteenveto ja johtopäätökset
SUOMEN KYSELYTUTKIMUS OY toteutti Suomen
Sopimuspalokuntien Liitto ry:n sopimuspalokuntabarometrin sähköisesti27.11.2020 – 3.1.2021 välisenä
aikana. Tutkimukseen osallistui yhteensä 1 618 vastaajaa,
joista ruotsinkielisten osuus oli noin 10 %. Tutkimus on
toteutettu edellisen kerran osittain samansisältöisenä
alkukesästä 2017.
TUTKIMUKSEEN OSALLISTUNEET sopimuspalokuntalaiset olivat syntyneet vuosien 1940-2011 välillä (noin
9-80 v) mediaanisyntymävuoden ollessa 1979 (noin 41 v).
Kaikista vastaajista peräti 83,3 % oli miehiä.
VASTAAJIEN TYYPILLISIN koulutusaste oli ammattitutkinto tai ylioppilastutkinto (55,6 %) ja ammattiasema
työntekijä (42,2 %). Vastaajien tehtävät palokunnassa
(osallistuminen) painottuivat ennen kaikkea sammutus- ja pelastustoimintaan (84,5 %), mutta lähes puolet
vastaajista (47,7 %) toimi myös erityisessä operatiivisessa
asemassa. Vastaajat pitivät kolmena tärkeimpänä palokuntatoiminnan muotona: hälytystehtäviä ja pelastustoimintaa (91,4 %), harjoittelua pelastustehtäviin (76,7
%) sekä pelastustehtäviin liittyvää koulutusta (58,2 %).
Kaikista vastaajista peräti 46,2 % oli ollut mukana palokuntatoiminnassa yli 20 vuotta, mediaanin ollessa 16-20
vuotta. Alueellisesti vastaajien pelastustoimen alueena
oli useimmiten: Varsinais-Suomi (13,5 %), Länsi-Uusimaa
(9,5 %), Pirkanmaa (9,3 %) sekä Satakunta (9,1 %). Vastaajien alueellisena ympäristönä oli useimmiten maaseutumainen toimintaympäristö (45,4 %) tai sekä maaseutumainen että kaupunkimainen toimintaympäristö (36,3
%). Vastaajat käyttivät palokuntatoimintaan poisluettuna
varallaolo (Md) noin 2-5 tuntia viikossa.
KOLME TÄRKEINTÄ palokuntatoimintaan motivoivaa asiaa olivat: hyvä henki ja yhteisöllisyys (67,5 %), halu auttaa
onnettomuustehtävissä (66,4 %) sekä hälytystehtävät
ylipäätänsä (46,1 %). Operatiivisissa tehtävissä toimivista
hieman alle puolet (49,2 %) ilmoitti, että niiden palokunnassa ei maksettu lainkaan henkilökohtaisia palkkioita.
Mikäli palkkioita maksettiin, maksettiin niitä useimmiten
hälytystoiminnasta (50,4 %).Palkkioiden maksajana oli
useimmiten pelastuslaitos (57,1 %). Yhteensä 72,8 % kaikista vastaajista piti palokuntansa työilmapiiriä vähintäänkin hyvänä. Kaikesta huolimatta, useampi kuin joka neljäs
vastaaja (30,9 %) oli harkinnut palokuntatoiminnasta luopumista viimeisen vuoden aikana. Kolmena merkittävimpänä syynä toimivat: kuppikuntaisuus, kiusaaminen tms.
henkilöiden väliset ristiriidat (36,8 %), Pelastuslaitoksen
toiminta, kuten yhteistyö, asenteet, resurssit tms. (33,2
%) sekä vaikeus sovittaa palokuntatoimintaa yhteen
muun elämän kanssa (32,4 %).

KAIKISTA VASTAAJISTA, vajaa 80 % (77,7 %) arvioi
pelastuslaitoksen ja palokunnan välisen yhteistyön sujuvan tällä hetkellä riittävän hyvin. Yhteistyön haasteet
kohdistuivat useimmiten: resurssien käyttöön; resursseja ei käytetä järkevästi (46,9 %), heikkoon ja huonoon
viestintään (45,0 %) sekä erilaisiin asenneongelmiin niin
yksittäisten henkilöiden kuin myöspelastuslaitoksen
johdon välillä (44,1 %). Tuloksia tarkasteltaessa on syytä
huomata, että myös monet muut tekijät saivat kysymyksen yhteydessä runsaasti vastausosumia. Yksittäisten
syiden määrittely on siten vähintäänkin monimutkaista.
Peräti 21,8 % kaikista vastaajista ilmoitti, että vaikka oli
tutustunut pelastustoimintaan liittyviin työturvallisuusohjeisiin, ei ollut niitä kuitenkaan sisäistänyt. 7,6 % ei
ollut tutustunut ohjeisiin lainkaan. Loput olivat ohjeisiin
tutustuneet ja ne myös sisäistäneet. Työterveyshuollon tarkastuksessa oli käynyt yhteensä 69,2 % kaikista
vastaajista. Vastaajat arvioivat ylipäätänsä lakisääteisten
työturvallisuusasioiden olevan melko hyvin kunnossa
(ka 3,5 / asteikko 1-5). Useampi kuin joka kolmas (36,7
%) vastaaja ilmoitti ettei palokunnassa ollut riittävästi
henkilökohtaisia sammutusvarusteita huollon ajaksi.
PALOKUNTIEN YHTEISEN toiminnan (alueosasto tai
vastaava) vastaajat arvioivat sujuneen pelastuslaitoksen
alueella sopimuspalokuntalaisten puolesta melko hyvin
(KA 3,5 / asteikko 1-5). Syinä negatiiviseen arvioon oli
mm. toiminnan vähyys /riittämättömyys, kuppikuntaisuus, yhteisten toimintalinjojen puuttuminen sekä
heikko kommunikointi.
PALOKUNNISSA OLI tyypillisesti jäsenhankintaa
(67,3 %) ja se tapahtui useimmiten nuorisotyön kautta
(53,9 %). Jäsenhankinnasta huolimatta ainoastaan
26,9 % vastaajista arvioi, että palokuntiin saadaan
riittävästi hälytyskelpoisia jäseniä myös tulevaisuudessa (noin 38,3 % arvioi ettei jäseniä saada ja loput
34,7 % eivät osanneet ottaa kantaa kysymykseen).
Keskeisinä syinä haasteeseen nähtiin mm. ihmisten
ajankäytön muuttuminen, palokuntatoimintaa kohtaan
olevan kiinnostuksen väheneminen muiden aktiviteettien eduksi, palokuntatoiminnan sitovuus, alueelliset
muuttotappiot ja siten väestömääräongelmat varsinkin
pienten pakkakuntien osalta sekä palokuntatoiminnan
vaatimusten koveneminen ja tietynlainen ammattimaisuuden kasvu. Myös muuhun kuin hälytystoimintaan
tarvittavien jäsenten saaminen toimintaan mukaan
aiheuttanee tulevaisuudessa haasteita, sillä ainoastaan
32,2 % vastaajista arvioi jäseniä riittävän toimintaan
(noin 45,8 % ei osannut ottaa kantaa kysymykseen ja
22 % arvioi, ettei jäseniä saada riittävästi muuhun kuin
hälytystoimintaan).
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Jäsenhankinnan tehokkaina keinoina mainittiin mm.
erilaiset alueelliset tempaukset, riittävä some-näkyvyys
ja ylipäätänsä valtakunnallinen näkyvyys, tehokas
jalkautuminen osaksi muita tapahtumia (mm. koulut,
muut tilaisuudet), avoimuus ja ylipäätänsä realistisen
toimintakuvan antaminen. ”Kertomalla että pelastustoiminta on pitkälti vapaehtoisten varassa. Moni ei
tiedä, että on mahdollisuus harrastaa palokuntatoimintaa.”
JÄSENHANKINTAA KOSKEVIEN kysymysten osalta
tulee nähdä vastausten suuri epävarmuus mm. korkeiden eos-osuuksien ja osin myös avoimen palautteen
kautta. Koulutuksen järjestelyjen sujuvuutta pidettiin
kohtalaisena (ka 3,3 / asteikko 1-5) ja peruskoulutuksen määrää melkein riittävänä (ka 2,2 / asteikkoa
1-3). Määrää arvioitaessa on syytä huomata, että noin
viidennes vastaajista (19,3 %) piti sitä kuitenkin liian
vähäisenä. Palokuntien järjestämiä harjoitusiltoja oli
vuosittain keskimäärin (Md) enemmän kuin 30. Vastaajat olivat käyneet viimeisen viiden vuoden aikana
keskimäärin (Md) 1-3 miehistökurssia (45,4 % ei ollut
käynyt miehistökurssia viimeisen viiden vuoden aikana
lainkaan). Muita kuin miehistökursseja oli viimeisen
viiden vuoden aikana käynyt noin 37,9 % kaikista
vastaajista. Nämä olivat tyypillisesti pelastustoiminnan
tai ensivastetoiminnan täydennyskoulutusta (23,3 %).
Miehistö- ja yksikönjohtajakurssien taso arvioitiin
hyväksi (ka 3,9 / asteikko 1-5).
OSION LOPUKSI vastaajilta tiedusteltiin, mikä olisi
sopiva sammutustyön tai pelastustoiminnan peruskurssin pituus. Vastaajista lähes puolet (48,1 %) piti
sopivana pituutena 21-50 tuntia. Soveltuvuuden
arvioinnin osalta, niin ikään noin puolet (52,0 %) piti
palokunnan omaa arviota pelastustoiminnan peruskurssille osallistujan soveltuvuudesta riittävänä.
Toisaalta useampi kuin joka kolmas (39,6 %) haluaisi
lääkärintarkastuksen osaksi arviointia.
VASTAAJAT ARVIOIVAT kuorma-autokortillisten
palokuntalaisten määrän olevan melkein riittävää (ka
2,4 / asteikkoa 1-3).
LÄHES YHDEKSÄN vastaajaa kymmenestä (86,7 %)
arvioi koronapandemian vaikuttavan palokuntatyöhön
joko jonkin verran tai merkittävästi. 5 % ilmoitti koko
toiminnan olevan keskeytyksissä. Noin kolmannes
vastaajista (34,2 %) oli lisäksi huolissaan siitä, että voi
tartuttaa muita palokuntalaisia tietämättään, 31,9 %
oli huolissaan yleisesti pelastustoimen varautumisesta
ja suorituskyvystä pandemiatilanteen aikana, joskin
lähes yhtä suuri osuus (30,8 %) ei ollut. Pelastuslaitoksen tukea ja ohjeistusta pidettiin kuitenkin jokseenkin
riittävänä (ka 4,1 / asteikko 1-5). Palosuojelurahaston
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avustuksia oli hakenut viimeisen viiden vuoden aikana
lähes puolet (46,2 %) vastaajien palokunnista.
PALOSUOJELURAHASTON ERI avustusmuodot ja
niiden hakukriteerit olivat kuitenkin tuttuja melko
harvalle (12,7 %). Tutkimuksen lopuksi vastaajat arvioivat Suomen Sopimuspalokuntien Liiton toimintaa
sopimuspalokuntayhteisöjen ja sopimuspalokuntalaisten valtakunnallisena asioiden hoitajana. Vastaajien
keskiarvo liiton toiminnalle oli hyvä 3,7 (asteikko 1-5).
Yhteensä 32,8 % kaikista vastaajista ei kuitenkaan
osannut arvioida liiton toimintaa. Tutkimuksen keskeisinä johtopäätöksinä voidaan todeta, että tulevaisuus
asettaa edelleen haasteita hälytyskelpoisten jäsenten,
mutta myös muiden kuin sammutus- ja pelastustoimintaan osallistuvien jäsenten määrän turvaamiseksi.
VASTAAJIEN MEDIAANI-IKÄ oli melko korkea (41
vuotta) ja lähes puolet vastaajista oli ollut mukana
palokuntatoiminnassa yli 20 vuotta. Tietynlainen
kuppikuntaisuus sekä ajankäyttö muun elämän kanssa
asettavat haasteita palokuntatoiminnassa mukana
pysymiseen. Pelastuslaitosten toiminta (yhteistyö,
asenteet, resurssit) nostettiin myös yhdeksi keskeiseksi tekijäksi oman toiminnan jatkuvuuden arvioinnissa.
UUSIEN JÄSENTEN houkuttelu vaatii paljon työtä ja
markkinointia. Palokuntatoiminta tuntuu vastausten
perusteella olevan monelle enemmän kuin harrastus ja tietynlainen ammattimaisuus nähtiin joissakin
vastauksissa jopa negatiivisena asiana sekä vanhojen
jäsenien pitämisenä että uusien rekrytoimisessa.
ihmiset eivät enää välttämättä sitoudu yhteen harrastukseen loppu elämäkseen, vaan haluavat kokeilla
aika-ajoin myös uutta. Harrastusmarkkinat ovat kovin
kilpailtuja verrattuna tilanteeseen vaikkapa vielä
kymmenen vuotta sitten. Palokuntatoiminnassa pitää
pystyä erottautumaan niillä tekijöillä, joita palokuntalaiset pitävät myös itse toiminnan motivaattoreina.
Näitä ovat ennen kaikkea: hyvä henki ja yhteisöllisyys,
halu auttaa onnettomuustehtävissä, hälytystehtävät
ylipäätänsä sekä uusien asioiden oppiminen.
TYÖILMAPIIRI OLI vastaajien palokunnissa pääasiassa hyvää, mutta pelastuslaitoksen kanssa tapahtuva
yhteistyö aiheutti noin viidesosalle haasteita. Erilaisia
asenneongelmia pystytään monesti korjaamaan tehokkaammalla viestinnällä. Viestintä oli myös keskeinen osa-alue, jonka osalta haasteita koettiin. Mikäli
tiedon kulku ei ole riittävää, syntyy oletuksia.
SSPL:N TOIMINNAN arvioinnin osalta peräti 32,8 %
ei osannut arvioida liiton toimintaa. Viestintää ja sitä
kautta läpinäkyvyyttä tarvitaan myös tällä rintamalla
ehdottomasti lisää.
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Sopimuspalokunta-

BAROMETRI

2020

SOPIMUSPALOKUNTABAROMETRI 2020 perustuu aiemmin tehtyihin
kyselyihin Sopimuspalokuntabarometri 2014 ja Sopimuspalokuntabarometri
2017. Määrävälein suoritettavien kyselyjen tarkoituksena on selvittää,
miten tilanne on aikojen saatossa muuttumassa. Valtaosa kysymyksistä
on samoja kuin aiemmassa kyselyssä, ja ne ovat myös vertailukelpoisia
joidenkin yhteiskuntaa kuvaavien muiden barometrikyselyjen kanssa.
Pelastustoimen muuttuessa on joitakin kysymyksiä jätetty pois ja joitakin
on tullut lisää. Tällä kertaa erityisesti koronapandemian vaikutuksia
sopimuspalokuntatoimintaan on pyritty peilaamaan syvemminkin.
Barometrikyselyn tavoitteena on kerätä tietoa, jolla tuetaan pelastustoimen
kehittämistyötä ja sopimuspalokuntatoiminnan edistämistä.
Konkreettinen tuotos on tämä raportti, jossa kyselyn tulokset julkaistaan
sekä suomen- että ruotsinkielisenä.
AVOIMISTA VASTAUKSISTA on tähän raporttiin sisällytetty joitakin
satunnaisgeneraattorin avulla poimittuja esimerkkejä, jotka siis eivät edusta
muuta kuin asianomaisen vastaajan omaa mielipidettä.
Suomen Sopimuspalokuntien Liiton julkaisusarja, sarja B:7/2021

TÄMÄN HANKKEEN ON RAHOITTANUT
PALOSUOJELURAHASTO.

