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Tausta

• Pelastustoimen uudistamishanke 2016-2018

• Marinin hallitusohjelma: ”pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan 
suorituskyky ja voimavarat varmistetaan..”

• Hyvinvointialueuudistus

• Suorituskykyhanke 
4/2020-12/2021

• Lisäksi alueellisia hankkeita 19

• Pelastustoimen uudistuksen
tavoitteita kohti



Agenda

Katsaus palokuntatoiminnan tilaan ja merkitykseen Suomessa

Palokuntatoiminnan motivaatiotekijät

Tunnistetut ongelmat ja uhat palokuntatoiminnan 
jatkuvuudelle

Kokeilu- ja kehitysideatarjotin

Kysymysten tulokset, keskustelu



Data
Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus (SPPL/MDI 1/2020-4/2021)
• Kirjallisuuskatsaus
• Työllisyys/yrittäjyys/väestörakenne/aluerakenne
• Tapaustutkimuskohteet 
• Haastattelut

TP5/Suorituskykyhanke (SM 1/2021-12/2021)
• Kirjallisuuskatsaus
• Keskustelutilaisuudet (~70 hlöä)
• Kyselytutkimus (Nordstat, n 2140)
• Tilasto-, ennuste- ja paikkatietoaineistot
• Pronto-tietokannan tietojen täydennys (noin 6000 yksikköä + 800 asemaa)





Yht. 834 paloasemaa 
(ei tpk, sotilas, lentokenttä ym.)
95 asemaa, joissa vähintään 4 24/7
137 asemaa, joissa 1-3 24/7

Palokuntayhteisöjä toimii 
738 asemalla



bit.ly/palo22

Kysymys 1
Palokunnassamme 
a) Ei ole eikä ole ollut varallaoloa vuosiin
b) Oli aiemmin varallaolo, mutta ei ole enää
c) On varallaolo, mutta se todennäköisesti päättyy 
muutaman vuoden sisällä
d) On varallaolo eikä isompia muutoksia ole näkyvissä
e) Muu



Palokuntalaisten määrä

Haka-rekisteri



Palokuntatoiminnan merkitys



Palokuntalaiset % pelastajakurssin hakijoista

Porttiteoria? 



Toimijat hälytystehtävissä 18-20

1,5

52,6

14,1

13,8

18,0
Tuntematon

Päätoimiset

Palokuntalaiset itsenäisesti

Palokuntalaiset/viranhaltijat
samassa yksikössä

Palokuntalaiset ja päätoimiset
yhteistehtävällä

Palokuntalaiset mukana 46 % (146 550 tehtävällä)

N=319016



HARVAAN 
ASUTTU 
MAASEUTU

YDIN-
MAASEUTU

MAASEU-
DUN 
PAIKALLIS-
KESKUKSET

KAUPUN-
GIN 
LÄHEINEN 
MAASEUTU

KAUPUN-GIN 
KEHYSALUE

ULOMPI 
KAUPUNKI-
ALUE

SISEMPI 
KAUPUNKI-
ALUE

Päätoimiset 6 10 48 18 55 77 89
Palokuntalaiset 
itsenäisesti 24 29 7 38 16 3 1
Palokuntalaiset/viranha
ltijat samassa yksikössä 31 39 26 10 5 5 3

Palokuntalaiset ja
päätoimiset
yhteistehtävällä 37 21 19 32 23 12 6

Palokuntalaiset yht. 92 % 89 % 52 % 81 % 44 % 20 % 10 %



Palokunta-
toiminta

Toiminta-
ympäristön 
muutokset

Lainsäädäntö, 
ohjeet, 

säädökset

Ihmisten 
kiinnostus

Muut 
harrastukset

Väestö

Ym…

Teknologinen 
kehitys

Rahoitus

Arvot

Pelastus-
laitokset



Mikä pitää ja ei pidä mukana?

Vetovoima/pitovoima

• Auttamisen halu

• Vaikuttavaa toimintaa

• Ryhmähenki, kaverit, 
yhteisöllisyys

• Uusien taitojen oppiminen

• Harjoittelu, koulutus

• Palokunta-aate

• Henkinen velvoite, lopettamisen 
seuraukset

• Palkka

Työntävät tekijät

• Arvostuksen puute (etenkin teot)

• Toimintaan kohdistuva vähättely

• Harjoitukset/koulutus ei toteudu 
sovitusti

• Sopimusmenettely yksipuoleinen 
(palokuntasopimus)

• Suorituskykyvaatimukset

• Kuormittavuus

• Ongelmat 
yhteisössä/yhteistyössä

• Ajan puute

• Työttömyyskorvausten menetys



Tunnistetut ongelmat

• Jäsenmäärän ylläpito/kasvattaminen, rekrytointi
• Toimintaan sitoutuminen/pois muuttaminen
• Yhteistyö pelastuslaitoksen kanssa
• Palokuntasopimusten velvoitteiden laiminlyönnit
• Toimintakykyvaatimukset, suuri harjoittelumäärä, paperityöt + muut 

velvoitteet
• Työelämän vaativuus
• Järjestötoiminnan toimihenkilöiden löytäminen
• Vastuu toiminnan pyörittämisestä kasautuu harvempien hartioille
• Nuorisotoiminnan hiipuminen/puuttuminen
• Harrastuksen houkuttelevuuden/monipuolisuuden esille tuominen
• Homogeeninen joukko, yhteisön sulkeutuneisuus
• Päivälähdöt – pendelöinti



Tunnistetut ongelmat



Kysymys 2

• Jäsenmäärän ylläpito/kasvattaminen, rekrytointi
• Toimintaan sitoutuminen/pois muuttaminen
• Yhteistyö pelastuslaitoksen kanssa
• Palokuntasopimusten velvoitteiden laiminlyönnit
• Toimintakykyvaatimukset, suuri harjoittelumäärä, paperityöt + muut 

velvoitteet
• Työelämän vaativuus
• Järjestötoiminnan toimihenkilöiden löytäminen
• Vastuu toiminnan pyörittämisestä kasautuu harvempien hartioille
• Nuorisotoiminnan hiipuminen/puuttuminen
• Harrastuksen houkuttelevuuden/monipuolisuuden esille tuominen
• Homogeeninen joukko, yhteisön sulkeutuneisuus
• Päivälähdöt – pendelöinti







Pelastuslaitosten yhteistyö palokuntalaisten kanssa

• Toimipaikan päällikkö elää elämää palokuntalaisten kanssa
• Jatkuva vuorovaikutus kasvokkain
• Ollaan paljon tekemisissä, mennään keskustelemaan ja mietitään yhdessä asioita
• Nopea reagointi asioihin
• Kaikki pitää yrittää pitää mukana
• Pitää katsoa tarkalla silmällä ja aistia heikkoja signaaleja, miten saadaan toiminta 

pysymään pystyssä
• Koulutuksen ulkoistaminen pelastusliitolle 

-> voi etäännyttää palokuntia/pelastuslaitosta

• ”kyselty palokunnilta, mutta hiljaista on ollut”
• Pitäisi olla motivoitunut vastuumestari
• Pitäisi olla enemmän ohjaavaa, ei määräilevää, nyt etäistä ja osin hankalaa
• Yksilöitä löytyy, joilla asenneongelma palokuntalaisia kohtaan

☺





Kaikki erilaisia, mutta samanarvoisia

Varustehankinnat
• Väärän kokoiset ja/tai 

keskenään epäsopivat
• Motivaatio laskee
• Työteho laskee
• Tapaturmariski kasvaa

Kuva: Ransu paloasemalla/A.Juselius, https://www.pienikarhu.fi/ransu.html

https://www.pienikarhu.fi/ransu.html


Kysymys 3
Jos hälytystehtävästänne kirjoitetaan lehdessä, 
niin useimmiten

a) Kirjoitetaan, montako pelastuslaitoksen yksikköä oli 
paikalla ja palokuntien mukana oloa ei mainita mitenkään

b) Palokuntien mukana olo mainitaan satunnaisesti
c) Palokunnan mukana olo mainitaan säännöllisesti etenkin, 

mikäli he ovat olleet ratkaisevassa roolissa tehtävän 
onnistumisessa

d) Muu



Tunnistetut ongelmat

Aamulehti/Pirkanmaan alue



PALOKUNTATOIMINTA

Iskukykyinen palokunta
Toimenpiteisiin 

kykenevä palokunta

”Suurin riski kylällä 
on palokunnan 
liikkeelle lähtö”
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Lähde: MDI väestöennuste 2022



Onko palokuntatoiminta suorituskykynsä huipulla?

Hevoset

Paloautot

Tehtävien monipuolistuminen
Koulutus/osaaminen
Kaluston kehitys

Digitalisaatio

Toimijoiden ikääntyminen
Toimijoiden väheneminen
Sitoutumisen väheneminen
Määrärahojen pieneneminen
Kaupungistuminen
.
.
.

?2022

A

B

C



Kysymys 4

?2022

A

B

C

Mihin suuntaan ajattelet palokuntasi
Suorituskyvyn kehittyvän vuoteen
2032 mennessä?

D



Kokeilu- ja kehitysideatarjotin
LATAA KOKO SETTI TÄSTÄ

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163821/Liite_5_kokeiluideatarjotin.pdf?sequence=4&isAllowed=y




KORONA-AJAN HÄLYTYSTEHTÄVIEN MUUTOKSET

COVID-19 (3/2019-2/2020 vs. 3/2020-2/2021)

08-09 vs. 18-19



Linkit lähteisiin

Suorituskykyhanke TP5
Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163821
https://www.sppl.fi/asiantuntijatoiminta/hankkeet/sopimuspalokuntien_tulevaisuuskatsaus


Yhteystiedot

Joel Kauppinen
joel.kauppinen@sppl.fi
+358 44 726 8112
www.sppl.fi/arcresc

IG: @arcrescproject
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