
Sopimuspalokuntatoiminta 
 



Sopimuspalokunnat 
• Palokuntasopimus pelastuslaitoksen kanssa 

• Sopimuksenalaista toimintaa 

• Pelastustehtävät 

• Ensivastetehtävät 

• Turvallisuusviestintä 

• Lisäksi vapaaehtoistoimintaa 

• Naistyö 

• Nuorisotyö 

• Veteraanityö 



”Vapaaehtoisuus” 
• Täydellinen vapaaehtoisuus ja harrastetoiminta on sitä, että jokainen voi itse 

päättää siitä milloin tekee tai on tekemättä sitä toimintaa, jossa on mukana 

• Sopimuspalokuntatoiminta ei ole ydintehtävän kannalta vapaaehtoista tai 
harrastustoimintaa 

• Pelastustoimen arvot: inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti – kertovat osittain 
myös vaatimuksista 

• Vapaaehtoisuuden perinne näkyy kaikissa sopimuspalokunnissa jossakin määrin: 
– valmius ilman palkkaa 

– oheistoiminnat – huolto, nuoret, muu järjestötoiminta ilman palkkaa 



Koulutus- 
järjestelmä 



Vapaaehtoistoiminnan haasteet 
• Uusien palokuntalaisten saaminen mukaan toimintaan 

- Vaatimukset 

- Ajanpuute 

• Päivälähdöt – erityisesti pienemmillä kylillä 

• Muut kilpailevat harrastukset 

• Ihmisten sitoutuminen pidemmäksi ajaksi 



Nuoriso- ja naistyö 

• Sopimuspalokunnat merkittäviä nuorisotyön tekijöitä 
- Monella kylällä ainoa nuorisotyötä tekevä taho 

- Antaa nuorille perusvalmiudet toimia onnettomuustilanteissa 

- Ilmaista, joten myös vähävaraisilla mahdollisuus osallistua 

• Naistyö 
- Tarjoaa mm. tukitoimintoja suuremmissa onnettomuustilanteissa 



Pelastustoimi Suomessa 
• Aluepelastuslaitoksia 22 

 

• Sopimuspalokuntia 709 
• VPK-sopimuspalokuntia 491 

• Henkilökohtaisen sopimuksen palokuntia 200 

• Tehdas- ja laitospalokunnat 18 

• Ammattipalokuntia 112 

 

• Sopimuspalokuntalaisia noin 15000 

• Ammattihenkilöstöä noin 4000 



Pelastustoimi Suomessa 
• Vuonna 2016 pelastustehtäviä 81101 ja 

ensivastetehtäviä 22653 
• Paloauto lähti sopimuspalokunnan asemalta 

hälytystehtävään 74827 kertaa 
• Keskimääräinen lähtöaika vuonna 2017 oli 

4,56 minuuttia 

• Sopimuspalokuntalaiset mukana noin 60% 
tehtävistä 

• Suomen pinta-alasta noin 90% 
sopimuspalokunnat huolehtivat 
hälytystehtävistä 

• Tällä alueella asuu 46% väestöstä 



Pelastustoimi Satakunnassa 
• 4 toiminta-aluetta 

• Pori, Rauma, Pohjois-Satakunta, Kaakkois-Satakunta 

• 3 päivystävää palomestaria 
• Karhukunnat (Pori), Etelä-Satakunta (Eura), Pohjois-Satakunta 

(Kankaanpää) 

• 7 miehitettyä paloasemaa 
• Kanta-Pori, Meri-Pori, Ulvila, Rauma, Kankaanpää, Huittinen, 

Harjavalta 

• 49 sopimuspalokuntaa 
• Kokemäki, Kauvatsa, Riste ja Kuurola 



Satakunnan sopimuspalokunnat 
• Sopimuspalokunnat pitävät sopimuksen mukaista valmiutta yllä ja saavat siitä 

pelastuslaitokselta sopimuskorvausta 

• Sopimuksen mukainen vahvuus tulee täyttyä tilanteessa kuin tilanteessa 
- Usein pystyvät tarjoamaan jopa huomattavasti suuremman vahvuuden 

• Hankkivat itse omat sammutusvarusteet ja vastaavat koulutuksesta 

• Pelastuslaitos hankkii lähtökohtaisesti kaluston ja huolehtii työterveyshuollosta 

• 17 palokuntaa ylläpitää omaa paloasemaa 

• Ensivastesopimus on 30 palokunnalla 
• Lisäksi miehitetyt paloasemat, muutama teollisuuspalokunta ja puolustusvoimat 

• Moni sopimuspalokunta käyttää sopimuskorvauksiaan myös oman kaluston 
hankkimiseen yhteiseksi hyväksi 



Tunnuslukuja 
• Satakunnassa hälytyskelpoisia 

sopimuspalokuntalaisia noin 900 

• Mukana yli puolessa maakunnan 
tehtävistä 

• Suuressa osassa näistä 
sopimuspalokunnan 
yksikönjohtaja toimii myös 
tilannepaikanjohtajana 

• Tehtävien määrä kokoajan 
kasvussa 



Vaatimukset sopimusten,  
lain ja ohjeiden valossa 
• Hälytyskelpoisuuden vaatimukset lain ja asetuksen mukaisesti 

• Koulutusohje määrittää vuotuiset harjoituskerrat – vähintään 15 kertaa 

• Pelastussukellusohje 

• Korkealla työskentelyn ohje 

• Ensivastetoiminnalla omat vaatimukset 

 



Kokemäen VPK 

• Kokemäen VPK r.y. perustettu vuonna 1917 

• Kolme osastoa 

• Hälytysosasto 

• Naisosasto 

• Nuoriso-osasto 

• Hälytyksiä vuosittain 180-250 

• Näistä ensivasteita 40-80 

 



Kokemäen VPK 

• Palokuntasopimus ja 
ensivastesopimus Satakunnan 
pelastuslaitoksen kanssa 

• Toimii Kokemäen paloasemalla 
• Kiinteistön omistaa Kokemäen 

kaupunki ja Satakunnan 
pelastuslaitos on vuokrannut 
kiinteistön 

• Ensisijaisesti hälytettävä palokunta 
alueella, jossa Kokemäen yksiköt 
ovat lähimpiä yksiköitä 



Kalusto 

• Satakunnan pelastuslaitos 

• RSA451 sammutusauto (2016) 

• RSA453 säiliöauto (2015) 

• RSA458 vene (2003) 

• Kokemäen VPK 

• RSA455 raivausauto (2009) 

• RSA457 miehistöauto (2005) 

• RSA459 kevytpelastusajoneuvo (2015) 

• RSA4598 mönkijä (2003) 

 




