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• Pelastusalan riittävästä palvelukyvystä on 
huolehdittava, myös pitkäkestoisissa ja laaja-alaisissa 
häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

•  Päätoimisten pelastajien määrää on nostettava 
tuhannella vuoteen 2030 mennessä. Alan 
houkuttelevuudesta huolehditaan parhaiten 
elinvoimaisella sopimuspalokuntatoiminnalla.

• Kattavaa paloasemaverkostoa on ylläpidettävä.

•  Julkisen sektorin työntekijöiden 
osallistumismahdollisuutta hälytystehtäviin on 
vahvistettava.
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Pelastusalaa vaivaava resurssipula heikentää Suomen 
sisäistä turvallisuutta vaarantamalla nopean avunsaannin 
ja lisäämällä onnettomuuksien sekä niistä syntyvien 
vahinkojen riskiä. 

Resurssipulalla on laajoja heijastusvaikutuksia kaikkiin toimialan palveluihin 
väestönsuojelusta ja varautumisesta onnettomuuksien ehkäisyyn sekä 
koulutukseen ja harjoitteluun.

Henkilöstöpula koskee sekä päätoimista henkilöstöä että sopimuspalokuntia. 
Asian ratkaiseminen edellyttää pelastajakoulutusmäärän kasvattamista 
sekä sopimuspalokunnissa toimineiden henkilöiden kokemuksen hyväksi 
lukemista nykyistä paremmin alan koulutuksessa. Koulutusta uudistettaessa 
on varmistettava riittävä ensihoidon osaaminen hyvinvointialueiden ja 
Helsingin asukkaiden tarpeisiin.



Riittävän henkilöstön lisäksi 
on huolehdittava kattavasta 
paloasemaverkostosta, asemien 
kunnosta sekä asianmukaisista 
varusteista ja kalustosta.

Pitkäkestoisten ja laaja-alaisten tehtävien hoitamista sekä materiaalista 
varautumista tulee vahvistaa. Tämä koskee niin päätoimisia kuin 
sopimuspalokuntia.

Sopimuspalokunnat huolehtivat ihmisten avunsaannista laajoilla 
alueilla Suomessa. Käytännössä harvaan asutuilla alueilla ja maaseudulla 
sopimuspalokunta on ensimmäinen yksikkö paikalla pelastamassa. Myös 
kaupungeissa sopimuspalokuntien merkitys on suuri.
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• Valtioneuvoston on tehtävä periaatepäätös 
väestönsuojelun järjestämisestä osana ulko- ja 
turvallisuuspoliittista selontekoa.

•  Väestönsuojelulle on osoitettava riittävät resurssit. 
Väestönsuojelun koulutuksen ja väestönsuojien 
tarkastustoiminnan velvoitteita on kiristettävä.

•  Valtakunnalliset varautumisharjoittelun skenaariot ja 
periaatteet on määriteltävä. Viranomaisten ja järjestöjen 
yhteistä häiriötilanne- ja kriisiharjoittelua on lisättävä.

Väestönsuojelun ja varautumisen 
kehittäminenH
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Kaikkien pelastustoimen 
organisaatioiden, myös 
sopimuspalokuntien, 
varautumista on kehitettävä 
ja tuettava tarvittaessa 
avustuksin ja kansallisella 
ohjauksella. Kansalaisten 
turvallisuutta ja yhteiskunnan 
kriisinkestävyyttä on tuettava 
vahvistamalla kansalaisten omatoimista 
varautumista.

Väestönsuojelun koulutuksen ja väestönsuojien tarkastustoiminnan 
velvoitteita on kiristettävä. Maanalaisessa rakentamisessa on huomioitava 
tilojen soveltuvuus väestönsuojakäyttöön. 

Viranomaisten välisen tiedonvaihdon on tuettava väestön nopeaa 
hälyttämistä ja suojaamista. Viranomaisten on tuettava kuntia väestön 
suojaamisessa. Vaaratiedottamisen puutteet on korjattava.
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• Kotona asuvien, toimintakyvyltään rajoittuneiden 
ihmisten turvallisuuden kehittämiseksi on laadittava 
toimenpideohjelma.

•  Kaikkeen palveluasumiseen on määriteltävä kriteerit, 
jotta siihen käytettävät rakennukset ovat poistumis- ja 
muun turvallisuuden osalta riittävän turvallisia. 

•  Sote-henkilöstön turvallisuusosaaminen 
on varmistettava turvallisuuskoulutuksella. 
Omaishoitajille on tarjottava turvallisuuskoulutusta.

• Huoli-ilmoitukseen tarvitaan yhtenäinen 
ilmoitusjärjestelmä, ja siihen liittyvä käsitteistö on 
yhdenmukaistettava. Osaamista huoli-ilmoituksesta 
on lisättävä.

Asumisen turvallisuuden 
parantaminen



Vuonna 2030 joka neljäs 
suomalainen on yli 
65-vuotias. 

Asumisen turvallisuuden 
varmistaminen on keskeinen 
osa sosiaali- ja terveysalan 
riskienhallintaa.

Jokaisen sosiaali- ja terveysalan 
työntekijän palo- ja 
poistumisturvallisuusosaaminen 
on varmistettava.



 Yhteystiedot: 
tiedotus@spek.fi


