


TURVAA  
HYVINVOINTI- 
ALUEET
Pelastustoimen palveluihin ja palvelutasoon vaikuttavat ratkaisut tehdään tulevilla hyvinvointialueilla aluevaltuustoissa.  
Siksi näissä vaaleissa on tärkeää turvata alueesi: lähteä ehdolle aluevaaleihin ja äänestää pelastusmyönteistä ehdokasta.

Sitoutumalla näihin tavoitteisiin, olet pelastusmyönteinen ehdokas ja päättäjä:

1.  Pelastustoimen rahoitus ja henkilöstöresurssit on turvattava. 
2.  Hädän hetkellä apua on saatava nopeasti. Pidä paloautot ja ambulanssit lähellä.
3.  Osaava henkilöstö tekee turvallisuuden. Huolehdi alueesi vetovoimasta nyt ja tulevaisuudessa.

Ole mukana turvaamassa alueellasi asuvien ihmisten elämää! Sitoumuksesi voit antaa osoitteessa www.spal.fi

http://www.spal.fi


Pelastustoimi on ihmisten ja yhteiskunnan turvallisuu-
den kannalta kriittinen toimija. Pelastustoimen ydin-
tehtävänä on ennakoida ja hallita riskejä sekä turvata 
ihmishenkiä ja omaisuutta joka tilanteessa. Siksi näissä 
vaaleissa on tärkeää turvata alueesi. 

ALUEVALTUUSTOISSA  
PÄÄTETÄÄN PELASTUSTOIMEN  
JA ENSIHOIDON RESURSSEISTA  
JA PALVELUISTA.

l	Pelastus- ja ensihoidon toimintaedellytykset on turvattava uusilla 
hyvinvointialueilla. Se edellyttää, että pelastustoimessa tunnistettu  
81 miljoonan euron rahoitusvaje paikataan. Riittävät pelastustoimen  
resurssit ovat uusien hyvinvointialueiden ja ihmisten turvallisuuden tae. 

l	Yhdenvertaiset pelastus- ja ensihoitopalvelut on turvattava  
koko maassa. Paloautot ja ambulanssit on oltava lähellä autettavaa  
sekä kasvukeskuksissa että harvaan asutuilla alueilla. Pelastustoimen  
ja ensihoidon synergiaetu on turvattava osana pelastustoimen palveluja 
ja pelastuslaitosten on voitava jatkossakin tuottaa ensihoitopalveluja.

l	Osaavat ammattilaiset ovat turvallisuuden perusta. Arvioiden 
mukaan vuoteen 2030 mennessä tarvitaan noin 2 500 uutta pelastajaa. 
Siksi henkilöstövajeeseen on puututtava nyt. Alan veto- ja pitovoimaa on 
parannettava, sillä useilla alueilla on tunnistettu palomiespula.

l	Ammattilaisten palkkojen rakenteelliset epäkohdat on  
korjattava. Työntekijöiden palkkausta on kehitettävä ja pidettävä huolta 
sen kilpailukykyisyydestä, jotta ammattitaitoista työvoimaa riittää jatkos-
sakin. Henkilöstöllä on oltava vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja 
työsuhteisiin uusissa organisaatioissa. Pelastusammattilaisten työhyvin-
voinnista ja työturvallisuudesta on pidettävä huolta. 

l	Henkilöstön asema on turvattava muutoksessa. Henkilöstön  
edustajien on oltava mukana muutoksessa ja pelastustoimen uudistuksen 
kaikissa vaiheissa, sillä henkilöstö on oman työnsä paras asiantuntija. 
Ilman henkilöstön laajaa osallistumista on riski, että käytännön työn  
suunnittelua ja tekemistä ei huomioida toteutuksessa riittävästi.



Pelastustoimen henkilöstö ja palvelut ovat turvanamme 24/7/365.

Pelastuslaitokset tarjoavat monipuolisia turvallisuuden ja  
ensihoidon palveluja.

Vuosittain

100 000  
pelastustoiminnan 
hälytystehtävää

500 000  
ensihoitotehtävää

20 000  
ensivastetehtävää 

yli 

5 000 
avunantotehtävää 
ensihoitopalveluiden  
yksiköiden tukena

22
 pelastuslaitosta

Etelä-Karjala
Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Savo
Helsinki

Itä-Uusimaa
Jokilaaksot

Kainuun
Kanta-Häme

Keski-Pohjanmaa ja Pietarsaari
Keski-Suomi

Keski-Uusimaa
Kymenlaakso

Lappi
Länsi-Uusimaa
Oulu-Koillismaa

Pirkanmaan pelastuslaitos
Pohjanmaa

Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo
Päijät-Häme

Satakunta
Varsinais-Suomi700

sopimuspalokuntaa

noin

noin

6 000
päätoimista
pelastusalan
ammattilaista

yli

2 300
ensihoidon
ammattilaista

noin

15 000
sopimus-
palokuntalaista

340
paloasemaa

5 300
pelastus-
ajoneuvoa

TIESITKÖ TÄMÄN  
PELASTUSTOIMESTA?



PELASTUSTOIMELLA ON OLTAVA  
VALMIUS ENNAKOIDA RISKEJÄ  
SEKÄ KYKYÄ UUDISTUA

Vaikuta osaltasi, jotta pelastustoimi olisi toimintakykyinen jatkossakin.



ALUEVAALIT
TAMMIKUUSSA
2022
l	Ensimmäiset aluevaalit järjestetään 23.1. 2022. 

l	Aluevaltuustojen tärkein tehtävä on vastata pelastustoimen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Suomessa.

l Muutos koskettaa suoraan noin 5 000 pelastus- ja ensihoitopalvelujen piirissä olevaa SPALin jäsentä.

l Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen on laaja ja merkittävä uudistus, joka koskettaa jokaista suomalaista.

l Pelastusalan ammattilaisten osaamisen hyödyntäminen päätöksenteossa on pelastustoimen uudistuksen ja muutoksen  
 onnistumisen edellytys. Henkilöstön edustajat on otettava mukaan hyvinvointialueiden valmisteluun ja oman työn  
 suunnitteluun.

l SPAL kannustaa pelastusalojen henkilöstöä asettumaan ehdolle aluevaaleissa, äänestämään pelastusmyönteisiä   
 ehdokkaita ja vaikuttamaan aluevaltuustoihin.



Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL on Suomen suurin 
pelastusalojen henkilöstön ammattiliitto. Liitto kehittää ja valvoo 

pelastus-, ensihoito- ja hätäkeskusammattilaisten työelämän 
etuja ja oikeuksia sekä edistää heidän hyvinvointiaan.  

www.spal.fi


