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Jäsenyhteisöille, palokuntalaisille 
 
Sopimuspalokuntabarometri 2020 on saanut Palosuojelurahastolta myönteisen 
avustuspäätöksen, ja työt kyselyn parissa ovat parhaillaan käynnissä. Kyseessä on nyt 
kolmannen kerran toteutettava kysely sopimuspalokuntalaille. Kyselyssä on tietyt 
vakiokysymykset vuosittaista vertailua ajatellen, mutta myös ajankohtaisempia ja esille 
nousseeseen tiedontarpeeseen liittyviä kysymyksiä. Tulemme tiedottamaan vielä laajasti 
uudelleen, kun kysely on vastattavissa, tulokset julkaistaan kevään 2021 aikana. 
 
Kyselyyn vastaaminen on tärkeää, jotta saamme luotettavaa tietoa sopimuspalokunnista 
ja palokuntalaista päätöksenteon tueksi. Pelastusala ei ole erityisen tunnettu siitä, että 
sillä olisi koko maata kattavaa kovaa faktaa kaikista pelastustoimintaan liittyvistä asioista 
ja ilmiöistä. Yhteiskunta vaatii kuitenkin yhä enemmän ja enemmän faktoja 
päätöksenteon tueksi, pelkkä yksittäinen mielipide tai näkökulma jostain asiasta ei enää 
aina (onneksi) riitä välillä isojenkin linjojen vetoon. Vastaamalla 
Sopimuspalokuntabarometri 2020:een olet mukana kehittämässä ja tukemassa 
Suomalaista pelastustoimea, mutta etenkin sopimuspalokuntien toimintaa. Seuraa siis 
viestintäämme, niin et voi olla huomaamatta, koska kysely on vastattavissa. Edelliset 
barometrit luettavissa: sspl.fi/julkaisut 
 
Suomen Palopäällystöliitto toteuttaa parhaillaan myös Palosuojelurahaston avustamana 
tutkimushanketta Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus. Katsauksessa on tarkoitus 
suunnata ajatus vuoteen 2035 ja lähitulevaisuuden sopimuspalokuntalaisuuteen. 
Erilaiset pelastustoimen tiedonkeruuhankkeet tukevat toisiaan, niin on myös tarkoitus 
tulevaisuuskatsauksen ja Sopimuspalokuntabarometrin osalta toimia. Seuratkaahan siis 
jälleen kerran viestintää ja vastatkaa aktiivisesti ja ajatukselle tutkimuksen kyselyyn, kun 
se julkaistaan loppuvuodesta. Lisätietoja Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsauksesta: 
sppl.fi/asiantuntijatoiminta/hankkeet/sopimuspalokuntien_tulevaisuuskatsaus 
 
Tehostamme tulevaisuudessa painotuetteidemme jakelua ja pyrimme helpottamaan 
niiden tilausta. Tiesithän, että kaikki painotuetteemme ovat palokunnille ilmaisia, ja niitä 
voi tilata meiltä sähköpostitse toimisto@sspl.fi. Tilattavat tuotteet löydät sspl.fi/julkaisut 
(osassa tuotteita rajallinen painosmäärä jäljellä). Tulevaisuudessa painotuotteet on 
tarkoitus viedä tilattavaksi verkkokauppa-alustalle, jolloin toiminto on käyttäjälle 
mahdollisimman vaivatonta. Tähän liittyen, teemme myös kyselyä sopimuspalokuntien 
arvoasematunnusten tarpeeseen liittyen. Toivomme jokaisesta palokunnasta yhtä 
vastausta kyselyyn liittyen halukkuuteen tilata arvoasematunnuksia. LINKKI KYSELYYN 
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