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ULKOISTEN PELASTUSSUUNNITELMIEN HARJOITUSOHJE

1 UPS-harjoitusprosessi ja tavoitteet
Ulkoisen pelastussuunnitelman harjoitukselle (UPS-harjoitus) on asetettu tavoitteet, jotka 
on huomioitava koko harjoitusprosessin aikana. Mikäli jokainen harjoitukseen osallistuva 
tuntee harjoitusprosessin ja tavoitteet pääpiirteittäin, on harjoittelu motivoivaa ja palkitse-
vaa. Selkeä ja loogisesti etenevä harjoitusprosessi helpottaa ja nopeuttaa ulkoisen pelas-
tussuunnitelman harjoituksen suunnittelua ja toteuttamista.

1.1 Harjoitusprosessi

UPS-harjoitus on 9–15 kuukautta kestävä prosessi, joka jakautuu ennen harjoitusta toteut-
tavaan harjoituksen suunnittelu- ja valmisteluvaiheeseen, UPS-harjoitukseen sekä harjoi-
tuksen jälkeen tehtävään arviointi- ja kehittämisvaiheeseen. Harjoitusprosessissa esite-
tyt aikamääreet ovat ohjeellisia ja antavat kuvan harjoituksen läpiviemiseen käytettävästä 
ajasta. Kuviossa yksi on ilmaistu harjoitusprosessin vaiheet, jotka esitetään yksityiskohtai-
sesti ohjeessa.  

SUUNNITTELU- JA VALMISTELUVAIHE TOTEUTTAMISVAIHE ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISVAIHE

- 1 kk 0 kk 1–6 kk 6 kk 7 kk 9 kk 9–15 kk

Esivalmistelu Aloituskokous Valmisteluvaihe UPS-Harjoitus Harjoituksen arviointivaihe Kehitystoimet

Johtamis-
harjoitus

Toiminta-
harjoitus

Palautetilaisuus Raportointi

Kuvio 1. UPS-harjoitusprosessi. 
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1.2 Harjoituksen tavoitteet

UPS-harjoituksen tavoitteena on viranomaisten ja toiminnanharjoittajan yhteistoiminta-
valmiuksien sekä kohteen turvallisuusosaamisen ja -järjestelyjen parantaminen.

Harjoituksessa tulee käsitellä seuraavat asiakokonaisuudet:

• ensitoimenpiteet

• yhteistoiminta 

• johtaminen

• viestintä

• sisäisten ja ulkoisen pelastussuunnitelmien toimivuus. 

Yleisten tavoitteiden lisäksi UPS-harjoitukseen osallistuvat organisaatiot määrittelevät 
organisaatiokohtaiset erityistavoitteensa. 

Samalla alueella sijaitsevissa kohteissa (ns. dominokohde) on suositeltavaa valita useita 
harjoitusmuotoja, jolloin harjoituskokonaisuuteen on helpompi sisällyttää jokaista toimin-
nanharjoittajaa hyödyntäviä harjoituksia. 
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2 Harjoituksen suunnittelu- ja 
valmisteluvaihe

UPS-harjoituksen suunnittelu- ja valmisteluvaihe luo perustan koko UPS-harjoitusproses-
sille. Suunnittelu- ja valmisteluvaihe on myös omalta osaltaan tärkeä osa UPS-harjoituksen 
oppimis- ja kehitysprosessia.

2.1 Esivalmistelut

Esivalmisteluiden tarkoituksena on varmistaa aloituskokouksen onnistuminen ja antaa 
pohjan harjoitusvalmisteluille. Pelastuslaitoksen nimeämä harjoituksen johtaja on yhtey-
dessä toiminnanharjoittajaan ja sopii harjoitusvalmisteluiden käynnistämisestä. Harjoitus-
prosessiin liittyy seuraavia esivalmisteluja:

• Ilmoitetaan toiminnanharjoittajalle velvollisuudesta järjestää UPS- 
harjoitus sekä sovitaan aloituskokouksen päivämäärä.

• Arvioidaan alustavasti yhdessä toiminnanharjoittajan kanssa har-
joitusmuoto, laajuus, turvallisuusselvitykseen perustuva skenaario 
sekä aloituskokoukseen kutsuttavat organisaatiot.

• Annetaan ennakkoilmoitus aloituskokouksesta yhteistyötahoille 
sekä valvontaviranomaisille riittävän ajoissa.

• Tutustutaan kohteen edellisen UPS-harjoituksen raporttiin ja 
suuronnettomuusriskeihin (esim. UPS, turvallisuusselvitys, sisäi-
nen pelastussuunnitelma), tapahtuneisiin hälytystehtäviin ja 
turvallisuuspoikkeamiin.

• Valmistellaan aloituskokoukseen kokouskutsu ja esityslista, jotka 
lähetetään sovituille organisaatioille (liite 1).

Harjoitussuunnitteluun ja harjoitukseen osallistuvat organisaatiot määritellään aina 
huomioiden kohteen sijainti, toiminta, riskit, harjoituksen onnettomuusskenaario 
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sekä harjoitusmuoto. Kuviossa kaksi on esimerkkejä harjoitukseen osallistuvista 
organisaatioista.

Kuvio 2. Esimerkkejä harjoitukseen osallistuvista organisaatioista.

2.2 Aloituskokous

Aloituskokouksessa käynnistetään harjoitusvalmistelut yhteistyössä eri organisaatioista 
koostuvan valmistelutyöryhmän kanssa. Pelastuslaitoksen edustaja toimii kokouksen 
puheenjohtajana. Aloituskokouksessa käsitellään seuraavia asiakokonaisuuksia:

• harjoitusprosessin esittely (liite 2)

• edellisen UPS- harjoituksen kehittämistoimenpiteiden toteutumisen 
arviointi

• harjoitusskenaarion ja harjoitusmuotojen suunnittelu

• harjoituksen tavoitteet

• harjoitusprosessin työsuunnitelma (esimerkiksi aikataulu, kohde-
käynnit, arvioidut resurssit)

• vastuuhenkilöiden toteaminen

Pelastuslaitos 
ja toiminnanharjoittaja(-t) Infratoimijat

Ympäristönsuojelu-
viranomainenRajavartiolaitos

SairaanhoitopiiriHätäkeskuslaitos

SosiaaliviranomainenSisäministeriö

Tuotantolaitos-
alueen muut toimijatPoliisi

Aluehallintovirasto

Kolmas sektori 
esim. SPR/VAPEPAPuolustusvoimat

Kunta

Tra�com

ELY-keskus Tukes
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•	 harjoitusajankohdan/harjoitusajankohtien päättäminen
•	 harjoituksen nimeämiskäytännöksi suositellaan ”UPS-har-

joitus kohde vuosi”, esimerkiksi ”UPS-harjoitus Vuosaaren 
satama 2019”

•	 harjoitusta edeltävän koulutustarpeen määrittely
•	 toimeksiannot seuraavaan kokoukseen.

2.3 Harjoituksen valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheessa on yleensä 3–5 suunnittelukokousta sekä tarvittava määrä valmiste-
luihin liittyviä kokoontumisia. Kokoontumiset voivat olla esimerkiksi harjoitusta edeltä-
viä koulutuksia tai onnettomuustilanteen simulointiin liittyviä valmisteluja. Jokaisesta val-
mistelukokouksesta laaditaan muistio, joka toimitetaan harjoitustyöryhmälle, aluehallin-
tovirastolle ja kohteen valvontaviranomaisille. Kokousmuistiosta tulee ilmetä osallistu-
jat, toteutuneet ja uudet toimeksiannot, kokouksessa päätetyt muut asiat sekä seuraavan 
kokouksen ajankohta. Ohjeen liitteenä on kokouksia varten muistiopohja (liite 3).

Aloituskokouksen jälkeen valmisteluvaiheeseen sisältyy seuraavia tehtäviä:

• aluehallintovirastolta pyydetään ennakkoarvio harjoitus-
skenaariosta ja -muodosta

• harjoituksen tavoitteiden asettaminen

• harjoitusskenaarion suunnittelu ja valmistelu 

• harjoitukseen liittyvien koulutusten ja kohdekäyntien järjestäminen

• harjoitussuunnitelman laatiminen, harjoitussuunnitelmapohja liit-
teenä (liite 4)

• kustannusarvion laatiminen (suositus)

• harjoituksen riskien ja vaarojen tunnistus (suositus)

• UPS-harjoituksen käytännön järjestelyt (liite 5).
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3 UPS-harjoituksen toteuttaminen
Harjoitusvalmistelut päättyvät UPS-harjoitukseen. Harjoituksessa saadaan tietoa eri toi-
mijoiden toimintatavoista, vahvistaa yhteistoimintaa, tuoda esille tärkeitä kehityskoh-
teita sekä havaittuja puutteita turvallisuussuunnitelmissa, toimintatavoissa ja kalustossa. 
UPS- harjoituksessa on harjoiteltava ensitoimenpiteitä, yhteistoimintaa, johtamista ja vies-
tintää. Asiakokonaisuuksia esitetään tarkemmin taulukossa yksi.

Taulukko 1. UPS-harjoituksen tavoitteet ja asiasisällöt. 

Tavoite Asiasisältö

Ensitoimenpiteet Toiminnanharjoittajan henkilöstön ensitoimenpiteet onnettomuuskohteessa
Johtoryhmätyöskentelyn käynnistäminen

Yhteistoiminta Pelastustoiminnan käynnistäminen yhteistyössä toiminnanharjoittajan kanssa
Viranomaisyhteistyö
Katso kuvio 2.

Johtaminen Johtoryhmätyöskentely 
Pelastustoiminnan johtaminen (ml. PEL-JOKE, TIKE) 
Toiminnanharjoittajan oma tilannejohtaminen (esim. prosessi, logistiikka, henkilöstö)

Viestintä Vaaratiedottaminen
Toiminnanharjoittajan sisäinen tiedottaminen
Pelastusalan sisäinen tiedottaminen (ml. ilmoitus SM/AVI voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti)
Ulkoinen tiedottaminen ja viestintä (ml. harhaanjohtavan tiedon hallinta)

 
Ulkoisten pelastussuunnitelmien (UPS) sisältämät UPS-harjoitukset voidaan järjestää ja 
toteuttaa usealla eri tavalla huomioiden kohteen erityispiirteet, riskit ja toiminta. Mikäli 
pelastuslaitos järjestää saman kalenterivuoden aikana useita UPS-harjoituksia, voi eri har-
joituksilla olla yhteisiä osioita esimerkiksi seminaarien, koulutuksien ja harjoituksien osalta. 

UPS-harjoitukset voidaan toteuttaa eri tavoin. Harjoitusmuotoja ovat monimuotoharjoitus, 
työpöytäharjoitus, toiminnallinen kenttäharjoitus ja kehittämisseminaaripäivät. Monimuo-
toharjoituksessa voidaan yhdistää erilaatuisia ja muotoisia harjoitustapahtumia yhdeksi 
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UPS-harjoituskokonaisuudeksi. Harjoitussuunnitelmassa tulee esittää, mitkä osiot muo-
dostavat UPS-harjoituskokonaisuuden. Mikäli harjoituksissa keskitytään yhteen tai useam-
paan aiheeseen toiminnallisen kenttäharjoituksen sijaan, on harjoituskohteen seuraavassa 
UPS-harjoituksessa huomioitava vähemmälle huomiolle jääneet asiakokonaisuudet. Taulu-
kossa kaksi on esitelty erilaisia harjoitusmuotoja yksityiskohtaisemmin.
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Taulukko 2. UPS-harjoitusmuodot 

HARJOITUSMUODOT SISÄLTÖ ESIMERKIT / SOVELTAMISKOHTEET

TOIMINNALLINEN 
KENTTÄHARJOITUS

Harjoitus toteutetaan yhtenä kokonaisuutena sisäl-
täen kaikki osiot.

• Yleisjohtaminen
• Moniviranomaistoiminta
• Johto- ja tilannekeskusosuudet 

(PEL-JOKE ja TIKE) 
• Vähintään komppaniatasoinen harjoitus
• Toiminnanharjoittajien ensitoimenpiteet, 

esim. sisäinen varoittaminen ja suojautumi-
nen, pelastaminen, prosessin hallinta

• Kunnan viranomaisten toiminta 

Soveltuu erityisen hyvin kohteisiin, joissa on 
paljon henkilöstöä sekä teollisuuspuistoihin.
Johtamisharjoitusosuudessa voi hyödyntää vir-
tuaaliyksiköitä todellisten yksiköiden lisänä.

KEHITTÄMISSEMINAARI-
PÄIVÄ (T)

Pelastustoimi, toiminnanharjoittajat, muut viran-
omaiset ja turvallisuusorganisaatiot pohtivat 
yhdessä toimenpiteitä kohteen turvallisuuden 
kehittämiseksi sekä tulevaisuuden mukanaan tuo-
mia haasteita, muutoksia ja uhkia. 

Kehittämisseminaarin aiheita voivat  
olla esimerkiksi:

• Tuotantoalueen riskit / uhat 
• Turvallisuus- ja sammutusjärjestelmät
• UPS:n ja sisäisen pelastussuunnitelman ja 

Seveso-direktiivin vaatimukset
• Ilmastonmuutoksen aiheuttavat ilmaston

ääri-ilmiöt (kuivuuden aiheuttamat laa-
jat maastopalot, myrskyt ja tulvat, pak-
kaskausi) 

• Pitkäkestoiset häiriötilat, kuten sähkö- ja 
tietoliikennekatkot

• Kyberuhat 
• Merkittävät alusöljy-ja aluskemikaaliva-

hingot.

JOHTAMISHARJOITUS
(Työpöytäharjoitus)

Työpöytäharjoituksessa harjoitellaan toimintaa 
onnettomuustilanteessa simuloiduissa olosuh-
teissa virtuaaliresursseilla ennalta laaditun käsikir-
joituksen mukaisesti. Harjoituksella voidaan var-
mistaa ulkoisen ja sisäisen pelastussuunnitelman 
toimivuus.

Harjoitusmuoto sopii hyvin pitkäkestoisten 
tilanteiden harjoittelemiseen ja kaiken tyyppi-
siin kohteisiin, mutta erityisesti varastoihin ja 
kaivannaisjätealtaisiin.

MONIMUOTOHARJOITUS 

Sisältää useita eri 
harjoitusosioita, 
jotka linkittyvät 
harjoitusskenaarioon.

Monimuoto harjoituksen 
tulee sisältää vähintään 
kolme osiota.

Kohteen omat pelastussuunnitelman mukaiset 
toimenpiteet erillisinä harjoituksina, esimerkiksi 
hälyttäminen, sammutusjärjestelmät, 
ensitoimenpiteet.

Esimerkki monimuotoharjoituskokonaisuudesta:
Satama-alueen skenaario on suuressa rahtialuk-
sessa tapahtuva konehuonepalo.

Harjoituskokonaisuus koostuu:
1. Koulutuspäivästä, jonka aiheena laivapalon 

sammuttaminen.
2. Useista erillistä satama-alueella tapahtu-

vista toimintaharjoituksista.
3. Kohdetutustumiskäynneistä. 
4. Satama-alueen toiminnanharjoittajien 

sisäisten pelastussuunnitelmien mukaiset 
ensitoimenpiteet onnettomuustilanteessa, 
sisäinen tiedonkulku, sammutusjärjestel-
mät ja suojautuminen.

Kohdetutustumiset, sisältäen kohteen riskit, 
toiminta ja turvallisuusjärjestelmät.

Useita erillisiä toimintaharjoituksia.

Kohteen riskeihin liittyviä koulutustilaisuuksia.

Asemapaikkakohtaiset harjoitukset 
pelastuslaitoksen alueella.
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UPS-harjoituksen jälkeen käydään keskeisten toimijoiden kanssa lyhyt yhteenveto-
keskustelu, jossa kukin osallistuja voi ilmaista harjoituksessa esille tulleet tärkeimmät 
kehittämiskohteet.
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4 Harjoituksen arviointi- ja 
kehittämisvaihe

Harjoituksen arviointi- ja kehittämisvaihe käynnistyy UPS-harjoituksen jälkeen, jolloin 
harjoitukseen osallistuneilta sekä harjoituksen tarkkailijoilta kerätään kirjallinen palaute. 
Palautteen perusteella arvioidaan sisäisen ja ulkoisen pelastussuunnitelman yhteen-
sopivuus ja käytettävyys sekä tärkeimmät kehitystoimenpiteet. Harjoituksen arviointi-
vaiheessa tehtyjen päätelmien perusteella laaditaan harjoitusraportti, joka toimitetaan 
aluehallintovirastolle.

Harjoitusprosessin arviointi on pelastuslaitoksen toiminnan itsearviointia sekä sidoskump-
paneiden tekemää vertaisarviointia, minkä tarkoituksena on kehittää pelastuslaitoksen toi-
mintaa harjoitusprosessin toteuttajana. 

4.1 Palautetilaisuus

Palautteen tavoitteena on arvioida harjoitussuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja har-
joitusprosessin toteutumista. 

Palautekysymyksien asettelussa tulee huomioida kansalliset ja paikalliset näkökulmat ja 
kysymyksiä voidaan tarkentaa harjoituskohtaisesti. Kansallisen näkökulman selvittämiseksi 
tulisi selvittää muun muassa viestiliikenteeseen, viestintään, johtamiseen ja kalustoon liit-
tyvät kehityskohteet. Paikalliselta tasolta voidaan tarkastella harjoitukseen valmistautu-
mista, ensitoimenpiteitä kohteessa, pelastustoimintaa ja pelastustoiminnan johtamista, 
yhteistoimintaa, viestiliikennettä, kalustoa, ensihoidon toteutumista, tiedottamista ja joh-
toryhmän toimintaa.

Palautteen keräämisessä voi hyödyntää sähköisiä kyselyalustoja. Palautteen kerääminen 
voidaan toteuttaa avoimin tai monivalintakysymyksin (liite 6). 
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Harjoituksen jälkeen käyty palautekeskustelu sekä harjoituksen jälkeen kerätty palaute 
kootaan yhteen ja käydään läpi palautetilaisuudessa. Palautetilaisuudessa on läsnä harjoi-
tukseen osallistuneiden organisaatioiden edustajat ja viranomaiset. Tilaisuus järjestetään 
viimeistään kuukauden kuluttua harjoituksesta ja siinä päätetään kehittämistoimenpiteet, 
aikataulu niiden toteuttamiseksi sekä toteutusvastuut. 

4.2 Raportointi

Pelastuslaitoksen ja toiminnanharjoittajan tulee laatia harjoitusraportti (liite 4) yhteis-
työssä kolmen kuukauden kuluessa harjoituksesta. Harjoitusraportin tulee pitää sisällään 
ainakin seuraavat asiat:

• lyhyt kuvaus suuronnettomuusharjoituksen suunnitteluprosessista 
ja siihen

• osallistuneista tahoista

• harjoituksen suunnittelu- ja toteutuspäivämäärät

• kuvaus harjoituksen sisällöstä, harjoitukseen osallistuvista tahoista 
ja toteutuksesta

• keskeiset havainnot harjoituksesta ja mahdollisten kehittämistoi-
menpiteiden toteuttaminen

• sisäisen ja ulkoisen pelastussuunnitelman päivitystarpeet

• järjestetyt koulutustilaisuudet

Harjoitusraporttia laadittaessa tulee huomioida laki viranomaistoiminnan julkisuudesta 
(621/1999) sekä EU tietosuoja-asetus. 

Pelastuslaitoksen tulee tallentaa turvallisuusselvitysvelvollisten Seveso-laitosten harjoitus-
raportit TUKESin ylläpitämään KEMU-rekisteriin. Pelastuslaitos välittää harjoitusraportin 
myös tiedoksi harjoitukseen osallistuneille tahoille ja aluehallintovirastolle. Aluehallintovi-
raston arviointikriteeristö (liite 7).

4.3 Kehittämisvaihe

Harjoituksen kehittämisvaihe käynnistyy palautetilaisuuden jälkeen, kun kehittämiskoh-
teet on määritelty ja niiden toteuttamiseen on laadittu suunnitelma. Kehittämisvaihe sisäl-
tää kehittämistoimenpiteiden toteuttamisen ja seurannan. Seurantaa voidaan toteuttaa 
esimerkiksi seurantakokouksella 6–9 kuukautta harjoituksen jälkeen, missä arvioidaan 
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päätettyjen kehittämistoimien toteutumista. Mikäli kehittämistoimenpiteet ovat teke-
mättä, selvitetään syy ja päätetään jatkotoimenpiteet. 
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Liitteet

Liite 1  Aloituskokouksen kutsu ja esityslista

Liite 2  Aloituskokouksen esitys

Liite 3  Kokousmuistio

Liite 4  Harjoitussuunnitelma- ja raporttipohja

Liite 5  Tarkastuslista

Liite 6  UPS-harjoituksen palautekysely

Liite 7  UPS-harjoituksen arviointi

http://ups.pelastustoimi.net/SM_2019_37_Liite_1_Aloituskokouksen_kutsu_ja_esityslista.docx
http://ups.pelastustoimi.net/SM_2019_37_Liite_2_Aloituskokouksen_esitys.pptx
http://ups.pelastustoimi.net/SM_2019_37_Liite_3_Kokousmuistio.docx
http://ups.pelastustoimi.net/SM_2019_37_Liite_4_Harjoitussuunnitelma-_ja_raporttipohja.docx
http://ups.pelastustoimi.net/SM_2019_37_Liite_5_Tarkastuslista.docx
http://ups.pelastustoimi.net/SM_2019_37_Liite_6_UPS-harjoituksen_palautekysely.pdf
http://ups.pelastustoimi.net/SM_2019_37_Liite_7_UPS_harjoituksen_arviointi.xlsx
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