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Hyvä vastaanottaja 

Tämä on sisäministeriön pelastusosastolla käynnissä olevan pelastustoimen ja siviilivalmiuden 

suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hankkeen harvaan asuttujen alueiden pelastustoimen ratkaisuja 

kehittävän työpaketin kokeilu- ja kehitysideatarjotin.  

Tarjottimen tarkoituksena on tarjota turvallisuuden ja pelastustoimen toimijoille monipuolisesti 

ideoita, joiden avulla alueiden turvallisuutta tai pelastustoimen järjestämistä voidaan parantaa. Ideat 
perustuvat työssä käytyihin keskustelutilaisuuksiin sekä tehtyihin selvityksiin ja tutkimuksiin. Kaikki 

ideat ovat vapaasti testattavissa ja hyödynnettävissä joko sellaisenaan tai omaan toimintaan 

parhaalla tavalla sovitettuna. Työpaketti viisi edistää omalta osaltaan ideoiden toteuttamista. 

Tarjottimen aiheet on jaoteltu seuraavasti: 

• Vihreä = kokeilu, helposti ja nopeasti käytäntöön laitettava

• Oranssi = kehitysidea, vaativampi, usein pitkäjänteisempää työtä vaativa idea, mahdollisesti

yhteistyössä tehtävä

• Sininen = tutkimus- tai selvitysidea

Muutama huomio tarjottimen käytöstä: 

• Mikäli aiotte toteuttaa tarjottimella esitettyjä ideoita, niin toivon, että saan tiedon asiasta. Voin

myös auttaa osaltani asioiden edistämisessä. 

• Mikäli jokin kohta herättää kysymyksiä, niin ottakaa allekirjoittaneeseen yhteyttä, niin yritetään

löytää vastauksia.

• Mikäli teillä tulee johonkin alan teemaan liittyviä parannusehdotuksia, kokeiluja tai

tutkimustarpeita, niin mielelläni kuulen myös näistä.

Tätä dokumenttia saa jakaa eteenpäin sopiviksi katsomillenne 
toimijoille. 

Yhteistyöterveisin 

Joel Kauppinen 
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-       PALUU SISÄLLYSLUETTELOON 

 

1. HARVAAN ASUTTUJEN ALUEIDEN PALVELUIDEN PARANTAMINEN JA YHDENVERTAISUUS 

 
KOKEILU-, KEHITYS-, 
TUTKIMUSIDEA 

MAHDOLLISET 
TOIMIJAT 

LISÄTIETOJA ENSIASKELEITA/KEINOJA/TOIMENPITEITÄ ESIMERKKITAPAUS 

1.1 Kiertävä 

pelastusviranomainen 

Pelastuslaitos Jonkun pelastusviranomaisen työpäivä kylän 
paloasemalla tai liikkuvassa yksikössä esim. 
kerran kk sellaisissa paikoissa, missä 
viranomaiset ovat muuten kaukana ja 
paloasemalla ei ole virkahenkilöstöä ollenkaan. 

Tavoitteiden asettaminen (esim. 
palokuntalaisten kohtaaminen, kylien 
palveluiden tarpeet). Sopivan ja 
motivoituneen resurssin löytäminen.  
Etätyöskentelyn tekninen mahdollistaminen 
ja muiden toimintatapojen luominen (esim. 
ratkaisumallit päätöksissä/ohjauksessa, jos 
henkilö ei itse voi ratkaista/neuvoa). 
Viestiminen sopiville kohderyhmille. 
Testaus.   

 

   
Sesonkiluonteisissa paikoissa voisi toimia esim. 
kesäsesongilla niin, että kerran viikossa paikalla 
olisi viranomainen (voisi osallistua mahdollisesti 
myös paloaseman hälytystehtäviin, jos on sopiva 
henkilö).  

Palokuntalaisten osallistaminen 
viranomaisen tueksi myös mahdollista, jos 
esim. TUVI/neuvontapalveluille on 
kysyntää. Yhteistyön tiivistäminen, 
palokuntalaisten erikoistuminen TUVI:n. 

 

   
Parempi yhteys kyläläisiin, kylien asioihin ja 
palveluiden vieminen harva-alueille. 

Kiertävän pelastusviranomaisen ajoitus 
kesä- tai muihin tapahtumiin. 

 

   
Tiiviimpi yhteistoiminta palokuntalaisten kanssa 
etenkin niissä paikoissa, missä ei ole muuten 
virkahenkilöstöä ollenkaan. 

  

   
Toimijat tuntevat toisensa paremmin, luottamus 
ja luonteva yhteistyö paikallisten 
palokuntalaisten ja muiden yhteisöjen kanssa. 

  

   
Viranomaisten näkyvyys paranee. 
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-       PALUU SISÄLLYSLUETTELOON 

 KOKEILU-, KEHITYS-, 
TUTKIMUSIDEA 

MAHDOLLISET 
TOIMIJAT 

LISÄTIETOJA ENSIASKELEITA/KEINOJA/TOIMENPITEITÄ ESIMERKKITAPAUS 

1.1. Kyläturvajoukot Pelastuslaitos 
yhdessä 
paikallisten kanssa 

Paikkoihin, missä apu on kaukana ja 
pelastustoimella ei ole omia toimijoita paikalla. 
Paikkoihin, missä on luonnollisesti aktiivisia 
toimijoita toiminnan käynnistämiseksi.  

Toiminnan tarpeen ja hyötyjen 
selvittäminen alueella. Missä toiminnasta 
olisi hyötyä? Löytyykö paikasta sopivia 
toimijoita (esim. kyläyhdistykset, 
urheiluseurat, VAPEPA), niin että jatkuvuus 
on riittävää? Millaisia 
kyvykkyyksiä/millaisiin tehtäviin toimijat 
sopivat? 

Pohjois-Karjalan 
pelastuslaitos 

   
Paikkoihin, missä resurssit eivät riitä 
palokuntatoimintaan tai palokuntatoiminta ei 
muutoin ole mahdollista tai 
tarkoituksenmukaista. 

Mahdollisiin varustehankintoihin 
(alkusammutuskalusto, metsäpaloruistku, 
letkua ym. -> voi hyötykäyttää talvella mm. 
luisteluradan jäädytyksessä) esim. Leader-
rahoitusta. 

 

   
Usein maaseudulla on toimijoilla omia 
traktoreita ja muita laitteita, joita on mahdollista 
käyttää tehtävillä. 

  

   
Sähkökatkot, naapuriapu, myrskytuhot ym. 

  

      

1.2. Pitkien, 

yksinkertaisten tehtävien 

kertaosallistujien 

tavoittaminen, spontaanit 

vapaaehtoiset 

Pelastuslaitos + 
yhteistyössä esim. 
vapepa 

Kehitetään toimintamalli sopivien henkilöiden 
tavoittamiseksi pitkille, mutta yksinkertaisille 
tehtäville, mitkä sitovat paljon henkilöstöä, ja 
kun omat ja naapurin voimavarat eivät riitä 
(esim. öt-rannanpuhdistus, tulvatorjunta, 
maastopalojen jälkisammutus ym.). 
Monet ihmiset ovat valmiita auttamaan 
kertaluontoisesti tehtävillä kykyjensä mukaisesti 

Onko tällaiselle aitoa tarvetta vai riittävätkö 
resurssit esim. poikkeuksellisen 
pitkäkestoisissa metsäpalotilanteissa? 
Sopivien tehtävien tarkempi määrittely. 
Voitaisiinko kutsua henkilöitä esim. 
kutsuviestillä alueen puhelimiin tai pelan 
somen/alueen harraste-fb-ryhmien kautta? 

Lisätietoja "Yhteistyö 
spontaanien 
vapaaehtoisten kanssa 
valmiustoiminnassa" 
http://info.smedu.fi/kirj
asto/Sarja_D/D1_2020.p
df 

   
Sopivien henkilöiden valkkauksen, tarkastamisen 
ja pikakoulutuksen kehittäminen 

Järjestelmän kehittämisen jälkeen 
testaus/harjoittelu ja tulokset. 

 

   
Tarvittavien varusteiden varaaminen (voisiko olla 
valtakunnallinen mekanismi tai alueiden 
yhteinen) 

Esim. urheiluseuroja tms., jotka eivät vielä 
ole esim. VAPEPAn kautta mukana 
toiminnoissa 
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-       PALUU SISÄLLYSLUETTELOON 

 KOKEILU-, KEHITYS-, 
TUTKIMUSIDEA 

MAHDOLLISET 
TOIMIJAT 

LISÄTIETOJA ENSIASKELEITA/KEINOJA/TOIMENPITEITÄ ESIMERKKITAPAUS 

1.3. Ruotsin- ja 

saamenkielisten 

palvelujen varmistaminen 

Valtakunnallinen, 
pelastuslaitokset, 
kumppanuusverko
sto 

Ruotsin- ja saamenkielisten pelastustoimen 
palvelujen tarjoaminen ei kaikilta osin toteudu 
tasapuolisesti.  

Pelastuslaitosten henkilöstön kielitaidosta 
selvitys. Sopivien osaajien valitseminen ja 
yhteistyöstä sopiminen ja palveluiden 
rakentaminen. 

 

   
Pelastustoimen ruotsin- ja saamenkielisiä 
palveluja voitaisiin tuottaa pelastuslaitosten 
yhteisenä palveluna ainakin kiireettömissä 
pelastustoimen palveluissa, jos riittävää 
kielitaitoa ei ole jokaisella pelastuslaitoksella. 

Yhteisten verkkosivujen kieliversioiden 
tekeminen -> tätä kautta ainakin 
yhteystiedot ruotsin ja saamen osaajille 
palveluittain. 

 

   
Esimerkiksi saamenkielisistä henkilöistä 
merkittävä osa asuu isoissa kaupungeissa, kuten 
Oulussa, Helsingissä ja Rovaniemellä ei 
ainoastaan pohjoisessa Saamenmaalla.  

  

   
Tekniset ratkaisut, esim. automaattiset 
käännössovellutukset 

  

      

      

      

      

1.4. Harvaan asuttujen 

alueiden vetovoiman 

kehittäminen 

 
Miten harva-alueiden työpaikoista saataisiin 
houkuttelevempia ja virkoja saataisiin täytettyä? 

Syrjäseutulisä, opintolainan verovähennys, 
verohuojennukset 

Norja 
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-       PALUU SISÄLLYSLUETTELOON 

2. PELASTUSTOIMEN KEHITTÄMINEN 

 KOKEILU-, KEHITYS-, 
TUTKIMUSIDEA 

MAHDOLLISET 
TOIMIJAT 

LISÄTIETOJA ENSIASKELEITA/KEINOJA/TOIMENPITEITÄ ESIMERKKITAPAUS 

2.1. Jatkuvan kansallisen 

idealaarin ylläpito ja 

hallinnointi.  

Valtakunnallinen 
taso, sm?, 
pelastusopisto?, 
muu? 

Idealaarista voisi nostaa toteutettavaksi 
toimenpiteitä/hankkeita, kun rahoituskanavia 
avautuu tai sopivia toimijoita löytyy. Toimija 
voisi olla samalla hankkeistamisen asiantuntija 
(kohta 7.5.). Nopeammin kehitystoimenpiteitä 
liikkeelle. 

  

      

2.2. Tutkimustiedon 

tuottamisen parantaminen 

- rahoitus - instituutiot 

Valtakunnallinen 
taso, 
koulutusuudistush
anke 

Koulutusjärjestelmän kehittämisessä otettava 
huomioon pelastustoimen tutkimuksen 
edistäminen ja tietoon perustuvan 
päätöksenteon parantaminen. 

  

   
Tieteellisen tutkimuksen tekeminen ja 
julkaiseminen 

  

   
Tiedonsaannin parantaminen pelastustoimessa. 

  

      

2.3. 

Kummipalokuntatoiminta 

Palokunnat, 
pelastuslaitos 

Pk-yritysten ja suurten yritysten (paikallisesti 
vaikuttavat/merkitykselliset elinkeinotoimijat) 
yhteistyö mm. paikallistuntemuksen, harjoittelun 
ja tiedon vaihdon saralla. Tehostettua 
riskinhallintatyötä. (tiedot: K Seppänen) 

  

   
Toiminnassa kannattaa huomioida, että se ei syö 
kenenkään esim. turvallisuustoimijan elinkeinoa.  
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-       PALUU SISÄLLYSLUETTELOON 

 KOKEILU-, KEHITYS-, 
TUTKIMUSIDEA 

MAHDOLLISET 
TOIMIJAT 

LISÄTIETOJA ENSIASKELEITA/KEINOJA/TOIMENPITEITÄ ESIMERKKITAPAUS 

      

2.4. Koulutuspolkujen 

monipuolistaminen ja 

koulutuksen sisällön 

valinnaisuus 

Koulutusuudistush
anke 

Alalle pääsyn monipuolistaminen (≠koulutuksen 
heikentäminen tai vaatimustason lasku). 

Nousseita kommentteja: Alan pääsykokeet 
tulisi uudistaa. Fyysisessä kunnossa tulisi 
alipäällystökurssilla olla cooperin sijasta 
polkupyörätesti. Nyt juoksutetaan cooperia 
vaikka osa alipäällystökurssille halukkaista 
on fyysisesti tilanteessa, että esim. polvet ei 
kestä juosta cooperia, mutta pyöräillä 
kestäisi. Alipäällystökurssin fyysiset 
pääsykokeet pitäisi miettiä uusiksi. Tulisi 
olla mahdollistava urapolku ei sellainen, 
että on seinä vastassa.  

 

   
Koulutuksessa valinnaisuuksia esim. erityiskurssi 
harvaan asuttujen alueiden erityispiirteisiin.  

Pelastajakurssin pääsykokeet on hyvät. 
Niissä korkeintaan cooperin sijalle 
polkupyöräilyä. Ei heikennyksiä naisille. 
Työturvallisuus pitää säilyä työtehtävissä. 
Päällystökurssin valintakokeiden materiaalin 
uudistus, kun nykyiset materiaalit saa 
netistä. Eikä koe ole uudistunut.  

 

      

2.5. Pelastustoimen ja 

turvallisuustiedon kurssi 

lukioon ja 

ammattikouluun, opinto-

ohjaukseen 

pelastustoimen sisältöä 

Oppilaitokset 
yhteistyössä 
pelastuslaitosten 
kanssa, 
valtakunnallisesti 
voisi suunnitella 
sisältöä/organisoid
a (koulutuspaketti) 

Tietojen ja taitojen järjestelmällinen lisääminen 
parantaa nuorten ja tulevien sukupolvien 
valmiutta toimia hätä- ja häiriötilanteissa. Kurssi 
voi herättää mielenkiintoa alaa kohtaan ja sillä 
osin voitaisiin varmistaa nuorten mielenkiintoa 
pelastustoimen työmahdollisuuksia kohtaan. 
Tämä voi toimia myös palokuntalaisten 
rekrykanavana.  

 
Viitasaaren lukio 
erikoistunut: "pelastus- 
ja turvallisuuslinja". 

   
Opinto-ohjaukseen pelastustoimen yhteistyötä - 
pelastustoimen urapolut esille ja kiinnostavaa 
markkinointia.  
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-       PALUU SISÄLLYSLUETTELOON 

 
KOKEILU-, KEHITYS-, 
TUTKIMUSIDEA 

MAHDOLLISET 
TOIMIJAT 

LISÄTIETOJA ENSIASKELEITA/KEINOJA/TOIMENPITEITÄ ESIMERKKITAPAUS 

2.6. Selvitys ja kokeilu 

yksityisten palvelujen 

käyttämisessä tukena 

pelastustoimessa 

Valtakunnallinen/
pelastuslaitokset 

Paikallisten palvelujen hyödyntäminen 
ensiauttajana/ensisammuttajana ym. Esim. 
vartiointiliike voi olla lähellä tapahtumapaikkaa 
ja pystyisi saavuttamaan kohteen nopeasti ja 
tekemään kriittisiä alkutoimia kohteessa hengen 
pelastamiseksi tai vahinkojen rajoittamiseksi.  

Selvitys asiasta, onko esteitä toiminnan 
kokeilemiselle. Jossain sopivassa paikassa 
pilottikokeilu. Hälytysjärjestelmä, mikä 
pystyy seuraamaan yksittäisiä toimijoita 
heidän kyvykkyyksien mukaisesti. 

Ruotsissa on käytössä 
siviilihenkilöiden 
hälyttäminen. Tästä voit 
lukea tutkimusraportin.   

     
 

3. TIEDONHANKINNAN JA TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITYS 

3.1. Pronton, Hakan, 

Koulumaalin ja "Secappin" 

kehittäminen yhdeksi tai 

yhdessä toimivaksi 

järjestelmäksi.  

Valtakunnallinen 
taso, sm, 
pelastusopisto, 
järjestöt 

Sopimuspalokuntatoiminnan ja pelastustoimen  
seuraamisen parantaminen. Tilannekuvan 
rakentaminen. Tilastoinnin parantaminen. 

Tietojärjestelmäprojekteihin 
soluttautuminen tai projektin 
pystyttäminen. 

 

Systeemissä mukana 
tehtävä/resurssi/osaamisa
siat/henkilökohtaiset 
päiväkirjat ym. niin 
virkamiesten kuin 
palokuntalaisten osalta. 

 
Tiedonkeräämisen ja analysoinnin 
automatisoiminen. Rajapinta/yhteys TJ-
järjestelmä/tietoallas - jatkuvan tilannekuvan 
ylläpito. 
Appi henkilökohtaisten tietojen keräämiseen - 
voisi toimia työajan kirjaamisessa, harjoituksiin 
osallistumisessa ym. kirjaamisessa - kaikki muu 
kirjaaminen pois -> vähemmän hallinnointia ja 
paperien pyörittämistä toiminnassa. Sama appi 
hälyttämiseen, viestintään ja tiedottamiseen. 

  

   
Järjestelmien ja kirjaamisen automatisointi. 
Työvoiman säästäminen. 

  

   
Kaikkien pelastustoimessa olevien henkilöiden 
kirjaaminen - miksi palokuntalaiset pitäisi siiloa 
omaan järjestelmään? 

  

   
Yhteys esim. altistumisiin, 
savusukelluspäiväkirjaan ym. 

  

   
Henkilökohtaisista tilastoista alueellisiin ja 
valtakunnallisiin.  

  

https://www.sbff.se/jobb-och-karriar/andra-yrken-hos-oss/fler-arbetsomraden/civil-insatsperson/
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KOKEILU-, KEHITYS-, 
TUTKIMUSIDEA 

MAHDOLLISET 
TOIMIJAT 

LISÄTIETOJA ENSIASKELEITA/KEINOJA/TOIMENPITEITÄ ESIMERKKITAPAUS 

3.2. Paikallistuntemuksen 

tallentaminen, 

hyödyntäminen ja 

jakaminen. Hiljaisen 

tiedon kerääminen ja 

näkyväksi 

tekeminen/hyödyntämine

n. 

Pelastuslaitokset, 
yhteistyössä 
palokunnat 

Paikalliset tuntevat alueen toimijat ja toiminnot. 
Paikallistuntemuksen avulla monista tehtävistä 
selvitään tehokkaasti ja nopeasti. 
Palokuntalaisilla on etenkin 
paikallistuntemukseen, omaan kalustoon ym. 
liittyvää hiljaista tietoa. 

Miten tietoa voidaan hyödyntää 
turvallisuuden ja pelastustoimen 
kehittämisessä? Miten tietoa jaetaan 
toimijoiden kesken ja varmistetaan, että 
tieto ei häviä, jos henkilö lopettaa 
toiminnan? Miten tieto tallennetaan? 

 

   
Miten paikallistuntemusta voidaan hyödyntää 
arkitoiminnoissa? Millä tavalla paikallistuntemus 
ja hiljainen tieto saataisiin tallennettua 
ajantasaisesti ja systemaattisesti? Miten 
paikallistuntemusta saadaan jaettua tuleville 
toimijoille tai muualta paikalle saapuville 
toimijoille?  

  

3.3. Yhtenäisten 

arviointimallien 

kehittäminen 

palokuntatoiminnan tilan 

seuraamiseksi  

Valtakunnallinen, 
sm 

Tällä hetkellä ei ole saatavilla yhdenvertaista 
tietoa siitä, mitä palokuntatoiminnalle kuuluu. 
Pelastuslaitoksilla ja järjestöillä on tietoa 
toiminnasta, mutta kokonaiskuvaa on hankala 
rakentaa ja pitää yllä.  

Toimivien ja riittävän yksinkertaisten ja 
mahdollisesti automatisoitujen 
tiedonhankinta ja -tuotantotapojen 
kehittäminen. 
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4. PELASTUSTOIMINNAN ARVIOINTI 

 
KOKEILU-, KEHITYS-, 
TUTKIMUSIDEA 

MAHDOLLISET 
TOIMIJAT 

LISÄTIETOJA ENSIASKELEITA/KEINOJA/TOIMENPITEITÄ ESIMERKKITAPAUS 

4.1. Pelastustoiminnan 

onnistuminen ja 

vaikuttavuus 

Valtakunnallinen 
taso 
järjestelmäkehittä
misessä/määrittel
yssä, toimeenpano 
pelastuslaitoksilla 

Onnistumisen mittaaminen, "kouluarvosana" 
tehtävästä esim. Prontoon 

Hanke arviointijärjestelmän kehittämiseksi 
 

   
Päätoimisten/palokuntalaisten itsearviointi 
tehtävän onnistumisesta, "kouluarvosana" esim. 
secappin tms. kautta talteen tietojärjestelmään. 
Tähän myös palautemahdollisuus, läheltä piti 
tilanteiden kirjaus ym. henkilökohtaiset huomiot, 
mitkä eivät muuten nouse esille. 

 
Kupissa malli keikan läpi 
käymiselle yksikön 
kesken. 

   
Poikkeamien nostaminen ylös -> toiminnan 
kehittäminen. 

  

   
Asiakaspalautteen kerääminen - onnistumisen 
arviointi ja tulosten vertailu pelastustoimen 
itsearviointiin -> miten hyvin asiakkaan arvio 
onnistumisesta vastaa omaa arviota? Jos 
poikkeamia on paljon, voidaan toimintaa 
tarkastella tarkemmin. 

Pelastuslaitos tai häke lähettää esim. joka 
500 tehtävällä apua saaneille 
automaattisesti palautekyselyn tehtävästä. 
Kirjaukset syötetään automaattisesti 
"prontoon".  

Ensihoidossa on 
käytössä. P-K ehkä myös 
toteuttaa.  
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5. OE/TUVI 

 
KOKEILU-, KEHITYS-, 
TUTKIMUSIDEA 

MAHDOLLISET 
TOIMIJAT 

LISÄTIETOJA ENSIASKELEITA/KEINOJA/TOIMENPITEITÄ ESIMERKKITAPAUS 

5.1. Turvallisuustiedon 

systemaattinen 

kerääminen ja analysointi. 

Tilannekuvan 

rakentaminen.  

Pelastuslaitos + 
valtakunnallinen 
taso 

Systemaattisen tiedon keräämisen ja 
analysoinnin kehittäminen. Myös harvaan 
asuttujen alueiden tilannekuvan rakentaminen.  

  

   
Palokuntalaiset, sairaankuljetus, kotihoito, 
kyläyhdistykset, harrasteseurat ym. 

  

   
"tilannekuva" myös niiltä alueilta, missä 
viranomaiset eivät juuri ole läsnä. Poikkeamat ja 
trendit esille. 

  

   
Valtakunnan tilanteen seuraaminen. 

  

      

5.2. Virtuaalinen 

turvallisuuskahvila 

Pelastuslaitokset Esim. jonkin teemapäivän yhteydessä 
järjestettävä kansalaisfoorumi, missä ihmiset 
voivat keskustella ajankohtaisista alueen 
turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvistä 
asioista. "Pelastuslaitoksen kuuma linja". 

Teknisessä toteutuksessa yksinkertainen 
osallistuminen kirjautumatta: linkistä 
mukaan esim. puhelimella. Tilaisuuden voi 
tarvittaessa kohdentaa esim. alueellisesti, 
tietyille kohderyhmille tms., mikä parhaiten 
toimii tai vastaa esim. teemaa.  

 

   
Tuo viranomaisten läsnäoloa ja tätä kautta on 
mahdollista saada tietoa pelastustoimelle 
ihmisten ajatuksista, varautumisesta ym.  
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KOKEILU-, KEHITYS-, 
TUTKIMUSIDEA 

MAHDOLLISET 
TOIMIJAT 

LISÄTIETOJA ENSIASKELEITA/KEINOJA/TOIMENPITEITÄ ESIMERKKITAPAUS 

5.3. Somevaikuttamisen 

osaamisen parantaminen 

ja vaikuttavuuden 

suunnitelmallinen 

kehittäminen 

Pelastusopisto, 
SPEK 

Valtakunnallinen ja jatkuva kehitystyö 
somevaikuttamisen osaamisen parantamiseen 
pelastustoimessa (niin pelat, palokunnat kuin 
valtakunnalliset toimijat) - kehityshanke 
oppimateriaalista on ollut. Materiaalia ei 
löytynyt (Joel ei onnistunut löytämään) 
avoimesti hankesuunnitelman mukaisesti. 

Materiaalin avoin julkaisu. Kurssin sisällön 
päivittäminen tähän päivään ja jatkuva 
sisällön kehittäminen nopeasti muuttuvassa 
someympäristössä. Huomiota esim. 
tavoiteltaviin ryhmiin, vaikuttavuuteen ja 
hyvin kohdennettuun kiinnostavaan 
sisältöön. Rahan käyttäminen some-
/nettikampanjoissa. 

 

   
Somen lisääminen palokuntalaisten tuvi-kurssiin. 

  

5.4. Tuvi-kurssien päivitys SPEK, 
pelastusopisto 

Nykyisen (2011?) palokuntien 
turvallisuusviestintä -kurssin materiaalin ja 
kaiken muun tuvi-materiaalin päivittäminen 
nykyaikaan.  

  

   
Kurssin sisältö voisi toimia koko pelastustoimen 
tuvissa kyseisiin aiheisiin eikä pelkästään 
palokuntalaisille.  

 

    
Digitaalinen viestintä kehittyy niin nopeasti, että 
tuvi-kursseissa ja materiaaleissa pitäisi olla 
jatkuva ylläpito ja trendien seuranta.  

 

      

 

5.5. Pelastustoimen 

somevaikuttamisen 

vaikuttavuus 

Valtakunnallinen Onko pelastustoimen someviestinnällä 
vaikutusta esim. onnettomuuksien 
ehkäisytyössä? Millaisia kohderyhmiä 
someviestinnällä tavoitellaan/tavoitetaan? 
Someviestinnän keinot ja kehitys? Miten 
somevaikuttavuutta voidaan mitata ja arvioida? 

Tutkimus 
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 KOKEILU-, KEHITYS-, 
TUTKIMUSIDEA 

MAHDOLLISET 
TOIMIJAT 

LISÄTIETOJA ENSIASKELEITA/KEINOJA/TOIMENPITEITÄ ESIMERKKITAPAUS 

5.6. OE/Tuvi vaikuttavuus 

ja tavoittavuustutkimus 

Valtakunnallinen Tutkitaan, mitkä ovat vaikutuksiltaan parhaita 
keinoja saavuttaa ihmiset harva ja 
maaseutualueilla. Ketä tai mitkä ryhmät pitää 
tavoittaa, että turvallisuus paranisi? 

Tutkimus 

      

 

5.7. Vuokramökkien 

turvallisuuden 

parantaminen ja 

mökkiasiakkaiden 

tiedon/osaamisen 

lisääminen 

Pelastuslaitos Käyttö ja käyttäytymisohjeet tarvittavilla kielillä 
asiakaskunnan mukaan. Ohjeiden ajantasaisuus - 
ja että ne eivät ole hukassa. Laadukas ja riittävä 
turvallisuussisältö myös mökin ympäristössä 
liittyviin harrasteisiin liittyen. Nuohouksista 
informoiminen, että ne muistetaan hoitaa.  

Yhteistyötä mökkien 
vuokrausvälitysfirmojen kanssa, että asiat 
ovat ajan tasalla.  

    
Muut tavat jakaa tietoa mökeille tulijoille ja 
muille matkailijoille. Miten tavoitetaan? Mikä on 
hyvä tapa viestiä, että viesti tavoitetaan ja se on 
kiinnostava.  

Yhteistyötä 
matkailumarkkinointiorganisaatioiden 
kanssa. 
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 KOKEILU-, KEHITYS-, 
TUTKIMUSIDEA 

MAHDOLLISET 
TOIMIJAT 

LISÄTIETOJA ENSIASKELEITA/KEINOJA/TOIMENPITEITÄ ESIMERKKITAPAUS 

5.8. Reittiturvallisuuden 

parantaminen 

Pelastuslaitos, 
palokunnat 

Sopivien reittien osoittaminen ihmisille. 
Olosuhteiden mukaan reittien valinta - 
olosuhteet vaikuttavat monesti reitin 
vaativuuteen - esim. liukkaus, jäisyys. 
Lumivyöryturvallisuus. 

TUKES huolehtii reittiturvallisuuden 
valvonnasta, mutta pelastuslaitoksella on 
mahdollista seurata, jos jokin laji tai reitti 
aiheuttaa paljon tehtäviä. Näitä pitää 
nostaa esille ja reitin ylläpitäjä voi parantaa 
reitin turvallisuutta tai ohjata tarkemmin 
harrastajat sellaisille reiteille, mikä kullekin 
sopii.  

     
Etenkin välineiden vuokrausfirmat ovat 
hyvä paikka jakaa tietoa reiteillä kulkijoille. 
Yhteistyötä firmojen kanssa, että opastus on 
asianmukaista ja esim. reittien olosuhteet 
huomioon ottavaa + tarjotaan turvalliset ja 
oikeanlaiset varusteet (esim. lamppu 
mukaan, jos pimeä voi koittaa kesken 
retken). 

 
6. DIGITAALISTEN TURVALLISUUSRATKAISUJEN KEHITTÄMINEN 

6.1. Digitaaliset 

turvallisuusratkaisut 

Valtakunnallinen Lomalle, mökille ja kotiin turvaohjeet ja 
muistutukset puhelimeen: esim palovaroittimen 
tarkastaminen, nuohous, tietoiskut sovelluksen 
kautta, ajankohtaiset asiat (taustatietojen 
mukaan valikoitua tietoa vastaanottajille). Voisi 
sitoa 112-sovellukseen, mitä ihmisillä on 
kohtuullisen hyvin käytössä (+ viestii jo nyt 
vaara- ja liikennetiedotteet sijaintiin perustuen). 

Vaikuttavuuden selvittäminen.  
 
Toteuttajan ja rahoituksen hankkiminen.  
 
Kehityksen jatkuvuuden varmistaminen. 
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 KOKEILU-, KEHITYS-, 
TUTKIMUSIDEA 

MAHDOLLISET 
TOIMIJAT 

LISÄTIETOJA ENSIASKELEITA/KEINOJA/TOIMENPITEITÄ ESIMERKKITAPAUS 

6.2. Videokuvan 

lähettäminen esim. 112 

sovelluksen kautta 

pelastutoimelle/häkelle 

Häke? Välittömän tilannekuvan muodostaminen. 
Auttaa resurssien kohdentamisessa ja oikeassa 
vasteessa. Auttaa tehtävälle menijöitä 
orientoitumaan tehtävään. Pienentää stressiä. 

 

      

 
6.3. Automaattisten 
paloilmoittimien kehitys 

Yritykset, 
pelastusviranomai
set, korkeakoulut 

Kohteen hälyttävän ilmaisimen sijainti yksiköiden 
tietoon -> kartta 

 

    
Ilmaisimiin/tiloihin kameroita -> kuvan 
välittäminen 

 

    
Sisätilapaikantaminen + lisätty todellisuus -> 
navigointi, lisätiedot esim. teollisuuskohteiden 
vaaranpaikoista. 

 

       

6.4. Auttamisen 

mobiilisovellus  

Valtakunnallinen Liikkeellä olevat osaajat mukaan toimintaan 
(palokuntalaiset, palomiehet, lääkärit, eh ym.) 

 

    
Tunnistaa sijainnin perusteella tapahtumat ja 
ilmoittaa tehtävästä, niille, jotka ovat lähellä ja 
joilla on tehtävään sopiva osaaminen. 

 

    
Jakaa avainkontaktitiedot tehtävään 
osallistumiselle -> tehtävälle ilmoittautuminen 
sovelluksen kautta 

 

    
Lisäksi esim. deffojen ja alkusammutusvälineiden 
sijainnit 
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7. UUDET RAHOITUSMALLIT 

 KOKEILU-, KEHITYS-, 
TUTKIMUSIDEA 

MAHDOLLISET 
TOIMIJAT 

LISÄTIETOJA ENSIASKELEITA/KEINOJA/TOIMENPITEITÄ ESIMERKKITAPAUS 

7.1. Henkilön 

palkkaamiseen 100 % 

palkkatuki yhdistyksille. 

Palokuntayhdistys Yhdistys voi palkata pitkäaikaistyöttömän 100 % 
palkkatuella vuodeksi 65% työajalla (voi hakea 
lisäaikaa myös) 

Toiminnasta kiinnostuneiden palokuntien 
palokuntalaisten joukosta sopivien 
henkilöiden etsiminen.  

Lue lisää: Palkkatuen 
kesto ja määrä - TE-
Palvelut    

Esim. yhdistysten kehittämiseen ja 
yhdistystoiminnan pyörittämiseen, palokunnan 
muihin toimintoihin.  

Tehtävien määrittely, palkkatuen 
hakeminen, palkkaus.  

    
Vaaditaan 2-v kestänyt työttömyys Lisätietoja palkkatuesta:      
Yhteispalkkausmahdollisuus pela:n kanssa, niin 
saataisiin 100% työaika työntekijälle ja pelalle 
osa resurssista. 

 

       

7.2. Palokuntatoiminnan 

kannatusmaksut 

Palokuntayhdistys Kannatusmaksujen maksamisen digitalisointi, 
digitaalinen markkinointi. 

Tähän voisi ajatella saavan erityistä voimaa 
somen tehokkaalla hyödyntämisellä.  

 

   
Maksamisen pitää olla helppoa.  

  

      

7.3. Somen käyttäminen 

ansaintakeinona 

Valtakunnallinen, 
kenties järjestö? 

Somen mahdollistamien ansaintakeinojen 
selvittäminen. Isolla määrällä seuraajia on 
mahdollista saada tuloja sosiaalisen median 
kautta eri mekanismeilla (Yritysyhteistyö, 
mainokset ym.). 

Selvitys, miten somen 
ansaintamahdollisuudet voisivat toimia 
yhdistystoiminnan rahoittamisessa.  

 

      

7.4. 

Yrityskumppanuuksien 

hyödyntäminen 

palokuntatoiminnassa 

Palokunnat Yritysten taloudellinen tuki palokunnille. Voi olla 
myös vastikkeellista siten, että palokunta tuottaa 
esim. turvallisuuskoulutusta yritykselle. 

Sopivien yritysten kartoittaminen ja 
keskustelun avaaminen.  

 

      

https://www.te-palvelut.fi/tyonantajalle/loyda-tyontekija/palkkatuki/palkkatuki-kesto
https://www.te-palvelut.fi/tyonantajalle/loyda-tyontekija/palkkatuki/palkkatuki-kesto
https://www.te-palvelut.fi/tyonantajalle/loyda-tyontekija/palkkatuki/palkkatuki-kesto
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 KOKEILU-, KEHITYS-, 
TUTKIMUSIDEA 

MAHDOLLISET 
TOIMIJAT 

LISÄTIETOJA ENSIASKELEITA/KEINOJA/TOIMENPITEITÄ ESIMERKKITAPAUS 

7.5. Hankerahoituksen 

käyttäminen 

sopimuspalokuntatoiminn

an tukemiseen ja 

pelastuslaitosten ja 

palokuntatoiminnan 

kehittämiseen 

Valtakunnallinen, 
julkinen tai 
järjestötoimija 

Rahoituskanavien esille tuominen (kansalliset, 
EU ym.). Hankkeistamisessa avustaminen. 
Rahoitushakemuksissa avustaminen. 
Pelastustoimen kehittämisen ja hankkeistamisen 
erikoisosaaja. 

Hankeasiantuntijan palkkaaminen sopivalle 
valtakunnalliselle toimijalle, mikä voisi 
avustaa toimijoita hankkeiden 
käynnistämisessä ja pyörittämisessä. 

Pienemmissä hankkeissa 
Leader on ollut toimiva 
mekanismi. Esim. C-
korttitukia. 

   
Isompien hankekokonaisuuksien partnereiden 
yhdistäminen, tiedon jakaminen.  

Sama taho voisi vastata kansallisesta 
idealaarista (kohta ). 

 

      

7.6. 

Hankerahoituskanavien 

hakukriteereihin 

vaikuttaminen 

Kaikki sopivissa 
pöydissä olevat 
tahot. 

Hankekausien perusteisiin kirjauksia 
turvallisuuteen, palokuntatoiminnan 
kehittämiseen tms., millä saadaan harvaan 
asuttujen alueiden turvallisuutta ja 
palokuntatoimintaa edistäviä hankkeita pystyyn. 

Selvitys kuka voi vaikuttaa ja miten? 
Määrätietoinen ja suunnitelmallinen 
lobbaaminen ja turvallisuusasioiden esillä 
pitäminen vaikuttavissa 
tilaisuuksissa/tilanteissa. 

 

      

8. PALOKUNTATOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

8.1. Pelastuslaitoksen  

kehityssuunnitelma 

sopimuspalokuntatoiminn

an kehittämiseksi 

Pelastuslaitos 
yhteistyössä 
palokuntalaisten 
kanssa 

Keskipitkän aikavälin suunnitelma ja tavoitteet 
palokuntatoiminnan varmistamiseksi. 
Palokuntalaisia olisi hyvä osallistaa suunnitelman 
teossa sekä paikallistuntemuksen että 
palokuntatoiminnan näkökulmasta. 
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 KOKEILU-, KEHITYS-, 
TUTKIMUSIDEA 

MAHDOLLISET 
TOIMIJAT 

LISÄTIETOJA ENSIASKELEITA/KEINOJA/TOIMENPITEITÄ ESIMERKKITAPAUS 

8.2. Tavoitteellinen 

palokuntatoiminnan 

kehittäminen 

Pelastuslaitos ja 
palokuntayhdistyk
set 

Selkeiden tavoitteiden asettaminen 
palokuntatoiminnan ja palokunnan alueen 
pelastustoimen kehittämiseen yhdessä 
palokuntalaisten kanssa (esim. rekry, 
palokuntatoiminnan aktiivisuus, osaaminen). 

  

   
Selkeät roolit toteuttamisessa. 

  

   
Sopivia porkkanoita onnistumisista. 

  

   
Pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma ohjaa 
toiminnan kehittämistä. 

  

   
Palokuntasopimuksen kehittäminen. 

  

      

8.3. Kansallisen 

toimintamallin 

kehittäminen vaikeuksissa 

oleville palokunnille. 

Valtakunnallinen 
toimija + 
alueellisia 
toimijoita 

Huonosti toimivien palokuntien ja ongelmien 
tunnistaminen. Toimintamallien kehittäminen 
ongelmien korjaamiseksi ja toiminnan 
turvaamiseksi. "ohjelmaan" hakeutuminen 
palokunnasta tai pelastuslaitoksen toimesta. 

  

      

8.4. Palokuntatoiminnan 

(esim. tuvi, hälytysosasto, 

tukitehtävät) pitäminen 

aktiivisena 

Pelastuslaitokset Palokunnan mielekkään toiminnan 
näkökulmasta, palokuntalaisten pitää päästä 
toteuttamaan taitoja ettei tekeminen ole 
pelkkää harjoittelua.   

Erican vasteiden suunnittelu siten, että 
palokuntatoimijoille tulee tehtäviä 
(järjestelmä ei suodata kaikkea pois). 
Huomioitava nopeimman ja 
tarkoituksenmukaisen yksikön hälyttäminen 
ja se että palokunnat eivät aja palkoillisena 
paloasemalla olevan henkilöstön tehtäviä. 

Lahdessa 
kaupunkipalokunnan 
hälytystoimintaa 
aktivoidaan säiliöautoa 
hälyttämällä sopivilla 
tehtävillä.  

   
Palokuntalaisten osallistaminen 
turvallisuusviestintään ja muihin sopiviin 
toimintoihin. Erikoistuminen. 

Joissakin tapauksissa palokuntalaiset voivat 
olla tarkoituksenmukaisempi yksikkö (esim. 
vahva kokemus merellä liikkumisessa). 
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 KOKEILU-, KEHITYS-, 
TUTKIMUSIDEA 

MAHDOLLISET 
TOIMIJAT 

LISÄTIETOJA ENSIASKELEITA/KEINOJA/TOIMENPITEITÄ ESIMERKKITAPAUS 

8.5. Erityisosaamisen 

kartoittaminen ja 

hyödyntäminen 

Pelastuslaitokset 
ja palokunnat 

Piilossa oleva osaaminen esille. Osaamisen 
kartoittaminen -> miten osaamista voitaisiin 
hyödyntää palokuntatoiminnassa? Miten 
pelastuslaitos voisi hyötyä palokuntalaisten 
erityisosaamisesta?  

Voisi yhdistää palokuntatoiminnan idointi-
iltaan. 

 

   
Erityisosaamisen käyttäminen toiminnassa voi 
motivoida toimintaan osallistumiseen. 
Henkilökohtaista merkityksellisyyttä toimintaan.  

  

      

8.6. Yhteistyö työnantajien 

kanssa töistä hälytyksiin 

lähtemisen 

mahdollistamiseksi 

Alueen 
pelastustoimi/ 
pelastuslaitokset, 
joku 
valtakunnallinen 
järjestötoimija 

Porkkanat yhteistyössä oleville työnantajille, 
esim. koulutusta hlökunnalle, 
kummipalokuntatoiminta (kts. kohta 2.3.) voisi 
olla luonnollinen jatkumo tässä.  

Valtakunnallinen kampanja, millä tuodaan 
teemaa esille ja parannetaan tietoisuutta 
asiassa. Yksittäisten pelastuslaitosten ei 
tarvitse silloin tehdä avausta kaikkien 
kanssa. 

Jotkut pelastuslaitokset 
ovat neuvotelleet 
työnantajien kanssa 
virallisesti tai 
epävirallisesti. 

   
Menetetyn työpanoksen korvaamisen 
mahdollisuuksien selvittäminen. 

Aktiivinen keskustelu työnantajien kanssa 
(mm. palokuntatoiminnan merkitys) ja 
mahdollisten ratkaisujen löytäminen 
yhdessä. 

 

      

8.7. Palokuntalaisten 

hälytyksille töistä 

lähtemisen 

mahdollistamisen 

valtakunnalliset ratkaisut 

Valtakunnallinen, 
sm 

Esimerkiksi Kanadassa työnantajilla on lain 
velvoite päästää palokuntalainen hälytykselle. 
Saksassa ja Sveitsissä työnantajalle maksetaan 
korvauksia, jos palokuntalainen lähtee 
hälytykselle.  

Selvitys, millaisia valtakunnallisia ratkaisuja 
Suomessa olisi mahdollista tehdä. 

Kanada, Saksa, Sveitsi. 
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8.8. Yhteistyö 

oppilaitosten kanssa, että 

henkilöt pääsevät 

osallistumaan hälytyksiin 

luvallisesti koulun 

penkiltä. 

Pelastuslaitos Luokio- ja ammattikoulupaikkakunnilla on 
monesti paljon aktiivisia palokuntalaisia, jotka 
ovat motivoituneita osallistumaan 
hälytystehtäville. Toiminnan merkityksellisyyden 
osoittaminen oppilaitoksille ja neuvottelu siitä, 
että palokuntalaiset voivat opintojen niin 
salliessa osallistua hälytystehtäville.  

 
Etelä-Pohjanmaan 
pelastuslaitos 

      

9. PALOKUNTATOIMINNAN TUNNETTUUDEN PARANTAMINEN 

9.1. 

Palokuntalaisosaamisen 

tunnustaminen/hyödyntä

minen työpaikoilla ja 

opinnoissa 

Valtakunnallinen, 
sm, järjestöt, 
pelastusopisto, 
okm 

Miten erikoisosaaminen ja -taidot voidaan 
huomioida ja hyödyntää työelämässä ja 
opinnoissa siten, että se olisi mielekästä ja 
houkuttelevaa palokuntalaiselle? 

Tavoitteiden asettaminen, pitkän aikavälin 
vaikuttaminen niin paikallisella kuin 
valtakunnallisella tasolla.  

 

   
Lisää vetovoimaa palokuntatoimintaan 
osallistumiseen.  

  

      

9.2. Yhteisölliset 

paloasematilat 

Palokunnat, 
pelastuslaitos 

Jos paloasema sijaitsee keskeisellä paikalla, tiloja 
voisi harkita hyödynnettävän ja kehitettävän 
yhteistyössä muiden yhteisöjen kanssa.  

Toimintaan sopivien paikkojen ja 
innokkaiden toimijoiden etsiminen. 

 

   
Paloasemasta kylän keskipiste. 

  

   
Palokuntatoiminnan tunnettuus paikallisten 
osalta paranee ja kehitystä voisi käyttää myös 
turvallisuusviestinnän tarpeisiin.  

  

   
Tilojen kehittäminen ja laadun parantaminen 
useammalle yhteisölle siten, että esim. 
salassapito ym. vaateet toteutuvat.  

  

   
Yhteiskäytöllä mahdollista nostaa tilojen tasoa, 
monipuolistaa käyttömahdollisuuksia siten, että 
kaikki hyötyvät. 
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9.3. Some tägääminen ja 

ristiin jakaminen. 

Pelastuslaitosten 
ja palokuntien 
some-sisällön 
tuottajat 

Sosiaalisessa mediassa näkyvyyttä voi parantaa 
tägäämällä toimijoita ja toimijat voivat edelleen 
jakaa viestiä.  

Tägäyksistä sopiminen yhteisöjen kesken.  Helsingin pelastuslaitos 
on alkanut 
huomioimaan 
someviestinnässä 
tehtäville osallistuneet 
palokunnat/palokuntalai
set.    

Palokuntalaisten osallisuuden tunnettuutta ja 
palokuntalaiset tuntevat olleensa osallisena 
tehtävällä ja toiminnan merkityksellisyys on 
tunnustettu näkyvästi.  

  

   
Vastaavasti palokunnat voivat osoittaa, että ovat 
osa pelastuslaitosta, kun he huomioivat 
pelastuslaitoksen viestinnässä, kun se on 
sopivaa. 

  

      

9.4. Someseuraajien 

määrän lisääminen  

Kaikki tahollaan, 
jotka viestivät 
ulospäin, tekevät 
töitä talon 
ulkopuolisten 
tahojen kanssa, 
tekevät somea 
tms.  

Aktiivinen ja tavoitteellinen markkinointi 
tapahtumissa, paloasemilla, pelastuslaitoksen 
järjestämissä tilaisuuksissa ym. 

Somesta on tullut viime vuosina ja etenkin 
korona-aikana tärkeä vaikuttamiskanava 
pelastustoimessa. 

  

    
Tavoiteltujen kohderyhmien määrittely ja 
tavoittamiskehinot 

  

   
Autoihin, jotka ovat enemmän liikkeellä/esillä 
mainokset (kuten esim. poliisilla on ollut 
harmaan talouden kamppiksissa) 

 
Kuva: 
https://www.kaleva.fi/p
oliisi-kampanjoi-
harmaata-taloutta-
vastaan/2411589 
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9.5. Aktiivinen esillä olo 

mediassa paikallisesti ja 

valtakunnallisesti 

Kaikki toimijat eri 
tasoilla 

Pysyy ihmisten mielissä, että palokuntatoimintaa 
on, siihen pääsee mukaan ja että 
palokuntatoiminnalla on aitoa merkitystä 
pelastustoimessa.  

  

      

10. YHTEISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

10.1. Sopimus- ja 

sivutoimisten henkilöiden 

osallistaminen 

päätöksentekoon 

Pelastuslaitos Palokuntalaisten osallistaminen 
kehittämistoimenpiteissä ja muissa toiminnoissa, 
mitkä mitkä koskettavat aluetta tai 
palokuntatoimintaa. 

Testi jollain palokuntia koskevalla riittävän 
vaikuttavalla asialla siten, että kaikki 
halukkaat voivat osallistua 
suunnitteluun/kommentointiin esim. 
sähköisillä välineillä (ajasta ja paikasta 
riippumaton, helppo/edullinen 
toteutettava, ei sido paljon 
henkilöstöresursseja). 

Mallia käytetty esim. 
aluekehittämisessä 
kansalaisten 
osallistamisessa. 
Avaintekijä on tiedon 
saaminen 
vastaajajoukolle ja 
vastaamaan 
motivoiminen.    

Osallistaminen mieluummin ajoissa, asioiden 
käsittelyn alusta asti mukana kuin vasta 
lopputulosta esitellessä, jos halutaan aitoa 
osallistamista.  

Osallistamisen tulokset näkyvästi esille, niin 
voidaan todeta vaikutus ja osallistuneet 
näkevät tulokset.  
Jos löytyy toimivia malleja, niin prosessin 
vakioiminen päätöksentekoon. 

 

      

10.2. Yhteistilaisuudet, 

kausitervehdykset, 

palokuntalaisillat 

Pelastuslaitos Yhteistyön ja yhteishengen kohottaminen. 
Tiedon jakaminen, kuulumisten vaihtaminen. 
Palokuntatoiminnan merkityksen osoittaminen. 
 
Kaikkiin tilaisuuksiin palautteen/kehitysideoiden 
kerääminen toiminnan/yhteistyön 
parantamiseksi jollakin palokuntalaisille sopivalla 
keinolla. 

Sopivien tilaisuuksien selvittäminen ja 
toteuttaminen. Toteuttajaksi sellaisia 
henkilöitä, joilla on aito kiinnostus 
palokuntatoiminnan ja yhteistoiminnan 
kehittämiseen.  
Nykyään kannattaa myös striimata ja tehdä 
tallenne jaettavaksi suuremman 
kattavuuden saamiseksi.  

Joillakin 
pelastuslaitoksilla on 
käytössä tämänkaltaisia 
käytäntöjä. Usein mm. 
pelastusjohtaja paikalla.  
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10.3. Palokuntatoiminnan 

ideointi-ilta 

Palokuntayhdistyk
set, pelastuslaitos 

Mitä kaikkea palokunta voi tehdä? Löytyykö 
palokunnalle uusia mielekkäitä toimintoja, mitkä 
lisäävät yhteisöllisyyttä ja parantaa toiminnan 
imua? Mihin palokunnalla on kykyjä ja mitä 
erityisosaamista palokuntalaisilla on?  Onko 
tiedossa jonkin toisen palokunnan toiminnassa 
omalle palokunnalle sopivia mielekkäitä 
toimintoja? Entä ulkomailla? 

Sopii järjestettäväksi yhdistyksen tai 
pelastuslaitoksen tekemänä. Poimitaan 
kokeilukelpoisia ideoita toteutettavaksi. 
Vapaamuotoinen, ideoita/ajatuksia 
rajoittamaton keskusteluilmapiiri, työpaja 
tms.  

 

      

10.4. Mielekkäiden 

yhteistoimintamuotojen 

kehittäminen 

Pelastuslaitokset 
yhteistyössä 
palokuntien 
kanssa 

Viranhaltijoiden näkökulmasta mielekkäisen 
yhteistoimintamuotojen kehittäminen, "Ettei 
leipäännytä" yhteistyössä palokuntalaisten 
kanssa. 

Selvittäminen, mikä koetaan kuormittavaksi 
palokuntien vastuumestareiden työssä. 
Ratkaisujen löytäminen esille nouseviin 
ongelmiin.  

 

   
Henkilöstön osaamisen parantaminen 
järjestöyhteistyössä. Uusien henkilöiden 
rekrytoinneissa, jotka tulevat vastaaviin 
tehtäviin, huomion kiinnittäminen 
järjestöyhteistyö- ja sidosryhmäosaamiseen.  

 

     

 
 
Uudistushankkeen loppuraportti: 
Sopimuspalokuntatoiminnan kehittäminen 
sm julkaisu 29/2018s.25. 
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10.5. Yhteistyön 

lisääminen palokuntien 

kesken 

Palokunnat/paloku
ntalaiset, 
yhteistyössä 
pelastuslaitoksen 
kanssa 

Usein naapuripalokunnat eivät tunne toisiaan 
kovin hyvin ja yhteistyötä tehdään ainoastaan 
silloin kuin ollaan yhteisellä keikalla. Useammin 
esim. harjoitusten ja muun yhteisen toiminnan 
kautta voitaisiin tulla tutuiksi ja esimerkiksi 
tiedonvaihdosta ja muusta yhteistoiminnasta 
tulisi luontevampaa.  

  

      

11. PALOKUNTALAISRESURSSIN TURVAAMINEN JA REKRYTOINNIN PARANTAMINEN 

11.1. Palokuntalaiseksi 

ryhtymisen asiakaspolun 

parantaminen 

Pelastuslaitokset 
ja palokunnat, 
koulutusasiassa 
pelastusopisto, 
SPEK, sm 

Pelastuslaitosten ja palokuntien nettisivujen 
sisällössä on paljon vaihtelua esim. rekrytiedon 
osalta.  

Rekrysivut netissä kuntoon. Selkeästi tietoa 
saataville paikallisesta 
palokuntatoiminnasta. 

 

   
Uusien jäsenten laadukas ja mukaansa tempaava 
perehdytys. Harrastustoiminnassa pitää olla 
tekemisen ja yhteisön imua. Pitää miettiä, miten 
tehdään niin, että tuntee kuuluvansa yhteisöön. 
Uusien jäsenten kokemus tervetulleeksi ja 
tärkeäksi voimavaraksi. 

Tähän voisi tehdä toimintasuunnitelman, 
millä saadaan hyvin esille paikallinen 
palokuntatoiminta ja sen toteuttamisella 
uusi henkilö tutustuu hyvin myös 
palokuntayhteisöön -> näkisi, onko toiminta 
itselle sopivaa ja tulisi imua pysyä joukossa. 
Myös niin päin, että palokuntayhteisö oppii 
tuntemaan uusia jäseniä. 

 

   
Koulutuspolusta mielekäs ja tehokas. Tarpeeksi 
nopeasti peruskurssille.  

  

   
Avoimen ilmapiirin luominen uusille jäsenille.  Tämä alkanee parhaiten asiasta puhumalla 

ja pitämällä sitä esillä valtakunnalliselta 
tasolta alkaen. Yhteisöjen avaaminen voi 
olla hidas prosessi, mutta erittäin tärkeä 
toiminnan jatkuvuuden kannalta. 
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11.2. Siviilipalveluksen 

suorittaminen 

pelastustoimessa 

Valtakunnallinen, 
sm 

Siviilipalveluksen suorittaminen pelastustoimen 
palveluksessa siten, että suorittaa 
palokuntakursseja ja saa pätevyyksiä hälytys/tuvi 
ym. toimintaan. Ensisijaisesti henkilöillä 
vahvistettaisiin suurten kaupunkien ulkopuolisia 
asemapaikkoja.  

Selvitettävä millaisia muutoksia esim. lakiin 
tarvittaisiin? olisiko palvelukselle kysyntää? 
Millaiset kustannukset järjestelyllä olisi? 
Millainen vaikuttavuus olisi? 

       

11.3. Tavoitteellinen 

rekrytoiminta 

tulevaisuuden resurssien 

takaamiseksi.  

Pelastuslaitokset 
ja palokunnat 
yhteistyössä 
suunnitelman 
mukaisesti. 

Pelastuslaitosten ja 
palokuntayhdistysten/sivutoimisten yhdessä 
määrittelemät rekrytointitavoitteet ja keinot 
rekryämiseen.  

 

    
Kaikkien toiminnassa mukana olevien 
henkilöiden kannustaminen rekrytoimintaan. 

 

    
Sopivia porkkanoita, onnistuneisiin rekryihin tai 
tavoitteiden täyttymisiin henkilöille (myös 
päätoimiset) tai yhteisölle. 

 

    
Vähemmistöryhmien saaminen mukaan 
palokuntatoimintaan -> voi olla iso vaikuttavuus 
yhteisöjen sisäiseen turvallisuuteen ja 
luottamukseen viranomaisiin.  
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11.4. Maaseutu- ja harva-

alueen uudet asukkaat 

heti mukaan kylien 

turvallisuuden 

parantamiseen ja 

palokuntatoimintaan.  

Kunta ja 
pelastuslaitos 

Uusien asukkaiden tavoittaminen yhteistyössä 
kunnan kanssa. 

Paikalliset palokunnat tms. ovat usein 
erinomaisia tapoja oppia tuntemaan 
paikallisia sekä päästä kyläyhteisöön ja 
kylän toimintoihin mukaan.  

    
"Tervetulopaketti", esim. sammutuspeite + 
tietoa kylän turvallisuudesta + 
omavarautumisesta + osallistumisesta 
paikalliseen palokunta, vapepa tms. toimintaan.  

Hyötyä myös kunnalle ja paikkakunnalle, jos 
asukkaat kokevat itsensä paikkaan 
kuuluvaksi. Pitovoimatekijä. 

       

11.5. Harva-alueen 

sesonkiasukkaat 

Pelastuslaitokset 
ja palokunnat 
yhteistyössä 

Kesäksi kotikonnuille palaavat. 
Matkailukeskusten työvoima. Sesonkiasukkaat 
(esim. kesäasunnot). 

Paikallisten ratkaisujen kehittäminen, miten 
alueella pitkään ja/tai usein oleskelevat 
saadaan tavoitettua ja mukaan toimintaan.  

    
Mahdollisen kaksoiskuntalaisuuden 
hyödyntäminen. 

Tavoiteltava kohderyhmä esim. muualla 
palokuntatoiminnassa mukana olevat ja 
pelastus- ja terveystoimen ammattilaiset.  

     
Tavoittaminen esim. kesätapahtumien 
kautta. 

       

12. MONIPAIKKAISEN PALOKUNTALAISUUDEN MAHDOLLISTAMINEN 

12.1. Hälytysten 

ohjaaminen ja ilmoitukset 

Pelastuslaitos Nopea reagointi hälytysrinkiin lisäämiseen 
pätevän henkilön liittyessä toimintaan.  

Prosessin nopeuden varmistaminen. 

    
Lisää motivaatiota esim. kotipaikkakunnalle 
kesäksi tulevilla olla toiminnassa aktiivisesti 
mukana.  

  

   
Hälytysrinkiin lisäämisen/poistamisen ilmoitus Tieto henkilölle, että on lisätty/poistettu. 

Tämä toiminto kannattaisi automatisoida 
järjestelmiin -> kun muutos tapahtuu, siitä 
lähtee viesti henkilölle. 
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12.2. Kelpoisuuksien 

todentaminen ja 

hyväksyminen 

Pelastuslaitokset, 
kumppanuusverko
sto, 
tietojärjestelmien 
hallinnoijat 

Toisessa palokunnassa tai eri pelastuslaitosten 
alueella tehtyjen suoritteiden/testien 
hyväksyminen: valtakunnallinen 
seurantajärjestelmä olisi tähän tehokas väline. 

Sopivien toimintamallien 
löytäminen/neuvottelu esim. missä paikassa 
tehdään kuntotestaus. 

Monilla 
pelastuslaitoksilla on 
joitakin tai jonkin verran 
monipaikkaisesti 
toimivia palokuntalaisia 
(esim. työpaikka ja 
asuinpaikka).     

Jos toimii esim. kahden pelastuslaitoksen 
alueella, on kohtuutonta ja resursseja tuhlaavaa, 
että palokuntalainen joutuu tuplaamaan 
harjoitus/testimäärät. 

 
Haka-järjestelmässä 
monipaikkaisuus on 
huomioitu siten, että 
henkilö pystyy olemaan 
useamman yhteisön 
jäsenenä.     

Resurssien laskennassa huomioitava, että samaa 
henkilöä ei voida laskea useamman paikan 
resurssiksi yhtä aikaa.  

  

      

13. HARJOITUSTEN LAADUN PARANTAMINEN 

13.1. Valtakunnallinen 

harjoitussuunnitelmapank

ki 

Pelastusopisto, 
SPEK 

Aihepiireittäin jaetut 
harjoitussuunnitelmat/ideat yhdessä paikassa. 
Samassa suunnitelmapankissa sekä 
palokuntalaisten että päätoimisten 
harjoitussuunnitelmat. 
Yhteisöllinen alusta tiedon ja materiaalin 
kerryttämiseksi. 
Suunnitelmapankkiin voisi kerätä kokemuksia ja 
ideoita harjoitusten järjestämisestä ja sen kautta 
parantaa harjoittelun turvallisuutta ja laatua. 

Selvitettävä koulumaalin valjastaminen 
tarkoitukseen. Oma osio Koulumaaliin?  
Huomioitava valmius yhdistää tj-
järjestelmään/tietoaltaaseen tms. 
osallistumistiedot ja automatisoida 
harjoittelun kirjaaminen/muodostaa 
tilannekuva. 

 

   
Aihepiireihin voisi lisätä uusia ideoita, variantteja 
ja malleja harjoitusten monipuolistamiseksi. 
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13.2. Kouluttajien 

erikoistuminen 

Pelastuslaitokset Mielenkiintoisten harjoitusten järjestämiseksi 
voisi olla aihepiiriin erikoistuneita kouluttajia, 
jotka pystyvät pitämään erilaisia variaatioita 
harjoitusteemoihin liittyen ja tuomaan 
uusimman/syvemmän tiedon aiheisiin liittyen. 

Kouluttajille riittävät mahdollisuudet 
erikoistumiseen ja resursseja aihepiiriin 
syventymiseen/verkostoitumiseen muiden 
toimijoiden kanssa.  

 

      

13.3. Kouluttajien 

pedagogisen osaamisen 

parantaminen 

Pelastusopisto, 
SPEK, 
pedagogiikan 
opintoja tarjoavat 
tahot 

Koulutusjärjestelmään pedagogisen osaamisen 
kursseja tms. yhteistyössä esim. muiden 
koulutusta tarjoavien organisaatioiden kanssa.  
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14.1. Toimintakyvyn 

vaikutus tehtävistä 

suoriutumisessa ja 

työturvallisuudessa 

Valtakunnallinen, 
sm 

Tutkimus, miten toimintakyvyn parantaminen 
vaikuttaisi tehtävistä suoriutumiseen ja 
lopputulokseen harvaan asutuilla alueilla. 
Perustietoa toimintakykyvaatimuksien 
määrittämiselle siten, että ne vastaavat 
tehtävien ja paikallisten olosuhteiden todellisia 
vaatimuksia tutkimustietoon perustuen. 

VN TEAS -ehdotukseksi lähetetty. Olisi hyvä 
olla tuloksia toimintavalmiuden 
suunnitteluohjeen uusimista varten.  

      

 

14.2. Lääkärintarkastukset 

lähemmäksi 

Pelastuslaitos, 
testaamisesta 
vastaava taho ja 
testaava taho 

Toiminnan vaatimat tarkastukset ja testit ilta-
aikaan omalla paikkakunnalla/paloasemalla. 

 

    
Joustava aikataulu, tarkastusten 
mahdollistaminen myös ilta-aikaan 

 

       

14.3. Testaamisen 

kehittäminen 

Valtakunnallinen, 
sm/pelastusopisto, 
THL? 

Testimenetelmien ja testausmäärän 
kehittäminen siten, että riittävän toimintakyvyn 
todentamiseen riittäisi yksi vuosittainen tai esim. 
joka toinen vuosi tehtävä testi tai pari erilaista 
testiä, mitkä tehtäisiin vuorotellen. 

 

    
Valtakunnallinen projekti. 

 

       

14.4. Stressitekijöiden 

vähentäminen 

Valtakunnallinen Stressaavien ja toimintaa haittaavien tekijöiden 
selvittäminen. 

 

    
Miten tekijöihin voidaan vaikuttaa? 

 

    
Stressiä vähentävien toimenpiteiden suunnittelu, 
toteutus, seuranta. 
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14.5. Palokuntalaisten 

toimintakyvyn 

ylläpitämisen 

kehittäminen 

Valtakunnallinen 
yhteistyössä 
pelastuslaitosten/
palokuntien 
kanssa. 

Projekti, millä haetaan vakiinnutettavia keinoja 
ja toimivia malleja palokuntalaisten 
toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Vaateiden ja 
testaamisen lisäksi pitäisi huolehtia myös tuesta 
kunnon ylläpitämiseksi.  

Jo kehitettyjen mallien selvittäminen, miten 
soveltuisi pelastustoimeen, esim. 
puolustusvoimien elinikäinen taistelukunto -
malli (Pelastustoimessa tarkoittaisi 
Pelastusopiston ja TJ-hankeen kanssa 
toteutettavaa hanketta jossa 
sopimuspalokuntalaisille annetaisi 
urheilukello ja ohjelma jolla seurataan 
toimintakykyä, hyvinvointia jne. ja voidaan 
myös ohjata sopimuspalokuntalaista 
oikeaan harjoitteluun. Henkilökohtainen 
data ja näkymä, sekä työnantajanäkymä -> 
datan avulla olisi mahdollista arvioida 
toimintakykyä -> tutkimus, millä kriteereillä 
voisi korvata erillisiä toimintakykytestejä). 

       

15. PALOKUNTATOIMINTAAN OSALLISTUMISEN ESTEIDEN PURKAMINEN 

15.1. Palokuntatoiminta ei 

saisi vaikuttaa 

työttömyyskorvaukseen. 

Valtakunnallinen, 
lakimuutos 

Usein työttömät pystyvät osallistumaan 
tehtäville etenkin niinä aikoina, kun vahvuudet 
ovat muuten heikot.  
Aktiivinen palokuntatoiminta on merkityksellistä 
ja työkykyä ylläpitävää toimintaa työttömille. 

Vaikuttavuuden selvittäminen. 
Työttömyyskorvauksen suojaosan 
korottaminen. 

 

      

15.2. Palokuntatoiminta ei 

saisi vaikuttaa 

opiskelijaetuuksiin. 

Valtakunnallinen, 
lakimuutos 

Opintoetuuksien menettäminen voi estää ja 
katkaista aktiivisen palokuntatoiminnan nuoren 
elämässä. Nuori ei välttämättä palaa 
palokuntatoimintaan, jos hän jää toiminnasta 
pois opiskelija-aikaan.  

  

   
Opiskelijat (esim. lukio/ammattikoilu) saattavat 
olla tärkeä voimavara päiväajan lähdöissä 
pienemmillä paikkakunnilla, joissa oppilaitos 
vielä on. 
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16. NUORISOTOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

16.1. Yhteistyö 

kunnan/kaupungin 

nuorisotoiminnan kanssa 

palokuntanuorisotoiminna

n toteuttamisessa ja 

suunnittelussa 

Pelastuslaitokset, 
palokunnat 
yhteistyössä 
kuntien kanssa 

Keskustelu/ideointi yhdessä kunnan 
nuorisotoiminnan ammattilaisten kanssa, miten 
palokunnan nuorisotoiminnaa voitaisiin kehittää 
paikallisista lähtökohdista käsin. 

Palokuntanuorisotoiminnasta vastaava ja 
kunnan ns-toiminnasta vastaava 
tutustumaan toistensa toimintaan ja 
keskustelemaan toiminnan 
mahdollisuuksista ja kehittämisestä sekä 
paikallisista asioista. Nuorisotoiminnan 
ammattilaisen tuki palokuntanuorisotyölle. 

Helsingissä kaupungin 
nuorisotoimen 
tavoitteet vaikuttavat 
palokuntanuorisotoimin
nan järjestämiseen. 

   
Palokuntien ns-toiminnan osaamisen 
parantaminen. Kuntien ns-työntekijöiden 
mahdollisuudet tukea 
palokuntanuorisotoimintaa. 

  

16.2. 

Palokuntanuorisotoiminna

n turvaaminen 

muuttuvassa 

pelastustoimen kentässä 

 
Palokuntanuorisotoiminnalla on merkitystä niin 
porttina pelastustoimen palvelukseen kuin 
todennäköisesti myös yhteiskunnan kannalta 
laajemminkin nuorten turvallisuusajattelun ja -
taitojen kehittäjänä. 

Palokuntanuorisotoiminnan takaamiseksi 
riittävästi rahaa, koulutusta ja muita 
tarvittavia resursseja.  

 

   
Jos osastolla ei ole vara "lippalakkeihin", niin se 
ei motivoi vetäjiä eikä varmaan nuoriakaan. 
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