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1. Johdanto
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä tavoitteenamme on vahvistaa kansalaisyhteiskunnan kriisinkestävyyttä,
asumisen turvallisuutta, erityisesti erityistä tukea tarvitsevien ryhmien osalta, sekä pienten ja keskisuurten
yritysten omatoimista varautumista ja toimitila- ja työpaikkaturvallisuutta. Tuemme palokuntia luomalla
edellytyksiä paikallisen vapaaehtoistoiminnan elinvoimaisuudelle ja jatkuvuudelle. Kehitämme palokuntien
toimintamuotoja ja palokuntalaisten järjestötoiminnallista osaamista. Panostamme palokuntatoiminnan
tunnettuuden lisäämiseen, jonka avulla vahvistamme myös palokuntakulttuuria ja -identiteettiä.
Kokonaisturvallisuuden ja kriisinkestävyyden kannalta kotitalouksien varautuminen on yhteiskunnassa
merkittävässä roolissa. Panostamme vuonna 2021 uudistettujen 72 tuntia -koulutuksen materiaalien
valtakunnalliseen käyttöön ottamiseen. Kehitämme koulutusmateriaaleja 72 tuntia -kurssinjohtajilta ja 72
tuntia -kouluttajilta saamamme palautteen pohjalta.

Tavoitteenamme on myös olla vuonna 2025 yleisesti tunnettu ja tunnustettu yhteiskunnallisesti vaikuttava
toimija. Kansainvälinen toiminta tukee tätä tavoitetta; olemme kansainvälisessä toiminnassa
tiedonvälittäjä, hankkeiden mahdollistaja ja hankekumppani. Edistämme suomalaisen osaamisen näkymistä
kansainvälisissä verkostoissamme ja tuomme kotimaahan parhaita käytäntöjä muualta.
Valmistaudumme kevätkaudella pidettäviin maakuntavaaleihin seuraamalla siihen liittyvää keskustelua alan
teemoista ja suunnittelemalla tavoitteisiimme liittyvää vaikuttamisviestintää. Yhteiskunnan turvallisuusstrategia,
ilmastonmuutokseen sopeutumisen kansallinen ohjelma sekä erityisryhmiä ja asumista koskevat linjaukset ovat
keskeisiä seurattavia politiikkoja ja strategioita.
Yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisen merkittävänä selkärankana ovat tutkimuksemme. Hankkeita
toteutetaan yhä enemmän yhteiskunnallisesta tarpeesta sekä yhteistyössä erilaisten
asiantuntijaorganisaatioiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkimustulosten kautta nostamme julkiseen
keskusteluun merkittäviä, arjen turvallisuuteen liittyviä aiheita.
Jatkamme erityistä tukea tarvitsevien ihmisten asumisturvallisuuden kehittämistä sekä vahvistamme asumisen
paloturvallisuuteen liittyvän älyteknologian käytön osaamista. Näissä haluamme korostaa onnettomuuksien
ennaltaehkäisyä. Ennakoivaa analytiikkaa käsittelevän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, joka tukee
pelastustoimen riskianalyysin kehittämistä.
Noudatamme koulutustoiminnassa laatimaamme pedagogista linjausta. Kehitämme edelleen koulutuksiamme
osaamisperusteisiksi ja sosiokonstruktiivisen oppimiskäsityksen mukaisiksi, eli oppijaa kannustetaan
itseohjaavuuteen, oppimaan oppimiseen, vuorovaikutukseen ja yhteistoiminnallisuuteen. Jatkamme verkkooppimisympäristömme kehittämistä ja koulutustemme monimuotoistamista.
Koronapandemian aiheuttama viive strategian päivitysprosessiin viedään päätökseen. Valtuusto hyväksyy
tarkistukset strategiaan kevätkokouksessaan. Tarkennettu strategia tuodaan käytännön tasolle viestinnän ja
koulutuksen keinoin.
Koronapandemian vaikutukset järjestön omarahoitteisten tuottojen kertymään tulevat olemaan kahta edellistä
vuotta pienemmät. Tulitöiden turvallisuuspätevyyksien uusi koulutuskonsepti helpottaa pätevyyskoulutuksiin
syntyneen koulutuspaineen purkamista. Omarahoitteisten toimintojen tuotto on kuitenkin arvioitu
varovaisuutta noudattaen ja siten edelleen pienemmäksi kuin aiempina vuosina.
Järjestö hakee yleisavustukset Palosuojelurahastolta ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta.
Järjestön talousarvio on laadittu siten, että tulot ja menot ovat tasapainossa ja tulos on 0 euroa.
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2. Johtaminen
Valtuusto kokoontuu kaksi kertaa, kevät- ja syyskokoukseen, päättämään sääntömääräisistä asioista.
Kokouksien yhteydessä toteutetaan seminaari.
Strategiakierros saatamme loppuun siten, että valtuuston kevätkokouksessa hyväksytään tarkistettu
strategia kaudelle 2021–2025.
Hallitus kokoontuu kuusi kertaa järjestön johtamista koskevaan päätöksentekoon. Yhden kokouksen
yhteyteen järjestetään hallituksen strategiaseminaari.
Hallituksen asiantuntijatoimikunnat kokoontuvat hallituksen päätöksentekoa tukevalla tavalla siten, että
tarvittavat lausunnot ja esitykset hallituksen päättämiin asioihin voidaan toteuttaa.
Hallituksen työvaliokunta kokoontuu tarvittaessa.
Järjestön johdossa edistämme järjestön toiminnan tavoitteita sekä pidämme yllä yhteiskunnallisia suhteita
tapaamalla jäsenistön ja sidosryhmien johtoa säännöllisesti.
Käynnistämme yhdessä Suomen Palopäällystöliiton ja Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kanssa
systemaattisen vaikuttamistyön poliittisiin päättäjiin nähden.
Järjestämme yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa yhden opintomatkan.
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3. Yhteiskunnan turvallisuusilmiöt
Vaikutamme turvallisen yhteiskunnan puolesta, seuraamme ja varaudumme
tulevaisuuden haasteisiin ja osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Tavoitteenamme on vahvistaa kansalaisyhteiskunnan kriisinkestävyyttä, asumisen turvallisuutta, painottaen
erityistä tukea tarvitsevia ryhmiä sekä pienten ja keskisuurten yritysten omatoimista varautumista ja
toimitila- ja työpaikkaturvallisuutta.
Tavoitteenamme on myös olla vuonna 2025 yleisesti tunnettu ja tunnustettu yhteiskunnallisesti vaikuttava
toimija. Kansainvälinen toiminta tukee tätä tavoitetta; olemme kansainvälisessä toiminnassa
tiedonvälittäjä, hankkeiden mahdollistaja ja hankekumppani. Edistämme suomalaisen osaamisen näkymistä
kansainvälisissä verkostoissamme ja tuomme kotimaahan parhaita käytäntöjä muualta.

Strategiatavoite: Osallistumme asiantuntijana strategia- ja
lainsäädäntötyöhön
Yhteiskunnan turvallisuusstrategia, sisäisen turvallisuuden selonteko ja strategia, ilmastonmuutokseen
sopeutumisen kansallinen ohjelma sekä erityisryhmien ja asumisen turvallisuutta koskevat linjaukset ovat
keskeisiä seurattavia politiikkoja ja strategioita.
Euroopan unionin tasolla seuraamme rakennettua ympäristöä koskevan sääntelyn kehitystä sekä unionin
turvallisuutta ja erityisesti pelastuspalvelua koskevia linjauksia. YK:n toimintaohjelma katastrofiriskien
ehkäisemiseksi (nk. Sendain toimintaohjelma) on keskeinen globaali seurattava ohjelma.
Pyrimme edistämään Euroopan laajuisten paloturvallisuuskäytäntöjen ja -standardien käyttöönottoa sekä
vaikutamme kriisivalmiutta ja kolmatta ja neljättä sektoria koskevaan sääntelyyn. Vahvistamme yhteistyötä
muiden eurooppalaisten toimijoiden kanssa sekä vuoropuhelua EU-instituutioiden viranomaisten ja
päättäjien kanssa.
Osallistumme aktiivisesti eri työryhmien työskentelyyn. Niitä ovat muun muassa Vapaaehtoisen
pelastuspalvelun Vapepan jäsenjärjestöryhmä, Sisäisen turvallisuuden ennakointiryhmä,
Turvallisuuskomitean ennakointiryhmä ja järjestöverkosto, Harvaturva-verkosto, Ilmastonmuutoksen
sopeutumisen työryhmä, Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistyöryhmä, Kova-toimikunta, SFS
Yhteiskunnan turvallisuus - työryhmä, sisäisen turvallisuuden yhteistoimintaryhmä paikallisesta ja
alueellisesta turvallisuustyöstä, Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelman
seurantatyöryhmä ja Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman seurantatyöryhmä.

Mitattavat toimenpiteet:
•
•

•

Osallistumme Yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivittämiseen ja huolehdimme osaltamme
järjestöjen roolin ja resurssien huomioinnin strategiassa.
Turvallisuuskomitean järjestöryhmän vetovastuu siirtyy SPEKille vuonna 2022, ja tämä avaa
mahdollisuuksia tiivistää yhteistyötä, käynnistää kehittämisprojekteja sekä toteuttaa tutkimus- ja
selvityshankkeita järjestötyöstä.
Osallistumme useiden eri ministeriöiden, Turvallisuuskomitean, Kuntaliiton sekä muiden keskeisten
toimijoiden vetämien työryhmien työskentelyyn.
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•

Käynnistämme uusia hankkeita, mutta huolehdimme myös päättyneiden hankkeiden
jalkauttamisesta yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Mittarit:
•
•
•

Aktiivisesti toimivat työryhmät
Teemme viestinnällisiä ulostuloja tutkimustuloksista.
Otamme aktiivisesti kantaa asumisen turvallisuutta ja varautumista koskeviin kysymyksiin

Strategiatavoite: Tuotamme tutkittua tietoa yhteiskunnallisen
päätöksenteon sekä osaamisen kehittämisen tueksi.
Tiedontuotannon keskiössä ovat sekä sidosryhmiemme että omien tiedontarpeidemme täyttäminen.
Hankkeita toteutetaan yhä enemmän yhteiskunnallisesta tarpeesta sekä yhteistyössä erilaisten
asiantuntijaorganisaatioiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Huomioimme yhtä lailla pitkittäistutkimukset
tietyistä vakiintuneista aiheista kuin uusien ilmiöiden tarkastelun. Tutkimustulosten avulla nostamme
julkiseen keskusteluun merkittäviä arjen turvallisuuteen liittyviä aiheita.

Mitattavat toimenpiteet:
•
•
•
•
•
•
•

Osallistumme valmiusharjoitusten, kansallisten ja kansainvälisten työpajojen sekä hankepartnerien
tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen.
Osallistumme kotimaisten ja kansainvälisten kehittämishankkeiden valmisteluun.
Tuotamme tilanne- tai onnettomuuskohtaisia kyselyitä kansalaisten varautumisesta ja
selviytymisestä erilaisista luonnononnettomuuksista tai erilaisista vakavista häiriötilanteista.
Vahvistamme yhteiskunnallista vaikuttamista maaseudun turvallisuuskysymyksissä (mm.
Sopimuspalokuntien toimintaedellytykset ja omatoiminen varautuminen)
Osallistumme Suomen Kylien Kyläturvallisuus 2025 -projektiin tutkimuksen keinoin.
Tuotamme Kova-toimikuntaa ja Harvaturva-verkostoa tukevia selvityksiä
Kehitämme väestönsuojeluun ja pelastussuunnitteluun liittyvää toimintaa

Mittarit:
•
•
•
•

Yhteistyöpyynnöt, erityisesti uudet kumppanuudet ja rahoitushaut
Hankkeiden tuotosten käyttöönotto ja vakiintuminen
Tuotosten hyödyntäminen sidosryhmien työssä.
Ohjausryhmäkysely hankkeiden ja julkaisujen vaikuttavuudesta.
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Strategiatavoite: Viestimme ja vaikutamme aktiivisesti niin
kotimaassa kuin kansainvälisestikin ja tuemme yhteiskunnallista
keskustelua.
Yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisen merkittävänä selkärankana ovat tutkimuksemme.
Tiedontuotannon keskiössä ovat sekä sidosryhmiemme että omien tiedontarpeidemme täyttäminen.
Hankkeita toteutetaan yhä enemmän yhteiskunnallisesta tarpeesta sekä yhteistyössä erilaisten
asiantuntijaorganisaatioiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Huomioimme yhtä lailla pitkittäistutkimukset
tietyistä vakiintuneista aiheista kuin uusien ilmiöiden tarkastelun. Tutkimustulosten avulla nostamme
julkiseen keskusteluun merkittäviä arjen turvallisuuteen liittyviä aiheita.

Mitattavat toimenpiteet:
•
•
•
•
•

Osallistumme kotimaisten ja kansainvälisten kehittämishankkeiden valmisteluun.
Osallistumme useiden eri ministeriöiden, Turvallisuuskomitean, Kuntaliiton sekä muiden keskeisten
toimijoiden vetämien työryhmien työskentelyyn.
Teemme viestinnällisiä ulostuloja tutkimustuloksista.
Otamme aktiivisesti kantaa asumisen turvallisuutta ja varautumista koskeviin kysymyksiin.
Järjestämme varautumisseminaarin.

Mittarit:
•
•
•
•
•
•

Aktiivisesti toimivat työryhmät
Yhteistyöpyynnöt, erityisesti uudet kumppanuudet ja rahoitushaut
Hankkeiden tuotosten käyttöönotto ja vakiintuminen
Tuotosten hyödyntäminen sidosryhmien työssä
Ohjausryhmäkysely hankkeiden ja julkaisujen vaikuttavuudesta
Kannanotot ja viestintä asumisen turvallisuutta ja varautumista koskevissa kysymyksissä.

Vaikuttamistyö
Vaikuttamistyön teemoina ovat erityisesti
• Kansalaisten varautuminen
• Paloturvallisuus ja onnettomuuksien ehkäisy
• Palokuntatoiminnan elinvoimaisuus
• Nuorten turvallisuustaidot ja NouHätä!-pelastustaitokampanjan alueellinen yhdenvertaisuus
Keskitymme vaikuttamisviestinnässä kohtaamisiin, jotka vahvistavat dialogia pelastusalan ja varautumisen
asiantuntijoiden sekä päättäjien ja muiden sidosryhmien kanssa sekä lisäävät ymmärrystä alan keskeisiin
kysymyksiin. Kohderyhminä ovat kansanedustajien lisäksi keskeiset ministerit ja heidän erityisavustajansa,
puoluetoimistot, sisäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä ympäristöministeriön virkamiehet.
Lisäksi kontaktoimme pelastusalan teemoihin liittyviä järjestö- ja yhteistyöverkostoja.
Varautumisessa vaikuttamisviestit keskittyvät erityisesti SPEKin kansalaisten varautumista käsittelevistä
tutkimuksista nouseviin tuloksiin ja havaintoihin, aihetta käsittelevien työryhmien ajankohtaisiin
kysymyksiin, väestönsuojeluun, vaaratiedottamiseen ja pelastussuunnitteluun.
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Paloturvallisuuden ja onnettomuuksien ehkäisyn osalta vaikutamme palokuntien elinvoimaisuuteen,
ikääntyneiden ja muiden erityisryhmien asumisturvallisuuteen, turvallisempaan tulityöhön ja sitä
koskevaan koulutukseen, pelastussuunnitelman hyödyntämiseen sekä alan ajankohtaisiin kysymyksiin,
kuten esimerkiksi akkuteknologian käyttöön.
Luomme vaikuttamisviestintään organisaation ydinviestit, termistön alan keskeisistä teemoista ja
sidosryhmäkartan sekä koulutamme järjestön asiantuntijoita vaikuttamisviestinnästä.
Vaikuttamisviestinnän suunnitelmassa varaudumme myös julkisuuteen nouseviin ajankohtaisiin teemoihin
tarttumiseen joustavasti organisaation strategisten tavoitteiden mukaisesti.
Vaikuttamisviestinnän keskeisistä teemoista viestimme SPEKin verkkosivuilla ja sosiaalisen median tileillä
sekä mahdollisesti yhteistyökumppaneiden medioissa. Vuoden aikana järjestämme sosiaalisessa mediassa
sidosryhmien asiantuntijoiden kanssa live-tilaisuuksia, joissa nostamme esille varautumisen ja
paloturvallisuuden yhteiskunnallisia haasteita ja ratkaisuja.
Laajalle jakelulle lähetetyt sekä tarkemmin kohdennetut mediatiedotteet ja mielipidekirjoitukset ovat
vaikuttamisviestinnässä keskeisiä keinoja. Osan tiedotteista ja mielipiteistä kirjoitamme mahdollisesti
yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
Osallistumme johonkin soveltuvaan tapahtumaan paloturvallisuuden ajankohtaisilla teemoilla. Aloitamme
valmistautumisen vuoden 2023 eduskuntavaaleihin liittyvään vaikuttamiseen ja kartoitamme siihen liittyviä
mahdollisia yhteistyökumppaneita.

Mitattavat toimenpiteet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eduskunnassa järjestettävä päättäjätapaaminen PSR, STEA
Esittely jossakin soveltuvassa tapahtumassa ja sinne tuotettava materiaali paloturvallisuutta
koskevista viesteistä PSR
Sidosryhmätapaamiset päättäjien, virkamiesten sekä järjestö- ja yhteistyöverkostojen kanssa PSR,
STEA
Osallistuminen alan keskeisiin seminaareihin PSR, STEA
Sosiaalisen median ja verkkosivujen julkaisut PSR, STEA
Mediatiedotteet, mielipidekirjoitukset PSR, STEA
Video paloturvallisuuden ajankohtaisesta vaikuttamisteemasta (mahdollisesti pelastussuunnitelma)
PSR
Sosiaalisessa mediassa järjestettävät asiantuntijalivetapaamiset ja -chatit PSR, STEA

Mittarit:
•
•
•
•
•
•
•

Päättäjä- ja virkamieskontaktien määrä (tapaamiset, viestit, työryhmät)
Järjestö- ja yhteistyöverkostojen kontaktoinnin määrä (tapaamiset, viestit, työryhmät)
Järjestettyjen tilaisuuksien osallistujamäärä
Sosiaalisessa mediassa järjestettyjen asiantuntijalivetapaamisten ja -chattien näkyvyys
Seminaariosallistumisten määrä
Sosiaalisen median ja verkkosivujen julkaisujen määrä ja näkyvyys
Mediatiedotteiden ja mielipidekirjoitusten määrä
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4. Ratkaisuja arjen turvaksi
Seuraamme toimintaympäristön muutosta, kehitämme toiminnallisia ja teknisiä
ratkaisuja turvalliseen arkeen yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa.

Strategiatavoite: Muuttuva toimintaympäristö
Merkittävä osa paloturvallisuuden asiantuntijatoimintaa on kansainvälinen verkostotoiminta ja
asiantuntijatiedonvaihto, jotka mahdollistavat toimintaympäristön muutosten seuraamisen. Verkostoissa
seurataan kehittyviä trendejä. Verkostoissa toimimalla on mahdollista toteuttaa kokemuspohjaista
tiedonvaihtoa sekä saada laatia uusia ohjeita ja hyviä käytänteitä yhdistämällä laajasti erilaista
asiantuntemusta.
Paloturvallisuuden kansainvälisten kehitysvaihtoehtojen seuraaminen ja jalkauttaminen kotimaiseen
keskusteluun vaatii osallistumista eurooppalaisiin työryhmiin ja tiedonhakuun ulkomaisista tapahtumista.
Keskeisessä asemassa on CFPA-E -toiminta, joka koostuu useasta komissiosta, joita ovat Guideline, Security,
Training ja Management -komissiot sekä Natural Hazards -työryhmä, EU:n komission Fire Information
Exchange Platform FIEP sekä kansainvälinen palo- ja pelastusalan järjestö CTIF (Comité technique
international de prévention et d´extinction du Feu).
Muuttuvaan toimintaympäristöön reagoiminen tarkoittaa myös vaikuttamistyötä sääntelyyn liittyen myös
muussa kuin pelastusalan substanssilainsäädännössä (esimerkiksi vanhuspalvelulaki, sosiaalihuoltolaki ja
vammaispalvelulaki) sekä sosiaali- ja terveysalan kotiin annettavien palveluiden käytänteissä. Lisäksi
kehittyvä analytiikka mahdollistaa julkishallinnon käytettävissä olevan tiedon algoritmipohjaista
analysointia riskienhallintatoimenpiteiden kohdistamisen tehostamiseksi, joka on yksi muuttuvaan
toimintaympäristöön liittyvän kehittämisen painopiste.

Riskianalyysimallit onnettomuuksien ehkäisyssä
Ennakoivan analytiikan hankkeen ensimmäisessä vaiheessa (2021) laaditaan laskennallinen menetelmä
ennakoida tulipaloja ja tunnistaa eri selittävien tekijöiden painoarvo määriteltäessä rakennuskohtaista
tulipaloriskiä. Hankkeen ensimmäisen osion lopputulemana on, mitkä koneälyalgoritmit ovat
käyttökelpoisia rakennuspaloriskin määrittämisessä ja laaditaan tätä osoittava demosovellus. Mikäli
Palosuojelurahasto myöntää haetun avustuksen, vuonna 2022 jatketaan aiempaa työtä laajentamalla
aiemmin laadittua tietopohjaa kattamaan ennustemallia siten, että sitä voidaan hyödyntää entistä
paremmin myös tulevaisuuden ennustamisessa sekä erityisryhmiin liittyvien riskitekijöiden
määrittämisessä.
Jatkotutkimuksen (2022) tarkoituksena on kehittää ennakoivan analytiikan tutkimushankkeessa löydettyjä
tekoälyyn pohjautuvia menetelmiä, jotka tulee huomioida pelastustoimen riskianalyysitoiminnassa. 2022
menetelmää kehitetään siten, että sen avulla voidaan mallintaa ennakoiva tilannekuva seuraavalle 50
vuodelle, joka ottaa huomioon muutokset väestönrakenteessa. Tutkimuksessa myös syvennetään
tietämystä algoritmien avulla havaittujen rakennuspaloja keskeisesti selittävien tekijöiden vaikutuksesta
tulipalojen seurauksiin.
Väestönrakenteen muutosten vaikutuksia voidaan tutkia siten, että selittäjätekijöitä, kuten ikää, voidaan
algoritmien avulla muokata vastaamaan tilastokeskuksen väestöennustetta. Näin jokaiselle seuraavalle
vuodelle pystytään mallintamaan ennuste, joka huomio muutokset väestön ikärakenteessa ja voidaan luoda
tilannekuva, esimerkiksi seuraavalle 50 vuodelle.
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Hankkeessa laaditaan tutkimusraportti, josta tiedotetaan ennustavan riskianalytiikan hyödyntämisen
kannalta keskeisiä sidosryhmiä. Hankkeesta pyritään julkaisemaan vertaisarvioitu julkaisu kansainvälisessä
julkaisussa. SPEK viestii hankkeen etenemisestä aktiivisesti eri kanavia käyttämällä. Viestinnässä
hyödynnetään aiemmassa hankkeessa tunnistettuja keskeisiä sidosryhmiä ja sen yhteydessä luotuja
kansallisia ja kansainvälisiä kontakteja. Hankkeesta viestitään esimerkiksi sosiaalisen median sekä
tiedotteiden muodossa. Ennakoivan analytiikan hanketta on esitelty useassa eri pelastusalan seminaarissa
ja kansainvälisessä konferenssissa, jatkohankkeelle pyritään tuomaan samankaltaista näkyvyyttä.

Kansainvälinen ohjeistava toiminta
Kansainvälisessä yhteistyössä laadittujen ohjeiden tarkistaminen Suomen olosuhteisiin sopiksi ja näiden
kääntäminen sekä julkaisu vapaasti kaikkien saataville on ollut tehokas tapa tuottaa uutta informaatiota.
Korjausrakentamisen rakentamisen aikainen paloturvallisuus on ollut CFPA Europen asialistalla vuonna
2020, ja vuoden 2020 aikana julkaistaan uusi korjausrakentamista koskeva opas. Tämä on tarkoitus sovittaa
suomen olosuhteisiin ja julkaista suomen ja ruotsin kielellä.
Kansainvälisestä toiminnasta kerätyn tiedon jalkauttamiskeksi toimimme myös kotimaisessa yhteistyössä,
jossa pandemian johdosta yhteistyö pelastuslaitosten kanssa on toteutunut hieman suunniteltua
pienemmässä mittakaavassa. Vuonna 2022 järjestämme viimeksi vuonna 2019 järjestetyt ns.
Palontorjunnan herätyspäivät, joissa keskustelemme ajankohtaisista erityisesti asumisen turvallisuuteen ja
palontorjuntatekniikkaan liittyvistä käytänteistä sekä kotimaisen ja kansainvälisen tutkimustiedon
maksimaalisesta hyödyntämisestä yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa.

Poistumisturvallisuuden kehittäminen
Vuonna 2021 käynnistimme poistumisturvallisuusselvityksen laadintaoppaaseen liittyvän taustaselvitystyön
Vuonna 2015 julkaistua Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopasta voidaan jo nyt pitää jossain määrin
vanhentuneena. Lisäksi on kehitetty tai kehitteillä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden toimintakyvyn
arviointiin uusia toimintamalleja, jotka tulee ottaa huomioon toiminnassa. Näitä ovat EVAC 2.0 -mittaristo
ja ToPo-hanke, Tietoperusteisen toiminnallisen arviointimenettelyn kehittäminen hoivapalvelukohteissa.
Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaoppaan päivitys toteutetaan vuoden 2022 aikana. Oppaan
päivityksen yhteydessä teemme yhteistyötä perustamamme Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden
asumisturvallisuusverkoston, pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ja aiheen tutkijoiden välillä.
Erityisesti oppaan päivityksessä huomioidaan EVAC- ja Topo-hankkeiden tulokset. Asumispalveluiden
painopisteen siirtyessä laitosasumisesta koteihin, pyrimme huomioimaan poistumisturvallisuusselvityksen
laadintaoppaan päivityksessä myös kotiin annettavat palvelut ja laajentamaan opasta yleisemmäksi
poistumisturvallisuusoppaaksi.

Mitattavat toimenpiteet:
•
•
•
•
•

Tutkimusraportti ennakoivan analytiikan hyödyntämisestä, väestöennustepohjainen tarkastelu (jos
rahoitus myönnetään).
Kansainvälisestä verkostotoiminnasta laaditut toimintakertomukset (matkakertomukset,
kokousyhteenvedot ym.), jotka julkaistaan uutisina vapaasti kaikkien saataville.
Poistumisturvallisuusoppaan laadinta.
Korjausrakentamisoppaan julkaisu.
Palontorjunnan herätyspäivät 2022 –tapahtuman järjestäminen.
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Mittarit:
•

Ohjausryhmäkysely hankkeiden ja julkaisujen vaikuttavuudesta (poistumisturvallisuusopas &
analytiikan jatkohanke).

Strategiatavoite: Turvalliset rakennukset ja laitteet
Strategisena tavoitteena on vaikuttaa yhteiskuntaan ja erityisesti paloturvallisuuden kannalta keskeisiin
tahoihin siten, että palontorjuntatekniikkaa hankitaan sinne, missä siitä on eniten hyötyä, ja että se
suunnitellaan ja asennetaan siten, että tekniikka on varmatoimista. Samalla tutkitulla tiedolla ja
ohjeistavalla toiminnalla vaikutetaan palontorjuntatekniikan laitteistojen asentamisen ja yleisesti
paloturvallisuuteen vaikuttavan rakentamisen laatuun sekä elinkaareen.

Oppaiden päivitys
Uudistamme koulutus- ja opastuotantoamme modulaarisempaan suuntaan. Tällöin eri koulutuksissa
voidaan hyödyntää moduulimaisesti tuotettua aineistoa. Asiantuntijoiden kokoamalle tiedolle ja vapaasti
saatavissa oleville oppaille voidaan löytää uusia kohderyhmiä ja tarjota tietoa kohdistetusti eriasteisissa
tietopaketeissa. Tavoitteenamme on toteuttaa lähitulevaisuudessa Paloturvallisuus 360 asiantuntijatietoalusta, joka mahdollistaa tehokkaan nykyaikaisen opasmuotoisen materiaalin tuottamisen.
Nykyisin käytössä olevat oppaat tullaan yhdistämään teemoittain omiin opaskokonaisuuksiinsa, mikä
edesauttaa käyttäjiä löytämään heille kohdennetun tiedon. Myös oppaiden ulkoasu yhtenäistetään ja
hyödynnetään nykyaikaisia digitaalisia keinoja käytettävyyden parantamiseksi. Oppaissa käsiteltävä sisältö
on hyvin vahvasti sidoksissa käytössä oleviin säädöksiin, joiden uudistaminen on joko käynnissä tai
alkamassa. Päivitystyössä seurataan pelastuslain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä lain pelastustoimen
laitteista uudistuksia, jotka vaikuttavat oppaiden päivitettävään sisältöön ja julkaisujärjestykseen.
Vuonna 2022 päivitetään ja uudelleen järjestellään ns. teknisessä sarjassa kaksi opasta. Näitä ovat
Paloturvalaitteet ja järjestelyt -opas sekä Palontorjuntatekniikan ylläpidon opas. Oppaiden tavoitteena on
kehittää laitteistojen laatua ja elinkaarta, kohdistaa sisältö vastaamaan nykyaikaisia ylläpidon tarpeita ja
edesauttaa laitteiden käyttäjää sekä omistaja- ja haltijatahoa huomiomaan sellaisia asioita, joita
päivitettyjen säädösten osalta on vahvistettava. Päivitystä tehdään ohjausryhmän avulla, muun muassa
aihealueittain kohdistettuna palontorjuntatekniikan kehitysryhmä.
Oppaiden tueksi jatkamme vuonna 2021 aloitettua paloilmoittimien hoitajien, kiinteistöjen
turvallisuushenkilöstön sekä pelastustoimen käyttöön tarkoitettujen verkkopohjaisten
paloilmoitinsimulaattorien kehitystyötä. Kyseessä on vapaasti saatavilla oleva ohjelma, jonka avulla voi
harjoitella erilaisten paloilmoitinlaitteiden käyttöä sekä hälyttäneiden tilojen paikantamista.

Tiedontuotanto paloturvallisuuden nykytilasta ja sen kehittymisestä
Turvallisuuskoulutuksen ja koulutusaineistojen kehittämiseksi niin yksityisellä kuin ammatillisen osaamisen
puolella tarvitaan luotettavaa tietoa riskeistä, syttyneistä paloista ja vahingoista kuin myös ’läheltä piti’ -eli
vaaratilanteista. Kokonaisvaltaisen tiedon, tilastotiedon ja kehityslinjojen ohella tapausesimerkit on
yleisellä tasolla koettu tärkeäksi menetelmäksi turvallisuusosaamisen edistämisessä ja
turvallisuuskoulutuksessa. Olemme tästä syystä käynnistäneet jatkuvan tutkimuksen jo vuonna 2020. Sen
tavoitteena on tuottaa tietoa tapahtuneista onnettomuuksista, niihin johtaneista riskitekijöistä, mutta
myös tietoa ja suosituksia vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi käytettävissä olevista
turvallisuuskeinoista. Vastaavaa tapaustietoihin perustuvaa koulutusaineistoa on kehitetty myös
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kuljetusonnettomuuksien ennaltaehkäisyyn. Onnettomuustapausten käyttö oppimateriaalin pohjana on
perusteltua myös siksi, että onnettomuuksista oppimisen on todettu olevan toimiva oppimismenetelmä
sekä yksilö- että organisaatiotasolla.
Tutkimuksessa on kolme näkökulmaa: 1) asumisen ja erityisesti toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden
asumisen paloturvallisuus 2) liesiturvallisuus ja erityisesti käyttäjien erheistä ja virheistä johtuvat liesipalot
ja niiden ennaltaehkäisy 3) tulitöiden paloturvallisuus. Tutkimuksen tavoitteena on luoda kokonaiskuva
kaikkien kolmen osa-alueen paloista ja pelastuslaitosten tietoon tulleista läheltä piti -tilanteista,
perimmäisistä syttymissyistä ja -mekanismeista. Lisäksi tavoitteena on koota aineiston perusteella joukko
anonymisoituja tapausesimerkkejä, joista tuotetaan koulutusaineisto käytettäväksi erilaisiin
turvallisuuskoulutustarkoituksiin ja turvallisuustiedottamiseen.
Tulityötilanteiden tietoja käytetään tulityökoulutuksen kehittämisessä sekä ammattilaisille että
pienimuotoisia tulitöitä tekeville henkilöille. Lisäksi toteutamme samassa yhteydessä onnettomuus- ja
tapauskohtaisia tutkimuksia, nk. ”Lessons Learned” -tapauksia yhteistyössä viranomaisen kanssa.
Työpaikkojen turvallisuuden osalta seuraamme erityisesti turvallisuusjohtamisen ja toimitilojen kehitystä
sekä organisaatioiden varautumista. Työssä hyödynnämme yhteistyötä muun muassa
Huoltovarmuuskeskuksen ja Kuntaliiton kanssa. Lisäksi käytämme apuna erilaisia kyselyitä ja omaa
tiedontuotantoamme.
Vuonna 2022 saatetaan loppuun SPEKin, Aalto-yliopiston sekä Tukesin kanssa toteutettu tämän
tutkimuskokonaisuuden liesipalo-osuus. Kokeellisen tutkimuksen tulokset valmistuvat vuoden 2021 aikana
ja vuoden 2022 aikana tutkimustuloksista koostetaan koulutusaineisto, jossa lähtökohtana on asumisen ja
erityisesti erityisryhmiin kuuluvien asumisen paloturvallisuus.

Palontorjuntatekniikan toiminnallinen tutkimus käytännön olosuhteissa
Vuoden 2022 aikana jatkamme palovaroittimien toimintaan liittyvää selvitystyötä ja tutkimme, miten
palovaroittimien toimintavarmuus muuttuu erilaisten ympäristöolosuhteiden (kuten toistuvan
savualtistuksen) vaikutuksesta. Julkaisemme havainnot näistä pienemmän mittakaavan kokeellisista
tutkimuksista ja teemme havaintoihin liittyvää tiedotusyhteistyötä median kanssa.
Vuonna 2022 jatkamme vuonna 2021 alkanutta tutkimusta, jossa yhteistyössä Tampereen yliopiston ja
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kanssa testasimme erilaista asuinhuoneisiin tarkoitettua
palontorjuntatekniikkaa (liesivahdit, huoneistokohtaiset sammutuslaitteistot) ja laadimme näistä
havainnoista raportin.
Tarkoituksena on kartoittaa ja selvittää muita teknisiä mahdollisuuksia, joilla voidaan tukea perinteisen
palontorjuntatekniikan lisäksi asumisen paloturvallisuutta. Kartoituksessa huomioidaan muun muassa
julkisivun palonilmaisun vaikutusta tuhopolttoihin tai muihin palovahinkoihin sekä automaatioratkaisuita,
jotka mahdollistavat kodin turvallista ja tehokasta käyttöä (liedet, saunat). Sekä huomioon otetaan
asukkaan omatoimistesti käytettäviä ja turvallista arkea tukevia älykkäitä ratkaisuja.

Palontorjuntatekniikan kehitysryhmä
Jatkamme Palontorjuntatekniikan kehitysryhmän toimintaa. Ryhmä on koordinoimamme
asiantuntijaryhmä, jonka jäsenten yhteisiä tavoitteita ovat paloturvallisuuden edistäminen, käytänteiden,
laadun ja uusien teknisten mahdollisuuksien kehittäminen. Kehitysryhmän toiminnassa reagoidaan
ajankohtaisiin tarpeisiin, kuten säädösten uudistamiseen. Lisäksi toimintaa tuetaan tiedontuotannolla ja
toimintamalleilla laitteistojen laatua ja ylläpitoa silmällä pitäen. Toimintamallit on tarkoitettu
suunnittelijoille työvälineeksi riskienhallintaan sekä hankintoihin osallistuville tahoille ja alan asiantuntijoille
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ohjaavaan toimintaan, jotta uutta teknologiaa käyttävien sovelluskohteiden paloturvallisuuden riskit ja
kehitystarpeet tunnistettaisiin.
Toimintamalleihin koottu tieto on tarkoitettu alan toimijoille yleiseen laadun kehittämiseen, jotta
haasteisiin pystytään vastaamaan ja ehkäisemään tulipaloja. Kehitysryhmä tekee myös aktiivista yhteistyötä
omien jäseniensä lisäksi tarkastuslaitosten sääntötulkintatyöryhmän ja paloilmoitinsuositustyöryhmän
kanssa, jotta alalla tehtyä ohjeistavaa materiaalia saataisiin levitettyä niitä tarvitseville. Kohderyhmiin
kuuluvat suunnittelijat, konsultit, muut asiantuntijat ja pelastuslaitosten edustajat. Osallistumme verkostoja asiantuntijatoiminnallamme laitteistojen laadulliseen ohjaavaan asiantuntijatyöhön.
Työryhmissä tarkastelemme muun muassa vesisammutus- ja paloilmoitinlaitteistojen suunnitteluun,
asentamiseen ja ylläpitoon tarvittavaa ohjeistusta. Teemme myös suosituksia esille nousevista
ajankohtaisista teemoista, joihin tarvitaan tarkennuksia olemassa olevan ohjeistuksen selventämiseksi,
jotta laitteistojen laatua saataisiin yhteistyössä kehitettyä. Rooli korostuu ohjeistavassa työssä, jolla
kehitetään laitteistojen ylläpitoa ja vastataan niihin haasteisiin, joita tulee vastaan laitteistojen elinkaaren
aikana tai muuten keskeisesti rakennetun ympäristön paloturvallisuuteen liittyviä teknisissä kysymyksissä.

Mitattavat toimenpiteet:
•
•
•
•
•

Tekniset järjestelyt -sarjan kahden oppaan julkaiseminen
Erityisryhmien asumisen turvallisuus –tutkimuksen julkaiseminen
Laadimme yhteistyössä vähintään yhden palontorjuntatekniikan kehitysryhmän suosituksen tai
toimintamallin
Ympäristötekijöiden vaikutus palovaroittimien toimintavarmuuteen –julkaisu
Asumisen tukena käytettävän palontorjuntatekniikan toiminnallinen tutkimus käytännön
olosuhteissa -raportti

Mittarit:
•
•

Ohjausryhmäkysely hankkeiden ja julkaisujen vaikuttavuudesta.
Arvioimme yhteistyöverkostoille kohdistetuilla kyselyillä päivitystarvetta jo aiemmin julkaistuille
oppaille.

Strategiatavoite: Turvallista asumista kaikille
Strategisena tavoitteena on, että turvallinen asuminen on saatavissa kaikille yhdenvertaisesti tulotasosta tai
toimintakyvystä riippumatta ja että se on kiinteä osa kotiin annettavia julkisia palveluita.

Verkostotyö asumisturvallisuuden parantamiseksi
Jatkamme vuonna 2019 käynnistettyä Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden asumisturvallisuusverkoston
toimintaa. Verkostolla on keskeinen rooli sisäministeriön Sisäisen turvallisuuden kansallisessa
yhteistoimintamallissa olevan painopisteen 5 (ikääntyneiden asumisturvallisuus ja avunsaanti
hätätilanteissa) tavoitteiden edistämisessä. Merkittävää on myös tunnistaa erilaiset riskiryhmät ja keinot,
miten heidän turvallisuuteensa ja turvallisuuden tunteeseensa voidaan vaikuttaa. Erityinen painopiste on
se, että sosiaali- ja terveysalan toimijat sekä kunnat ovat aktiivisia toimijoita ikääntyneiden asumisen
turvallisuuden edistämisessä ja asumisen turvallisuus sisällytetään osaksi hyvinvoinnin edistämistä.
Asumisturvallisuusverkoston lisäksi turvallisuuden, ja erityisesti asumisen paloturvallisuuden
sisällyttämiseksi osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä jatkamme näihin liittyvissä muissa
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yhteistyöryhmissä vaikuttamista. Näistä keskeisimpiä ovat Kansanterveyden neuvottelukunta, Koti- ja
vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn koordinaatiotyöryhmä sekä Soster -koulutusyhteistyö Suomen
Palopäällystöliiton kanssa sekä yhteistyö vanhustyön VAHVA-verkoston kanssa. Lisäksi seuraamme
aktiivisesti Potilas- ja asiakasturvallisuusverkoston tilaisuuksia.
Jatkamme ihmislähtöisen paloturvallisuuden kehittämistä. Pyrimme yhteistyökumppaniemme kanssa
siihen, että ihmislähtöisyys paloturvallisuudessa ja siihen liittyvässä tekniikassa huomioidaan Oulun
asuntomessuilla 2025.

Liesiturvallisuuden parantaminen
Vuonna 2022 jatkamme SPEKin, Aalto-yliopiston, Tukesin ja Pelastusopiston kanssa aloitetun
liesipalohankkeen tutkimustulosten viemistä käytäntöön. Kokeellinen tutkimus dokumentoidaan kuva- ja
videomateriaalin avulla ammattiviestintää tukevalla tavalla. Tuloksia esitellään pelastusalan tapahtumissa
vuoden 2022 aikana. Kirjallisuuden, onnettomuustapausten ja kokeellisten tulosten perusteella laaditaan
turvallisuussuosituksia.
Ensisijaisina kohderyhminä ovat pelastustoimen henkilöt, viranomaiset ja turvallisuuskouluttajat.
Kohderyhmään kuuluvat myös erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden asumisturvallisuuden kanssa
tekemisissä olevat toimijatahot, esim. sosiaalitoimi, kolmas sektori ja esimerkiksi omaishoitoperheet ja
muistiperheet (perheet, joissa on muistisairas henkilö, mutta tilannetta ei tulkita omaishoidoksi).

Mitattavat toimenpiteet:
•

Oppaat tai turvallisuussuositukset liesipalojen ennaltaehkäisemiseksi

Mittarit:
•
•

Ohjausryhmäkysely liesipalohakkeen loppuessa hankkeen vaikuttavuudesta
Asumisturvallisuusverkostolle kohdistetun kyselyn tulokset
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5. Osaavat yksilöt
Koulutamme ja viestimme, tuemme yksilöiden valmiuksia ottaa vastuuta omasta ja
lähipiirinsä turvallisuudesta. Otamme kulttuurisia ja kielellisiä eroavaisuuksia
huomioon.

Strategiatavoite: Työ ja turvallisuus
Työpaikkojen turvallisuuskoulutuksen kohderyhminä ovat erityisesti pk-yritysten ja julkisen sektorin
päivittäisestä henkilö-, yritys- ja toimitilaturvallisuudesta vastaavat sekä palonilmaisu- ja sammutuslaitteista
vastuussa olevat henkilöt, suunnittelijat ja pelastusviranomaiset.
Koulutustoiminnan painopisteinä ovat organisaatioiden turvallisuusjohtaminen sekä laitteistokoulutukset.
Tarjoamme asiakaskohtaisesti räätälöityjä tilauskoulutuksia sekä lähikoulutuksina että verkon kautta.
Varmistamme tarjottavien koulutuskokonaisuuksien ajantasaisuuden ja jatkamme verkkokoulutuksen
tarjoamista lähiopetuksen rinnalla.
Kehitämme laitteistokoulutusten (vesisammutuslaitteistojen ja paloilmoittimien ylläpitokurssit)
verkkototeutuksia sekä jatkamme vakiintuneiden koulutusten uudistamista osaamisperustaisiksi.
Vastaamme käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön tutkinnon toteuttamisesta.
Kehitämme turvallisuuskoulutusta asiakaspalautteiden kautta sekä yhteistyössä SPEKin jäsenten ja
Euroopan palontorjuntaliiton (CFPA Europe) kanssa. Jatkamme yhtenäisen koulutustarjonnan kehittämistä,
laajennamme CFPA-E-kurssien tarjontaa sekä osallistumme aktiivisesti CFPA-E:n turvallisuuskoulutusten
laadunvalvontatyöhön. Markkinoimme koulutustarjontaamme uutiskirjeissä, verkkosivuilla sekä
sosiaalisessa mediassa.

Mitattavat toimenpiteet:
•
•
•
•
•
•

Kehitämme uusia koulutustuotteita ja markkinoimme täydennyskoulutusta CFPA E -kursseja
suorittaneille.
Muokkaamme koulutustarjontaamme osaamisperustaiseksi ja arvioimme jatkuvasti koulutusten
sisällöllisiä ja laadullisia näkökulmia.
Luomme vaikuttajaverkoston (muutosagentit) työpaikoille turvallisuuden aihealueiden ympärille.
Toteutamme 30 kurssia, 10 yrityskohtaista koulutustilaisuutta sekä kaksi seminaaria ajankohtaisista
aiheista yhteistyössä SPEKin jäsenten kanssa.
Toteutamme omatoimisen varautumisen tilauskoulutuksia työpaikoille.
Hyödynnämme markkinoinnin eri keinoja (sosiaalinen media ja yhteistyökumppanit/verkostot).

Mittarit:
•
•
•

Koulutusten laadullinen palaute.
Koulutettavien määrän kehitys ja vaikuttajaverkoston käynnistyminen.
Toiminnan tueksi laadittujen työkalujen ja ohjeiden hyödyntäminen, mm. kotisivujen ja
koulutuskalenterin käyttäjämäärät sekä muutosagenttien verkoston aktiivisuus.
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Tulityöt ja muut turvallisuuspätevyyskoulutukset
Turvallisuuspätevyyskoulutusten toimintavuoden teemat ovat koulutuksen laatu, täydentävän
kouluttautumisen mahdollistaminen sekä koulutusjärjestelmien vakiintuneen aseman tukeminen ja
vahvistaminen. Tuotamme kansalaisten tulityötietouden kehittämiseen verkkokoulutuksen sekä jatkamme
viestinnällisiä panostuksia tulityötietouden jakamiseksi. Vuorovaikutusta kurssinjohtajien kanssa jatketaan
vakiinnuttamalla kyselytunti kuukausittaiseksi toimintamalliksi.
Tulityökoulutuksessa tuotamme uuden toimialakohtaisen lisäaineiston tulityökoulutettujen käyttöön ja
kurssinjohtajia osallistetaan osaamistavoitteiden määrittelyssä sekä aineiston laatimisprosessissa.
Tuemme yhteistyökumppaneitamme matkailualan turvallisuuspassin, sosiaali- ja terveysalan
turvakorttikoulutuksen sekä AS1-koulutusten uudistamisessa. Uudistamistyön yhteydessä muunnamme
koulutuskokonaisuuksia osaamisperustaisiksi.
Hyödynnämme korona-aikana saatuja oppeja pätevyyskoulutusten toteutusvaihtoehdoissa sekä pyrimme
palauttamaan koulutettujen määrät aiemmalle tasolle. Ylläpidämme turvallisuuskorttirekisteriä ja
huolehdimme rekisterin sisällöllisten muutostarpeiden toteuttamisesta. Tarjoamme asiantuntevaa ja
vuorovaikutteista asiakaspalvelua sekä ryhdymme valmistelemaan sopimuskäytännettä
koulutusorganisaatioiden kanssa. Kartoitamme koulutusten palautejärjestelmän rakentamista uuden
rekisterijärjestelmän ja mobiilisovelluksen kautta.
Seuraamme aktiivisesti turvallisuuspätevyyskoulutusten toimintaympäristön muutoksia sekä
elinkeinoelämän tarpeita ja olemme valmiina muuttamaan koulutussisältöjä ajankohtaisia tarpeita
vastaaviksi. Osallistumme aktiivisesti eurooppalaisten palontorjuntaliittojen yhteisjärjestön CFPA Europen
yhteistyöhön, sen koulutuskomission työskentelyyn sekä muun muassa tulityökoulutusta koskevan
ohjeistuksen päivittämiseen. Edistämme mahdollisuutta CFPA-E-yhteisössä toimivien kansallisten
palontorjuntaliittojen toteuttamien tulityökoulutusten hyväksymiselle suomalaista koulutusjärjestelmää
vastaavina.
Jatkamme tulityötietouden ja vahinkotapahtumien arvioinnin tuottamista Pelastustieto-lehdessä. Lehti
jaetaan kaikille tulityökurssinjohtajille vuosittaiseen lisenssimaksuun sisällytettynä. Järjestämme
tulityötoimikunnan kehittämisseminaarin keväällä ja osallistumme kansainväliseen yhteistyöhön, kuten
pohjoismaisen pienryhmän työskentelyyn sekä pohjoismaiseen tulityökokoukseen.

Mitattavat toimenpiteet:
•
•
•
•

Tulityötietoa kansalaisille -avoin verkkokoulutus
Tulitöiden toimialakohtainen lisäaineisto
Mobiilikortin uudistaminen
Palautejärjestelmän kehittäminen

Mittarit:
•
•
•
•

Suoritetut laatuhavainnoinnit ja koulutusten tehovalvonta
Kurssinjohtajien osallistumisaktiivisuus toimialakohtaisen koulutuksen työpajoihin ja kyselytunneille
Tulityövahinkoseurannan jatkoanalyysit ja vuosiraportti
Asiakaspalautteet ja kurssinjohtajakysely

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö | Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022

15

OSAAVAT YKSILÖT

Strategiatavoite: Kansalaisten varautuminen ja turvallisuus
72 tuntia -varautumissuositus
Edistämme 72 tunnin varautumissuosituksen tunnettuutta laajassa yhteistyöverkostossa, jota
koordinoimme. Mukana on huoltovarmuusorganisaatioon kuuluva kotitalouksien omatoimisen
varautumisen järjestötoimikunta (KOVA) sekä lukuisia muita yhteistyökumppaneita, jotka työskentelevät
varautumisen ja kouluttamisen parissa. Sekä olemassa olevien yhteistyöverkostojen ylläpitäminen että
uusien kumppaneiden löytäminen ovat olennainen osa varautumissuosituksen tunnettuuden edistämiseksi
tehtävää työtä.
Panostamme vuonna 2021 uudistettujen 72 tuntia -koulutuksen materiaalien valtakunnalliseen käyttöön
ottamiseen. Kehitämme koulutusmateriaaleja 72 tuntia -kurssinjohtajilta ja 72 tuntia -kouluttajilta
saamamme palautteen pohjalta.
Vastaamme kouluttajaverkoston ylläpitämisestä järjestämällä kouluttajille webinaareja
varautumissuosituksen teemoista. Yhteensä noin 400 ihmistä on kouluttautunut 72 tuntia -kouluttajiksi ja
heistä noin puolet hyödyntää osaamistaan organisoimalla 72 tuntia -tilaisuuksia.
Levitämme tietoa 72 tunnin varautumissuosituksesta suurelle yleisölle. Hyödynnämme tässä työssä useita
erilaisia välineitä, kuten sosiaalista ja perinteistä mediaa, mutta mahdollisesti myös kuntien
viestintäkanavia, viranomaisten ja järjestöjen varautumiskoulutuksia, järjestöjen kerhomateriaaleja ja
kotitalousoppikirjoja.

Muut toimenpiteet:
•

Osallistumme Heurekan resilienssi-näyttelyyn.

Mittarit:
•
•
•
•

72 tuntia -koulutuksen materiaalien valtakunnallinen käyttöönotto
Koulutusmateriaalien kehittäminen
Webinaarien järjestäminen varautumissuosituksen teemoista
72 tunnin viestintä.

Paloturvallisuusviikko 2022
Paloturvallisuusviikko koostuu Päivästä Paloasemalla, mediakampanjoinnista ja Pohjoismaisesta
palovaroitinpäivästä. Uutuutena on kampanjatoimintojen venyttäminen koko vuoden mittaiseksi.
Painopisteitä ovat kampanjaviestin kirkastaminen ja verkoston aktivoiminen entisestään.
Päivä Paloasemalla järjestetään sekä virtuaalisesti että perinteiseen tapaan livetapahtumana. Tapahtuman
15-vuotisjuhlan kunniaksi uusimme sen ilmeen ja kehitämme tapahtumaa jollakin uudella tavalla. Tässä
hyödynnämme tapahtumaan liittyvää opinnäytetyötä. Lisäksi innostamme palokuntia järjestämään
tapahtumia kahden koronan värittämän vuoden jälkeen.
Panostamme aktiivisesti Paloturvallisuusviikon teeman näkymiseen laajasti mediassa. Ohjausryhmä päättää
vuoden teeman syksyllä 2021. Kampanjaviestintään laaditaan selkeä kehote, joka osallistaa ihmisiä
turvallisuuden parantamiseen.
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Tuotamme vuoden mittaan säännöllisesti toistuvaa kampanjasisältöä palovaroittimen tarkastamisesta.
Kerran kuussa -konseptin toimivuudesta on näyttöä SPEKin aiemmista kampanjoista. Palovaroitinkampanja
kaikilla kaupallisilla kanavilla oli muutamana vuotena peräkkäin Suomen vaikuttavin radiokampanja. Heti
rahoituspäätöksen jälkeen alkava kampanja huipentuu 1.12. Palovaroitinpäivänä. Silloin vaikuttajat
testaavat palovaroittimia.
Paloturvallisuusviikon verkostoa aktivoidaan toimimaan kampanjassa entistä laajemmin. NouHätä!kampanjasta tuttu kampanjalähettilästoiminta laajennetaan Paloturvallisuusviikkoon. Paloturvallisuusviikon
rahoittaa Palosuojelurahasto.

Muut toimenpiteet:
•

Osallistumme Nordic Fire Prevention Information and Communication Groupin toimintaan.

Mittarit:
•
•
•
•

Kampanjan mittareina toimivat medianäkyvyys sekä aktivoitujen kansalaisten ja organisaatioiden
määrä.
Päivä paloasemalla -hankkeen mittareina toimivat tapahtuman järjestäneiden paloasemien määrä
ja tapahtumiin osallistuvan yleisön määrä.
Osallistujilta ja sidosryhmiltä kerätään laadullista palautetta.
Mittaristoa kehitetään vuodeksi 2022.

Strategiatavoite: Lapset ja nuoret
NouHätä! -kampanja
Lapsille ja nuorille suunnatun turvallisuuskasvatuksen kehittämisen kärkenä toimii NouHätä!pelastustaitokampanja. Jatkamme NouHätä!-kampanjan toteutusta ja kehitämme sen puitteissa nuorten
turvallisuuskasvatusta. Kampanjakauden 2021–2022 aikana tavoitteemme on saada mukaan kaikki
Suomen kahdeksasluokkalaiset. Lisäksi tarkastelemme ja jatkokehitämme sisältöjä vastaamaan
koulumaailman tarpeita. NouHätä! 2022 on kampanjan 26. kampanjavuosi.
Toteutamme kampanjan laajassa yhteistyössä pelastuslaitosten, koulujen, pelastusliittojen ja muiden
toimijoiden kanssa. Yhteistyötä pelastusalan organisaatioiden kanssa vahvistetaan ja kehitetään. Erityisenä
kehityskohteena yhteistyön parantamisessa on NouHätä!-lähettilästoiminta.
Kampanjan opetussisältöjen kehittämistyö jatkuu. Digisisältöjen luominen ja vahvistaminen on yksi sen
tärkeimmistä toiminnoista. Koulujen valmiuksia turvallisuusopetuksen järjestämiseen pyritään
kasvattamaan muun muassa monipuolisilla ja helposti käytettävillä opetusmateriaaleilla. NouHätä! 2022 hankkeen rahoittaa Palosuojelurahasto.
NouHätä!-kampanja on tutkimuskohteena Pelastusopiston vetämässä nuorten turvallisuuskoulutusten
vaikuttavuutta arvioivassa tutkimushankkeessa, jonka on määrä valmistua vuonna 2023. Tutkimus antaa
arvokasta tietoa kampanjan vaikuttavuudesta ja auttaa kehittämään NouHätää entisestään.
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Mittarit:
•
•
•

Osallistuneiden yläkoulujen määrä suhteutettuna koulujen määrän kehitykseen sekä koulutettujen
oppilaiden määrä suhteessa ikäluokkaan.
Keräämme laadullisen palautteen osallistuneista kouluista muodostetulla otannalla.
Keräämme laadullista palautetta kampanjan parissa toimivilta tahoilta (pelastuslaitokset ja
pelastusliitot).

Paloturvallisuutta alakouluikäisille -hanke

Hankkeen tavoitteena on lisätä alakoulujen 1.–2.-luokkalaisten lasten ja heidän perheidensä
paloturvallisuusosaamista. Useat alakouluikäiset lapset viettävät osan iltapäivästä yksin kotona. Tulipalosta
pelastautumisen ja palon ennaltaehkäisemisen tulisi olla kaikkien kotona yksin aikaa viettävien perustaitoja.
Hankkeessa suunnitellaan valmiita oppituntipohjia ja -materiaaleja opettajien käyttöön. Valmiit
oppituntipohjat laaditaan helposti käyttöönotettaviksi, jotta ne eivät kuormita opettajaa tai edellytä heiltä
jatkokouluttautumista. Hankkeessa hyödynnetään SPEKin aiemmin tuottamaa ”Meidän perheen
pelastautumissuunnitelma” -aineistoa, jonka pohjalta muokattavia opetusmateriaaleja levitetään
Uudenmaan peruskoulujen alaluokille. Lisäksi hankkeessa tuotetaan ohjeistusta ja materiaaleja oppilaiden
perheille kotien paloturvallisuuden parantamiseksi.
Hanke suunnitellaan osaamislähtöisesti siten, että kaiken suunnittelun keskiössä on oppilaan osaamisen
kehittäminen. Hankkeessa on tavoitteena, että lapsi hahmottaa, mikä on hänen roolinsa
paloturvallisuudessa ja miten hän voi vaikuttaa omaan ja toisten turvallisuuteen. Aikuisella on asian
käsittelyssä tärkeä tehtävä, ja siksi materiaalissa painotetaan aikuisten kokonaisvastuuta turvallisuudesta ja
asian käsittelyä yhdessä aikuisten kanssa niin koulussa kuin perheissä.
Hankkeen rahoitus on suunnattu Uudenmaan alueen kouluihin.

Mitattavat toimenpiteet:
•
•

tuotetut oppituntipohjat ja -materiaalit kouluille
tuotetut ohjeistukset ja materiaalit perheille

Mittarit:
•
•

kouluille tuotettujen oppituntipohjien ja -materiaalien määrä
perheille tuotettujen ohjeistusten ja materiaalien määrä
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6. Pelastusalan elinvoimainen
vapaaehtoistoiminta
Tuemme palokuntien toimintaa ja kehitämme pelastusalan vapaaehtoistoimintaa
yhteistyössä jäsentemme kanssa. Vaikutamme palokuntien tulevaisuuden
turvaamiseksi.

Strategiatavoite: Palokuntatoiminnan kehittäminen
Tuemme palokuntia luomalla edellytyksiä paikallisen palokuntatoiminnan elinvoimaisuudelle ja
jatkuvuudelle. Toiminnan pohjana on SPEKin, Suomen Palopäällystöliiton ja Suomen Sopimuspalokuntien
Liiton yhteinen Palokuntien toimintaohjelma, jonka sisältö päivitetään vuosina 2021–2022. Palokuntien
päivitetty toimintaohjelma esitellään Yleisessä Palokuntalaiskokouksessa heinäkuussa Helsingissä
seuraavaksi toimintakaudeksi.
Palokuntien toimintaohjelman tueksi kehitetään ”Liekki-laatutyökalu” koko palokuntatoiminnan
kehittämiseksi palokunnassa. Huolehdimme päivitetyn toimintaohjelman ja Liekki-laatutyökalun
tehokkaasta jalkauttamisesta kentälle.
Edistämme alueellista toimintaa tuottamalla sisältöjä vuodelle asetettujen tavoitteiden mukaisista aiheista
alueellisesti järjestettäviin seminaareihin ja valtakunnallisiin webinaareihin. Kannustamme
palokuntanuorten liikunnallisten tottumusten lisäämistä Palokuntoon-liikuntaohjelman avulla.
SPEKin palokuntapalvelut tukee pelastusliittoja tarjoamaan palvelu-, harrastus- ja
vapaaehtoistoimintapalveluja palokunnille.
Tuotamme toiminnanjohtajapalvelut ja yhteistoimintasopimuksien mukaiset palokuntien
harrastustoiminnan toiminnot Etelä-Savon Pelastusalan Liitolle, Lapin Pelastusliitolle, Pohjanmaan
Pelastusalan Liitolle, Pohjois-Suomen Pelastusliitolle ja Svenska Österbottens Räddningsförbund.

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet
1. Palokuntatoiminnan kehittäminen ilmiöt huomioiden
a) Palokuntien toiminta vastaa palokunnan omassa toimintasuunnitelmassa asetettuja tavoitteita.
Palokuntatoimikunnan, harrastus- ja palvelutyöryhmien toiminta tukee palokuntien toiminnalle
asetettuja tavoitteita. Palokuntatoimintaan vaikuttavia ilmiöitä seurataan ja niitä tehdään enemmän
tunnetuiksi.
b) Palokuntien osastojen väliset rajat madaltuvat
Kannustamme palokuntia tarkastelemaan toimintaansa kokonaisuutena, tuomalla viestinnällisesti esille
palokunnan toiminnan monimuotoisuuden. Palokuntien sisäisen yhteistyön kehittämistä edistetään
toimintaohjelman avulla. Palokuntia kannustetaan organisoitumaan toiminnoittain, toimijoiden sijaan,
ja huomioimaan yksilölliset motivaatiotekijät.
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c) Ulkopuolisten ohjaajien hyödyntämisen lisääminen palokunnissa
Edistämme palokuntien valmiuksia vastaanottaa palokunnan ulkopuolisia ohjaajia viestinnällisin keinoin
sekä toimintaohjelman avulla. Palokuntanuorten ohjaajien määrän kasvattaminen mahdollistaa
palokuntanuorten määrän kasvattamisen.

2. Palokuntatoiminnan tunnettuuden lisääminen
Jatkamme palokuntatoiminnan verkkosivujen www.palokuntaan.fi kehittämistä ja sisällön päivittämistä.
Sivustolla uutisoidaan jatkuvasti palokuntatoiminnan ajankohtaisia sisältöjä, tapahtumia sekä
palokuntatoimintaa tukevaa materiaalia. Kehitämme edelleen sivujen rekrytointiosiota lisäämällä
rekrytointiin liittyvää materiaalia palokunnille. Tuomme esille palokuntatoiminnan monimuotoisuutta, mikä
tukee osastorajojen madaltamista ja rekrytointia koko palokuntaan tietyn osaston sijaan. Kannustamme
palokuntia tuottamaan palokuntalaistarinoita. Tuomme esiin tietoa taloudenhallintaohjelmista
palokunnille. Hyödynnämme tehokkaammin sosiaalisen median kanavia ja pyrimme viestimään jatkossa
tehokkaammin myös suoraan palokuntalaisille roolista tai osastosta riippumatta.
Kohotamme palokuntanuorisotoiminnan profiilia nuorten keskuudessa osallistamalla nuoria eri
toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä tukemalla palokuntanuorisotyön laatutyökalun ottamista
käyttöön palokunnissa.

3. Palokuntalaisten järjestötoiminnallisen osaamisen kehittäminen
Koulutamme kaikille palokuntalaisille tarkoitetun palokuntatoiminnan peruskurssin kouluttajia.
a) Kouluttajaosaamisen kehittäminen
Jatkamme uudistetun palokuntakouluttajakurssin kouluttamista palokuntakouluttajille.
Tuotamme nuorten kouluttajien lisäosan kouluttajakurssiin.
b) Hallinnollisen osaamisen kehittäminen
Tarjoamme palokuntien hallinnollisen osaamisen kehittämiseksi valtakunnallisesti toteutettavia
webinaareja hallitustyöskentelystä ja lisäämme toimintaa tukevaa materiaalia palokuntaan.fi sivulle.
Kannustamme HAKAn ja HAKA-apin hyödyntämistä palokunnissa tehokkaammin, jotta tiedolla
johtaminen helpottuu.
Kannustamme palokuntia osallistumaan kansainväliselle Eldis22- palokuntaleirille, sekä tuomme itse
leirillä esiin palokunnille tarkoitettuja palveluitamme. Kannustamme myös pelastusliittoja nimeämään
palokuntanuorisotyön kansainvälisen työn koordinaattorit niille alueille, joilta ne vielä puuttuvat. He
osallistuvat Ahvenanmaalla suomalaisten ja saksalaisten palokuntanuorten ohjaajien yhteisseminaariin
keväällä 2023, jossa kehitetään palokunnissa tehtävää nuorisotyötä.
Lisäämme tietoutta palokunnille mahdollisista eri rahoituskanavista.
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Tapahtumat
•
•
•
•
•
•
•

Yleinen palokuntalaiskokous
Valtakunnalliset opintopäivät/palokuntalaispäivät
Palokuntanuorten kalustonkäsittelyn SM-kilpailu (Veikon Malja)
Palokuntanuorten SM-tietokilpailu
Palokuntanaisten SM-Iines Eldis22 leirillä
Valtakunnallisen palokuntanais- ja nuorisotyö 70 v.
Lisäksi alueellisia tapahtumia ja valtakunnallisia koulutuswebinaareja

Mittarit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toimikunnan ja työryhmien toiminta vastaa niille asetettuja tavoitteita
Toimintaan osallistuneiden henkilöiden aktiivisuus kasvaa (HAKA)
Palokuntanuorten ohjaajamäärä lisääntyy (HAKA)
Palokuntaan.fi-sivujen kävijämäärät kasvavat (kävijäseuranta)
uutiskirjeen tilaajamäärä (Tilastot)
Sosiaalisen median kanavien seuraajamäärät kasvavat (seuraajat)
Kouluttajakurssin suorittaneiden määrä (HAKA)
Webinaarien osallistujamäärä (HAKA)
Tapahtumiin osallistuneiden määrä on kasvanut (HAKA).

Strategiatavoite: Palokuntalaisten osaamisen kehittäminen
Pelastustoiminnallisen osaamisen kehittäminen
Tavoitteenamme on asettaa osaamisen kehittäminen keskiöön palokunnissa. Jatkamme pelastustoimintaan
osallistuvan sopimushenkilöstön viikkoharjoitus- ja työvuorokoulutusmateriaalipankin kehittämistä ja
tuemme palokuntalaisten osaamisen monipuolista kehittämistä mm. oppimisympäristön avulla.
Pelastustoimintaan osallistuvan sopimushenkilöstön ryhmänjohtajien valmiuksia ja osaamista kehitämme
alueellisilla opintopäivillä. Muodostamme palokuntien alueellisten koulutuspäälliköiden verkoston ja
koulutamme heidät tehtäviinsä.
Pelastuslaitosten kanssa yhdessä kehitämme palokuntakohtaisen pelastustoimen tehtäväprofiilien
kartoittamista, jossa yhtenä työkaluna toimii Turvallisuusosaamisen hallinnointikanta - HAKA.
Edistämme hälytysosastojen henkilökohtaisen osaamiskartoituksen laatimista. Lisäksi kehitämme
pelastuslaitosten kanssa palokuntien osaamista ja varautumista poikkeusoloihin osana pelastuslaitosten
poikkeusolojen muodostelmia ja palokuntien omaa varautumista.
Tuotamme yhteistoimintasopimuksien mukaiset sopimushenkilöstön koulutukset Pohjanmaan, EteläPohjanmaan ja Kainuun pelastuslaitoksille.

Yhteistyö asiantuntijaverkoston kanssa
Palokuntatoimikunnan ja sen alaisen palokuntien palvelutoimintatyöryhmän kanssa tehdään yhteistyötä
sopimushenkilöstön osaamisen kehittämiseksi ja toimintakyvyn varmistamiseksi.
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Vaikutamme Pelastusopiston sopimuspalokuntien kehittämisverkostossa palokuntakoulutuksen
kehittämistä palvelemaan pelastustoimea.
Vaikuttamistavoitteena on asiantuntijaverkostoissa sopimushenkilöstön koulutuksen aikaisemmin hankitun
osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) osana päätoimisen henkilöstön tutkintoa. Pyrimme
vaikuttamaan mahdollisuuteen kouluttaa kokeneista sopimuspalokuntalaisista päätoimisia palomiehiä
lisääntyneeseen henkilötarpeeseen päivystysten loppuessa pelastustoimessa. Tavoitteena on hyödyntää
aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa HAKAan kirjattujen henkilöiden
osaamisen tuomista näkyväksi, jonka tavoitteena on osaamisperustainen hälytysjärjestelmä. Laadimme
osaamisen näkyväksi tuomisessa HAKA-appi 2.0 erillisavustuksen.

Viikkoharjoitusten laadun edistäminen
Edistämme pelastustoimintaan osallistuvan sopimushenkilöstön viikkoharjoitusten laatua, monipuolisuutta
ja mielekkyyttä toteuttamalla alueellisia koulutustilaisuuksia hyvistä käytänteistä.
Turvallisuusosaamisen hallinnointikantaa HAKAa kehitetään entistä enemmän palvelemaan niin
palokunnan kuin yksittäisen palokuntalaisen osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.
Koulutusjärjestelmää rahoitetaan Palosuojelurahaston yleisavustuksella (n. 72 %), toiminnallisilla tuotoilla,
kuten kurssimaksuilla (n. 1 %) ja SPEKin omarahoitusosuudella (n. 27 %).

Mittarit:
•
•
•
•
•
•
•
•

Neljäsosa palokunnista käyttää viikkoharjoitusmateriaalia (kysely)
Viidesosa palokunnista on jakanut viikkoharjoitukset pienryhmiin (kysely)
Viidesosa palokunnista on määritellyt hälytysosastojen henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat
(kysely)
Palokuntien koulutuspäälliköiden alueellisten opintopäivien osallistujamäärä (HAKA)
10 kurssinjohtajaa on järjestänyt palokuntakouluttajakurssin (HAKA)
1000 ensiauttajaa on osallistunut yhteistyössä SPR:n ja SMPS kanssa järjestettäviin
ensivastewebinaareihin
20 esitystä toiminnan kehittämiseksi tulee palokunnilta palvelutoimintaryhmälle ja
palokuntatoimikunnalle
10 prosentin kasvu HAKAn käyttäjien ja käyttöasteen määrään ja 20 prosentin kasvu HAKAmobiilisovelluksen käytössä (HAKA)

Strategiatavoite: Pelastusalan vapaaehtoisjärjestöjen toiminnan
edistäminen
Pelastusalan vapaaehtoistoiminta Itämeren alueella- hankkeessa tehtävään selvitystyöhön pohjautuen on
laadittu suositukset vapaaehtoistoiminnan edistämiseksi kyseisellä alueella. Itämeri-yhteistyössä on
perustettu alaryhmä JP Priority 4 Voluntary Partners and Local Authorities ja se toimii Itämeren valtioiden
neuvoston yhteydessä. SPEK toimii alaryhmän puheenjohtajana seuraavan 2 vuoden ajan. Työryhmän
tavoite on vahvistaa pelastusalan vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteistyötä Itämeren alueella.
Työryhmä vastaa Itämeren valtioiden neuvoston pelastusylijohtajien tekemään kannanottoon pelastusalan
yhteistyön vahvistamisesta ja erityisesti Suomen vastuulla olevaan teemaan viranomaisten ja
kansalaisjärjestöjen välisen toiminnan kehittämisestä.
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PELASTUSALAN ELINVOIMAINEN VAPAAEHTOISTOIMINTA

Pelastusalan vapaaehtoisjärjestöjen kehittämistyössä huomioidaan vapaaehtoisten motivaatio osallistua
useisiin erilaisiin tehtäviin ennalta ehkäisystä jälkitorjuntaan, vapaaehtoistyön parempaan hyödyntämiseen,
viranomaisten ja järjestöjen säännöllisen yhteistoiminnan tarpeeseen sekä potentiaaliin laajoihin
häiriötilanteisiin varautumisessa.
Spontaanien vapaaehtoisten organisointiin on tulossa CEN Eurooppa standardi. SPEK voi omassa
toiminnassaan edesauttaa tämän standardin käyttöönottoa Suomessa ja sitä kautta kehittää oman ja koko
alan toiminnan laatua vapaaehtoisten hyödyntämisessä.
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7. Asiantunteva – Palvelemme ja
vaikutamme tiedolla
Henkilöstömme osaaminen sekä laajat asiantuntijaverkostot ovat toimintamme
keskeinen voimavara. Asiantuntijuudessa on kyse lisäksi omasta tiedontuotannosta.
Kansainvälisten verkostojen ja yhteistoiminnan merkitys kasvaa koko ajan.
Kansainvälinen toiminta
Kansainvälisellä toiminnalla tuemme keskusjärjestön asiantuntijatoimintaa ja vahvistamme
asiantuntijaverkostoja. Toimintaa ohjaa organisaation strategia ja sen tavoitteet, joiden toteuttamisessa
kansainvälinen toiminta on väline.
Toimimme aktiivisesti molemmissa kattojärjestöissä, CFPA-E:ssä ja CTIF:ssä. CFPA-E:ssä osallistumme
asiantuntijatyöhön komissioissa sekä hallinnolliseen ja strategiseen työhön organisaation
vuosikokouksessa. CTIF:ssä toimimme kansallisen komitean hallinto- ja talouskoordinaattorina ja
hyödynnämme varapuheenjohtajuutta viestinnällisesti ja asiantuntijatyössä.
Toimimme Itämeren valtioiden neuvoston (CBSS) alaisuudessa olevan temaattisen alatyöryhmän
puheenjohtajana. Työryhmän tavoite on edistää pelastusalan vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteistyötä
Itämeren alueella.
Päivitämme EU pelastus- ja turvallisuusalan toimijana -oppaan. Varaudumme osallistumaan EUhankehakemuksiin sekä toteutuviin hankkeisiin (ReSKI, CLIC-ADAPT, muut). Osallistumme työryhmien
työhön (Sendai-yhteistyöverkosto, EU:n sisäisen turvallisuuden rahaston seurantaryhmä). Osallistumme
relevantteihin ulkomaisiin tapahtumiin, jotka järjestetään vuonna 2022 (CERIS-tapahtumat, Civil Protection
Forum, muut konferenssit ja tapahtumat).
Toteutamme EU-rahoitteisen palokuntien nuoriso-ohjaajavaihdon yhteistyössä saksalaisen kumppanin
kanssa vuosien 2022–23 aikana.

Muita toimenpiteitä:
•
•
•
•
•

Osallistumme kansainvälisten verkostojen toimintaan (CBSS, CFPA, CTIF, EU:n Community for
European Research and Innovation for Security CERIS).
Monipuolistamme SPEKin materiaalien kieliversioita.
Tuotamme kolme kansainvälistä uutiskirjettä.
Isännöimme tarvittaessa Suomessa vierailevia kansainvälisiä sidosryhmiä.
Varaudumme toteuttamaan artikkeleita ja käännöksiä kansainvälisiin julkaisuihin.
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8. Läheinen – Olemme haluttu ja arvostettu
kumppani
Olemme haluttu kumppani ja sidosryhmiemme arvostama, toimimme yhteistyössä
jäsenistömme, julkishallinnon, elinkeinoelämän sekä järjestöjen kanssa, tuomme eri
toimijat yhteen. Vahvistamme toimintamme tunnettuutta aktiivisella
sidosryhmäviestinnällä.
Järjestön viestintä
Jatkamme strategisen viestinnän ja asiantuntijaviestinnän vahvistamista SPEKissä. Tavoitteena on, että
viestinnän palvelut ovat tasaveroisesti kaikkien asiantuntijoiden käytössä. Laadimme SPEKin
viestintäkoulutusohjelman, jonka kohderyhmänä ovat erityisesti asiantuntijat ja johtajat. Päivitämme
viestintäohjelman. Kehitämme myös sisäistä viestintää ja sen avoimuutta.
Panostamme vahvemmin jäsen- ja sidosryhmäviestintään. Säännöllisen viestinnän avulla pidämme tärkeät
kumppanimme ajan tasalla keskusjärjestön toiminnasta sekä lujitamme läheisiä ja merkityksellisiä suhteita.
Tämä on merkittävä osa mainetyötämme sekä luottamuksen ja verkostojen vahvistamista ja liittyy
olennaisesti myös asiantuntijaviestintään.
Jatkamme laadukasta kansalaisviestintäämme tekemällä säännöllistä päivittäisviestintää verkkosivuillamme
ja sosiaalisessa mediassa sekä panostamalla viestien sisältöihin, äänensävyyn ja kielelliseen ilmaisuun.
Luomme viestipankin nopean ja yhtenäisen viestinnän tueksi. Tavoittelemme uusia kohderyhmiä, joiden
turvallisuustarpeita voimme tiedolla ja viestinnällä tukea. Jatkamme verkkosivujen, sähköisten julkaisujen ja
materiaalien saavutettavuuden parantamista.
Kehitämme mediaviestintäämme ja yhteydenpitoa mediaan. Järjestämme taustoittavia tilaisuuksia
toimittajille ja hyödynnämme mahdollisuuksia ns. mittatilausjuttuihin eli yhden median kanssa sovittuihin
ulostuloihin sellaisten aiheiden osalta, joissa tämä menetelmä palvelee hyvin. Kartoitamme alaan
vihkiytyneitä toimittajia.
Osana viestinnän graafista suunnittelua tuotamme markkinointimateriaaleja, julkaisuja ja infografiikkaa.
Laajennamme brändikuvavalikoimaamme ja sen monimuotoisuutta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
ilmentämiseksi. Kehitämme erilaisten koulutusmateriaaleissa olevien sisältöjen visualisoimista ja
verkkokurssien visuaalista ilmettä. Perehdytämme henkilöstöä graafisen viestinnän pelisääntöihin ja
ohjeistamme saavutettavuuden huomioon ottamiseen myös ulkoa ostettavissa tilaustöissä.
Tuemme markkinointiviestintästrategian mukaisia toimenpiteitä. Palvelemme sekä SPEKin kansainväliseen
toimintaan liittyvää viestintää että Euroopan palontorjuntaliittojen kattojärjestön CFPA-E:n viestintää
osallistumalla sen Marketing and Information -komission työhön. Toimitamme vuosikertomuksen.

Mitattavat toimenpiteet:
•
•
•
•

Päivitämme viestintäohjelman.
Laadimme henkilöstön viestintäkoulutusohjelman.
Viestimme säännöllisesti jäsenille ja sidosryhmille.
Teemme aktiivista päivittäisviestintää verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö | Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022

25

•
•
•

Luomme viestipankin.
Järjestämme medialle 1–2 taustoittavaa tilaisuutta.
Laajennamme brändikuvavalikoimaamme.

Mittarit:
•
•
•
•
•

Järjestetty viestintäkoulutus
Toteutunut jäsen- ja sidosryhmäviestintä
Verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa tehdyt julkaisut ja niiden näkyvyys
Mediatiedotteet ja niiden näkyvyys
Medialle järjestetyt taustoittavat tilaisuudet.
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9. Joustava – Olemme ketterä ja
suorituskykyinen
Parannamme ketteryyttämme ja suorituskykyämme.

Strategiatavoite: Edistämme henkilöstömme osaamista, sillä
osaava henkilöstö on meille keskeinen voimavara
Osaava henkilöstö
Hankimme tarvittavaa yksilöllistä ja koko taloa koskevaa koulutusta. Huomiota kiinnitetään erityisesti
hybridityöskentelyä tukevien välineiden ja ohjelmien käyttökoulutukseen. Kannustamme ja tuemme
henkilöstöä omaehtoisessa koulutuksessa mahdollisuuksien mukaan muun muassa myöntämällä
opintovapaata, tarjoamalla mahdollisuuksia tehdä opintoihin liittyviä töitä työnantajalle ja käyttämällä
työaikaa työhön olennaisesti liittyvien opintojen suorittamiseen.

Mitattavat toimenpiteet:
•

Koulutukset, ohjeistukset

Mittarit:
•

Koulutusten, opintovapaiden, päättötöiden ja työajan määrä.

Strategiatavoite: Varmistamme prosessiemme tehokkuuden ja
toimivuuden yhteistyössä
Laadunseuranta ja prosessit
Jatkamme toiminnan laadun kehittämistä EFQM-laatumalliin liittyen jo aloitetulla prosessien kuvaamisella.

Mitattavat toimenpiteet:
•

Prosessityöskentelytilaisuudet

Mittarit:
•

Kuvattujen prosessien määrä.
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Strategiatavoite: Kehitämme ja ylläpidämme työhyvinvointia
Työhyvinvointi
Seuraamme henkilöstön hyvinvointia, suoriutumista ja osaamista soveltuvien mittareiden ja
henkilöstökyselyjen avulla. Keräämme tietoa HR-järjestelmästä, työajanseurantajärjestelmästä ja
esimiesten omista havainnoista. Henkilöstöhallinnossa seuraamme mittareita säännöllisesti ja raportoimme
tuloksista esimiehille ja johtoryhmälle, joka tekee niiden pohjalta tarvittavia päätöksiä.
Hallinto- ja tukipalveluissa tarjoamme sisäisiä palveluita ja neuvontaa henkilöstölle. Näillä tuemme työn
sujuvuutta, työhyvinvointia ja osaamisen kehittämistä. Vuoden aikana kiinnitämme erityistä huomiota
hybridityöskentelyyn ja siinä tukemiseen. Sisäisiä palveluita kehitämme jatkuvasti palautteiden ja tarpeiden
pohjalta.

Mitattavat toimenpiteet:
•

Kyselyt, seuranta

Mittarit:
•

Työhyvinvointikyselyn tulokset

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö | Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022

28

10. Vakaa ja monipuolinen talous turvaa
uudistumiskyvyn
Taloutemme perustuu sekä julkiseen rahoitukseen että omarahoitteisuuteen.
Turvaamme toimintamme uudistumisen.
Taloushallinto
Taloushallinnossa huolehdimme järjestön taloushallinnon lakisääteisistä tehtävistä ja
taloudellisten resurssien hallinnoinnista. Tuotamme informaatiota taloudesta SPEKin ulkoisille ja
sisäisille sidosryhmille päätöksenteon tueksi. Lisäksi annamme asiantuntija-apua yleis- ja
erityisavustuksia koskevien toiminta- ja taloussuunnitelmien laatimiseen. Jatkamme
taloushallinnon prosessien kehittämistä, jotta valtuustolle, hallitukselle, johdolle ja henkilöstölle
voidaan antaa oikea-aikaisesti tarkkaa ja kattavaa taloustietoa selkeässä ja ymmärrettävässä
muodossa.

Padasjoen kurssi- ja leirikeskus Palotarus
Kurssi- ja leirikeskus Palotarusta kehitämme edelleen, jotta puitteet palvelisivat erilaisia
tilaisuuksia
mahdollisimman hyvin ja alueen käyttöaste olisi järkevä.

Mitattavat toimenpiteet:
•

Palotaruksen käyttö sekä omiin tapahtumiimme että vuokrattuna ulkopuolisten
toimijoiden
tilaisuuksiin.

Mittarit:
•
•

Tilaisuuksien/tapahtumien lukumäärä
Osallistujien määrä

Varauskerrat käyttäjittäin eriteltynä: yleishyödylliset järjestöt; kunnat, poliisi ja puolustusvoimat;
yritykset; yksityishenkilöt.
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•

Tuotemyynti
Tuotemyynnin tuotot ovat osa omarahoitteista toimintaamme. Tuotemyynnissä vastaamme
SPEKin tuotteiden myynnistä, markkinoinnista ja logistiikasta. Huolehdimme myös tuotemyynnin
ostojen kilpailutuksen. Tuotteista suuri osa on omien asiantuntijoidemme tuottamia oppaita, joita
käytetään sekä koulutusmateriaaleina että muiden asiantuntijatahojen töiden tukemiseen.

Mittarit:
•

Tuotemyynnin tuotteiden myydyt määrät ja liikevaihdot
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11. Henkilötyöpäivät
1

Johtaminen ja tukipalvelut
Palokuntapalvelut
Koulutuspalvelut
Asiantuntija- ja kehittämispalvelut
Projektit
Yhteensä

2022
2011
2396
1375
1539
1479
8800

2021
2115
1330
2740
1880
1655
9720

2020
2585
1375
2675
1800
1530
9965

Toiminnot
Johtaminen
Varautumisen asiantuntijapalvelut (ml. kans.väl. yhteistyö)
Varautumisen vaikuttamistyö
Paloturvallisuuden asiantuntijapalvelut (ml. kans.väl. yhteistyö)
Kansainvälinen yhteistyö - CTIF
Paloturvallisuusviikko
NouHätä!
OTE-hanke
OTE-M -hanke
72tuntia
Kansalaisten varautuminen
Liesipalo-hanke
Liesipalotutkimus-hanke
KOVA-toimikunta
IBA-hanke
Varautumiskoulutus
Turvallisuuspätevyydet
Turvallisuuskoulutus
Palokuntien palvelutoiminta
Palokuntien harrastustoiminta
Palokuntamme parhaaksi -hanke
Palokuntanuorisotyö
Palotutkimusraadin asiamiestoiminta
Paloturvallisuusviestintä
Paloturvallisuutta alakouluikäisille -hanke
Riskianalyysimallit -hanke
Seminaarit ja tapahtumat
Unelmien koulutus -hanke
Järjestön viestintä
Henkilöstö- ja yleishallinto
Tietohallinto
Taloushallinto
Padasjoen kurssi- ja leirikeskus
Tuotemyynti
Yhteensä

2022
703
195
55
874
120
435
440
0
0
0
200
60
80
50
0
0
744
346
725
1013
0
618
40
75
124
130
50
90
351
440
50
467
40
285
8800

2021
700
665
180
1035
100
555
400
0
290
150
0
0
0
60
100
230
695
625
700
800
0
490
0
0
0
0
0
0
320
415
250
430
40
490
9720

2020
700
710
0
1090
100
375
575
220
0
0
0
0
0
80
0
60
920
650
635
1120
180
215
0
0
0
0
0
0
380
645
380
480
40
410
9965

2
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12. Talousarvio
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