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1. Yleisesti 

Suomen Palopäällystöliitto – Finlands Brandbefälsförbund ry on pelastus- ja turvallisuusalan sekä pelastus-
palvelun piirissä työskentelevän palopäällystön ja paloalipäällystön sekä johtavassa asemassa olevien mui-
den pelastus- ja turvallisuusalalla toimivien henkilöiden aatteellinen yhdistys. 

Liiton tarkoituksena on kehittää jäsenistönsä ammattiosaamista ja ammatillista yhteisöllisyyttä sekä toimia 
asiantuntijana yhteiskunnan turvallisuuden edistämiseksi. 

Liitto on yhteistyöjärjestö, ja se toimii kiinteässä yhteistyössä viranomaisten, pelastuslaitosten, palokuntien, 
muiden järjestöjen sekä yritysten ja yhteisöjen kanssa. 

Liitto toimii turvallisuuden puolesta jäsenistönsä – noin 2 000 pelastustoimen tai turvallisuusalan työssä toimi-
van henkilön – asiantuntemuksen voimalla. 

Palopäällystöliiton 89. toimintavuosi toteutui pääosin strategian sekä asetettujen toiminnallisten tavoitteiden 
mukaisesti. Toimintavuotta muokkasi nyt jo toisen vuoden peräkkäin covid-19-pandemia, jonka seurauksena 
erityisesti liiton koulutustoiminta jatkui enimmäkseen verkkototeutuksena. Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin, 
jopa ylitettiin, mutta pienestä ylijäämästä huolimatta liiton talous kärsi edelleen pandemian vaikutuksesta. 

Toimintavuosi pähkinänkuoressa: Liiton koulutustoiminta jatkui verkossa, ja verkossa tapahtuvaa oppimista 
tukevaa vuorovaikutusta kehitettiin. V Sopimuspalopäällikköseminaari käynnistyi. Liiton asiantuntijatoimikun-
nat jatkoivat aktiivista työtään kehittäen koko toimialaa. Kaksivuotinen MentalFireFit-hanke päättyi; hank-
keen myötä muun muassa pelastusalan jälkipurkutoiminta kehittyi. Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus 
valmistui. Viestintään panostettiin, ja se näkyi muun muassa tehostuneena vuorovaikutuksena jaostojen toimin-
nassa.  



 
  TOIMINTAKERTOMUS 3 (37) 

 
 
 
 

 

 

sppl.fi 

2. Koulutus  

Sääntöjensä mukaisesti Palopäällystöliitto huolehti toimintakertomusvuonna osaltaan siitä, että kaikilla pe-
lastustoimen päällystö- ja alipäällystötehtävissä sekä pelastus- ja turvallisuusalan asiantuntijatehtävissä toi-
mivilla oli mahdollisuus saada laadukasta täydennys- ja erikoiskoulutusta ammatillisen osaamisensa ylläpitä-
miseksi ja kehittämiseksi.  

Koulutuksen suunnitteluun ja koordinointiin liiton henkilökunnan lisäksi osallistuivat jaostojen johtokunnat ja lii-
ton asiantuntijatoimikunnat. 

Koulutuksen tunnusluvut 
 
Vuosi oli liiton avustettavan koulutustoiminnan osalta erittäin haasteellinen jatkuneiden koronarajoitusten 
vuoksi. Kontaktitapahtumia ei juurikaan voitu toteuttaa laaditun koulutussuunnitelman mukaisesti, vaan niitä 
jouduttiin perumaan ja/tai siirtämään myöhempään ajankohtaan tai verkkoon. 
 
Kontaktitapahtumien lukumäärän ollessa vain 14 (suunnitelma koko vuodelle 40) on vastaavasti verkossa to-
teutettu 59 (suunnitelma 30) tilaisuutta, joista suurimmasta osata on tehty myös tallenne jälkikäteen katsotta-
vaksi. Haasteista huolimatta tavoitimme ennätykselliset 7 685 (suunnitelma 4 800) osallistujaa (live, verkko, 
tallenne) näiden muodostaessa 3 715 (suunnitelma 3 200) koulutettavapäivää. 
 

 
 
Toteutuneiden tunnuslukujen valossa toimintavuotta voidaan pitää olosuhteisiin nähden onnistuneena. Palosuo-
jelurahaston myöntämällä yleisavustuksella oli ratkaiseva rooli toiminnan sopeuttamisessa ja painopisteen siir-
tämisessä verkkoon, mikä puolestaan mahdollisti sen, että pelastustoimen osaaminen yksilö- ja yhteisötasolla 
on kehittynyt liiton tarjoaman koulutuksen myötä myös koronan aikana. 
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Koulutustilaisuuksien erityispiirteitä 

Liitto jatkoi vahvaa panostusta verkossa toteutettaviin koulutuksiin erityisesti Microsoft Teams- ja Howspace-
alustoja hyödyntäen. Huomionarvoista verkon yli tapahtuvien koulutusten tilastoissa on se, että verkkoluen-
toja ja tallenteita voi samanaikaisesti yhdellä laitteella seurata yhden osallistujan sijaan useampikin henkilö, 
joten todellinen tavoitettu henkilömäärä on tilastojen osoittamaa lukua suurempi. 

Palopäällystöliiton koulutuksen perusrunkona verkossakin toimivat vuosittain toistuvat koulutustapahtu-
mamme, kuten Vesisukellusseminaari, Tunti turvaa -verkkoluentosarjat ja Onnettomuuksien ehkäisyn opinto-
päivät. Huomionarvoista myös näissä Palopäällystöliiton vuosittain toistuvissa koulutustapahtumissa on sisäl-
töjen ainutlaatuisuus. 

Osallistujapalautteen ja muun analysoinnin perusteella on arvioitavissa, että myös laadulliset ja vaikutta-
vuustavoitteet toteutuivat. 

Tiivistä yhteistyötä sisäministeriön kanssa 

Toimintavuoden aikana Palopäällystöliitto teki tiivistä yhteistyötä sisäministeriön pelastusosaston kanssa 
etenkin Pelastustoimen uudistus, Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet ja Pe-
lastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutusuudistus -hankkeiden osalta. 

 

Sisäministeriön Niki Haake ja Teija Mankkinen valmistustuvat suorituskykyhankeen loppuseminaarin livelähetykseen studiolla 
14.12.2021. Kuva Tomi Timonen, Suomen Palopäällystöliitto. 

Suorituskykyhankkeeseen liittyen toteutettiin 10 webinaarin sarja ja videoitu loppuseminaari, joilla mahdol-
listettiin aktiivinen vuorovaikutus hankkeen työpakettien asiantuntijoiden ja pelastustoimen kentän välillä. 
Osallistujamäärät live tilaisuuksissa vaihtelivat aihealueen mukaan kymmenistä osallistujista loppuseminaarin 
yli 200 osallistujaan. Lisäksi tallenteita on katsottu jälkikäteen erittäin ahkerasti. Koulutusuudistushanketta 
tuettiin webinaarin lisäksi myös Palopäällystöliiton koulutuspäällikkö Mikko Poutalan työryhmälle fasilitoi-
malla Tulevaisuustaajuus-työpajalla, jossa selkeytettiin yhteistä toivottua tulevaisuuskuvaa. 
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Perumiset ja siirrot värittivät toimintaa, mutta kohtaamaankin päästiin 

Koko yhteiskuntaa kohdannut pandemiatilanne aiheutti jo toisena vuonna peräkkäin runsaasti epävarmuutta 
koulutustilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen. Valitettavat viimehetken peruuntumiset aiheuttivat liitolle 
myös taloudellisia tappioita, vaikka tilannetta pyrittiin ennakoimaan ja yhteistyökumppanimme suhtautuivat 
pakkotilanteeseen ymmärtävästi. 

Kaikkia tilaisuuksia ei voitu, eikä ollut tarkoituksenmukaista siirtää verkkoon. Jo toisen kerran Palopäällystö-
päivien ja sitä edeltävän Varautumisen pre-seminaarin sekä Palokuntien Suomenmestaruuskilpailun kohta-
lona oli välivuosi. Positiivinen signaali oli kuitenkin se, että ennakkoilmoittautumisten perusteella kiinnostus 
Palopäällystöpäiviä kohtaan on edelleen kasvanut sekä osallistujien että näytteilleasettajien määrässä mi-
tattuna. 

 

V Sopimuspalopäällikköseminaari käynnistyi Turun VPK:n talolla 15.10.2021. Kuva: Henriikka Majoniemi, Suomen Palopäällystöliitto 

Kun pandemiatilanne hetkeksi hellitti syksyllä, odotettu V Sopimuspalopäällikköseminaari pääsi käynnisty-
mään 16 osallistujan voimin ensimmäisellä lähijaksolla Turussa ja pelastuslaitosten kumppanuusverkoston 
kanssa yhteistyössä toteutetut Palontutkinnan opintopäivät pidettiin hybridinä Jyväskylässä. 

Alueelliset koulutukset 

Vallinneesta koronapandemiasta johtuen Palopäällystöliitto järjesti toimintavuoden aikana tavallista vähem-
män alueellista koulutusta. Kokoontumisrajoitusten puitteissa toteutumaan saatiin kuitenkin joitakin tilaisuuk-
sia, jotka liittyivät uusien autojen teknologiaan ja väkivalta- ja uhkatilanteisiin varautumiseen sekä vertais-
purkuun. 

AKK-Motorsport ry ja Suomen Palopäällystöliitto jatkoivat yhteistyötä AKK:n alaisuudessa järjestettävien 
autourheilutapahtumien ensivasteryhmien koulutuksesta. Koulutuksen tavoitteena on yhtenäistää ja kehittää 
autourheilutoimintaan, lähtökohtaisesti rallitapahtumiin, osallistuvien ensivasteryhmien (palokuntien) osaa-
mista ja kalustollisia vaatimuksia, jotta mahdollisissa onnettomuus- ja vaaratilanteissa pystytään auttamaan 
niin ralliautoilijoita kuin yleisöäkin entistä paremmin. 
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Yhteistyöllä vaikuttavuutta ja verkostoja 

Palopäällystöliiton toiminnan yksi keskeisistä periaatteista myös koulutuksen sektorilla on yhteistyö muiden 
pelastusalan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Omalla aktiivisella toiminnallaan liitto haluaa mahdollistaa 
eri osapuolten välisen vuorovaikutuksen ja tukea uuden tiedon jalkauttamista. 

Toimintavuoden aikana yhteistyössä eri toimijoiden kanssa toteutettiin seuraavat tilaisuudet: 

• Palontutkinnan opintopäivät yhteistyössä pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kanssa 

• Metsäpalo- ja ViVaPe-hankkeiden koulutukset yhteistyössä Pelastusopiston kanssa 

• Onnettomuuksien ehkäisyn ja rakenteellisen paloturvallisuuden opintopäivät Suomen Pelas-

tusalan Keskusjärjestön kanssa 

Lisäksi on syytä mainita eri toimialojen turvallisuusfoorumit, kuten Yritysturvallisuusfoorumi ja 17. kerran jär-
jestetty Opetusalan turvallisuusfoorumi, jonka verkkototeutus houkutteli mukaan aiempia vuosia monipuoli-
semman osallistujajoukon. 

 
 
Myös vuonna 2021 yhteistyötä turvallisemman yhteiskunnan eteen tehtiin yli organisaatio- ja viranomaisrajojen. Kuvassa ylikomisario 
Jussi Huhtela Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta Palopäällystöliiton ja Pelastusopiston ViVaPe-hankkeen yhteisessä webinaarissa joulu-
kuussa 2021. Kuva: Niki Räsänen, Suomen Palopäällystöliitto  
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3. Asiantuntijatoiminta 

Palopäällystöliitto edistää asiantuntijatoimintansa avulla pelastusalan kehitystä, ja asiantuntijatoiminta onkin 
liiton toiminnan tärkeimpiä kivijalkoja. Liiton asiantuntemus nojaa 2 000 jäsenen huippuosaamiseen, ja tätä 
voimavaraa liitto pyrkii hyödyntämään kaikessa toiminnassaan. Käytännössä tätä asiantuntijatoimintaa teh-
dään yhteistyössä toimikuntien, jaostojen johtokuntien ja jäsenten kanssa. Toimintaan kuuluu muun muassa 
aloitteiden, lausuntojen, tiedotteiden ja tapahtumien valmistelua ja toteuttamista. Merkittävää osaa asian-
tuntijatoiminnasta näyttelee myös liiton henkilökunnan sekä jäsenistä nimettyjen edustajien toiminta eri työ- 
ja ohjausryhmissä. Esimerkiksi Putoamisvaarallisella alueella työskentely pelastustoimessa -ohjeen uudistami-
sessa keskeisenä työrukkasena toimii liiton Korkeanpaikantyöskentelyn toimikunta. Ohje julkaistiin keväällä 
2021.  

  

Vuonna 2021 Palopäällystöliitto oli mukana uudistamassa Putoamisvaarallisella alueella työskentely pelastustoimessa -ohjetta. 

Lisäksi asiantuntijatoimintaan kuuluu omia hankkeita sekä kansainvälistä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä. Palo-
päällystöliitto tuo asiantuntemustaan myös muiden tahojen toteuttamiin pelastusalaa koskeviin hankkeisiin. 
Esimerkkinä näistä mainittakoon Pelastusopiston koulutusmateriaalien uudistamishankkeet, joita on viime vuo-
sina ollut käynnissä tiheään tahtiin.  

Asiantuntijatoiminta on siis kaksisuuntaista toimintaa, jossa pelastustoimen kentän asiantuntemusta ohjataan 
erilaisten hankkeiden käyttöön. Samalla alan uusinta tietämystä välittyy myös toiseen suuntaan eli pelastus-
toimen kentälle.  

Lausunnot ja esitykset 

Palopäällystöliitto antoi vuoden 2021 aikana 11 lausuntoa. Lausuttavana oli muun muassa Valtioneuvoston 
selonteko sisäisestä turvallisuudesta, Pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelmaluonnos 
ja Ohje vapaaehtoisten voimavarojen hyödyntämiseksi pelastustoiminnassa. Lausuntojen laatimisessa käytet-
tiin laajasti apuna jaostojen johtokuntien ja jäsenten asiantuntemusta. 
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Lisäksi Palopäällystöliittoa kuultiin kolmesti eduskunnan hallintovaliokunnassa joko suullisin tai kirjallisin asi-
antuntijalausunnoin. 

Liiton Tieliikennepelastamisen toimikunta teki aloitteen sisäministeriön pelastusosastolle Pelastustoimen työs-
kentely tiealueella -ohjeen luomiseksi, ja tämä asia edennee vuoden 2022 aikana. 

 

 
 
Elokuussa 2021 Palopäällystöliitto julkaisi Turvallisen tilan periaatteet, jotka ovat käytössä kaikissa liiton tilaisuuksissa. Kuva: Niki 
Räsänen, Suomen Palopäällystöliitto 

 

Edustajat 

Palopäällystöliiton edustajia toimi vuonna 2021 muun muassa seuraavissa toimielimissä ja projekteissa:  

Alkusammutuskoulutustyöryhmä  
CTIF:n kansallinen komitea  
Federation of European Union Fire Officer Associations (FEU) 
Finnish Security Awards 2021 
Kansainvälisen pelastustoiminnan kehittäminen, sisäministeriö 
Kansallisen katastrofiriskien hallinnan yhteistyöverkosto, sisäministeriö 
Kohti tuloksellisempaa turvallisuusviestintää -hankkeen kehittämän demopelin (Pelastusposse) ohjausryhmä 
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Liesipalot-hanke, Aalto-yliopisto 
Lisätty todellisuus arjen palosuojelun ja -turvallisuuden edistämisessä 
NouHätä! koululaisten turvallisuuskampanja, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK 
Nuohousuudistuksen seurantaryhmä 
Oil Spill -hanke, Tukes, Turun yliopisto ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos 
Onnettomuuksien ehkäisyn koordinointiryhmä 
Palo- ja Pelastustieto ry:n hallitus  
Palo- ja Pelastustieto ry:n yhdistyskokoukset 
Paloilmoitinsuositusryhmä  
Palokatkoasentajan henkilösertifiointitoimikunta  
Palosuojelun Edistämissäätiön hallitus ja sen työvaliokunta 
Palosuojelurahaston hallitus, järjestöjen edustaja  
Palosuojelurahaston innovaatiopalkinnon valintaraati  

Paloturvallisuusviikon ohjausryhmä, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK 
Pelastajan työvälineet ja henkilökohtaiset suojaimet metsäpaloissa -hankkeen ohjausryhmä, Pelastusopisto 
Pelastuslain uudistamisen esiselvityshankkeen seurantaryhmä 
Pelastuslain uudistamishankeen työryhmä, sisäministeriö 
Pelastusopiston neuvottelukunta 
Pelastussukellusohjeen uudistamis- ja päivitystyö, sisäministeriö 
Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutuksen uudistamishankkeeseen, sisäministeriö 
Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hanke 
Pelastustoimen ja siviilivalmiuden yhteistyörakenteen johtajakokous 
Pelastustoimen kansallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä 
Pelastustoimen korkealla työskentelyn ohjeen päivittäminen 
Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistyöryhmä 
Pelastustoimen viestintäverkosto 
Pelastustoiminnan johtamisen käsikirja -hankkeen ohjausryhmä 
Pelastustoiminnan johtamisen käsikirja -hankkeen ulkoinen työtyhmä 
Putoamisvaarallisella alueella työskentelyn (PVAT) kehittäminen Suomessa, Pelastusopisto 
Sammutustekniikka rakennus- ja liikennevälinepaloissa -hankkeen ohjausryhmä, Pelastusopisto 
Sammutusvarusteiden puhdistumista testaava hanke, Pelastusopisto 
Sopimuspalokuntahenkilöstön koulutusjärjestelmän kehittämisverkosto  
Sopimuspalokuntatoiminnan elinvoimaisuuden kehittämishanke -ohjausryhmä, Jokilaaksojen pelastuslaitos 
Sopimuspalokuntien koulutuksen kehittämisverkosto, Pelastusopisto 
Sopimuspalokuntatoiminnan kansallinen yhteistoimintaryhmä 
SR 234 Palokuntakalusto (ent. Palotekninen komitea TK 108), Suomen standardisoimisliitto 
Strategisella viestinnällä vaikuttavuutta pelastustoimeen (ViVaPe)-hanke, Pelastusopisto  
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön hallitus  
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tulityötoimikunta  
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön valtuusto  
Tieliikennepelastamisen kehittäminen Suomessa -hankkeen ohjausryhmä, Pelastusopisto 
Toimintakyvyltään rajoittuneiden henkilöiden turvallisuuden jatkuva parantaminen -hanke, Suomen Pelastus-
alan Keskusjärjestö SPEK  
Turvallisuusalan järjestöfoorumi 
Turvallisuustekniikan neuvottelukunta  

Vaara- ja uhkatilanteisiin varautuminen pelastuslaitoksissa, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 
Vahinkoalan auktorisointiryhmä  
Vapaaehtoiset pelastustoiminnassa -hanke, sisäministeriön pelastusosasto 
Varusteiden ja kaluston puhdistus- ja desinfiointimenetelmien arviointi ja kehittäminen -hankkeen ohjausryhmä, 
Pelastusopisto 
Vuoden Palomies -toimikunta 

Verkostokumppanit 

Palopäällystöliitto on strategisen palvelulupauksensa mukaan turvallisuusalan laadukkain ja houkuttelevin 
yhteistyökumppani, ja sen toiminnalle luonteenomaista on verkostoituminen, vuorovaikutus ja monialainen 
vaikuttaminen sekä näiden mahdollistaminen. Läheisiä yhteistyötahoja ovat muun muassa seuraavat:   
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AKK-Motorsport 
Ammatilliset edunvalvontajärjestöt, muun muassa JHL ja SPAL 
Finanssiala 
Finnsecurity 
Helsingin pelastuskoulu 
Hätäkeskuslaitos 
Nuohousalan Keskusliitto 
Palo- ja pelastustieto 
Palosuojelurahasto 
Pelastuslaitokset ja pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 
Pelastusliitot 
Pelastusopisto 
Sisäministeriön pelastusosasto 

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto 
Suomen Kuntaliitto 
Suomen Messut 
Suomen Palokalustoliikkeiden yhdistys 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK 
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto SSPL 
Sähköinfo 
Traficom 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES 

Liiton asiantuntijaelimet  

Palopäällystöliiton nimeäminä eri osa-alueiden kehittämistä edistävinä toimieliminä ovat toimineet muun mu-
assa seuraavat toimikunnat:  

Henkisen työsuojelun toimikunta 
Kilpailulautakunta 
Korkeanpaikan työskentelyn toimikunta 
Koulutusvaliokunta 
Opetusalan turvallisuuspalkintolautakunta  
Ruotsinkielisen ja pohjoismaisen toiminnan työryhmä 
Sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuuspalkintolautakunta 
Sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta  
Tieliikennepelastamisen toimikunta 
Vesisukellustoimikunta  

Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus 

Sopimuspalokuntatoiminnan elinvoimaisuus on useiden haasteiden edessä. Haasteita sopimuspalokunnille ai-
heuttavat muun muassa alue- ja väestörakenteen muutokset, kysymykset palokuntalaisten riittävyydestä 
sekä osaamis- ja kuntovaatimukset. Tutkimus tuotti tarkastelun sopimuspalokuntien nykytilasta ja tulevaisuus-
skenaarioista. Lisäksi se tarjoaa tietoa päätöksenteon tueksi ja luo pohjaa yhteiskunnalliselle keskustelulle 
toiminnan tulevaisuudesta. 

Sopimuspalokuntien tulevaisuustarkastelun toteutti liiton toimeksiannosta Aluekehittämisen konsulttitoimisto 
MDI:n ja Juha Heikkala Consultingin sekä liiton asiantuntijoiden muodostama konsortio. Tutkimus toteutettiin 
Palosuojelurahaston avustuksen avulla, ja se julkaistiin keväällä 2021. Tutkimus on saatavilla avoimena verk-
kojulkaisuna Palopäällystöliiton verkkosivuilta. 



 
  TOIMINTAKERTOMUS 11 (37) 

 
 
 
 

 

 

sppl.fi 

 
Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus julkaistiin huhtikuussa 2021. 

Muutosjohtamisen tukeminen pelastustoimessa 

Muutosjohtamisen tukeminen pelastustoimessa -hankkeen tavoitteena on kehittää erilaisten muutoksien johta-
misesta ja koordinoimisesta vastuussa olevien henkilöiden muutosjohtamisen ja -viestinnän taitoja pelastus-
alan uudistuvassa työympäristössä. Palosuojelurahaston ja Palopäällystöliiton rahoittamassa hankkeessa jär-
jestettiin syksyn 2021 aikana kaikille avoimia muutosjohtamisen verkkoluentoja. Luentosarja jatkuu keväällä 
2022, jolloin tarjotaan myös maksutonta muutosjohtamisvalmennusta.  

Muutosjohtamisen luentojen tallenteet ovat katsottavissa Palopäällystöliiton Youtube-kanavalla, josta löyty-
vät seuraavien luentojen tallenteet: 

Viestintä muutosjohtamisen tukena 
Terhi Virtanen, hankepäällikkö, Etelä-Savon pelastuslaitos ja Kuntaliitto Palvelut Oy 

Henkilöstön näkökulma muutosten johtamiseen 
Hannu Moilanen, lainopillinen erityisasiantuntija, väitöskirjatutkija (OTT), Julkisten ja hyvinvointialojen liitto 
JHL ry & Kim Nikula, järjestön johtaja, Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ry 

Muutosjohtaminen on taitolaji ja sitä voi oppia 
Petri Virtanen, hallintotieteen professori, Vaasan yliopisto 
toimitusjohtaja, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö 

Miten lisäämme muutosvoimaa – voiko muutoksen tekeminen onnistua? 
Jouni Pousi, erikoistutkija, Turvallisuuskomitean sihteeristö 
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MentalFireFit 

Vuoden 2021 aikana MentalFireFit-hanke laajensi ja syvensi tietoisuutta henkisesti kuormittavien työtehtä-
vien ja stressin akuuteista ja kumulatiivisista oireista sekä niiden huomioimisesta ja tarpeellisista jatkotoimista 
pelastusalalla. MentalFireFit-hankkeessa tuotettiin koulutusmateriaalia esihenkilöille, jälkipurkuohjaajille sekä 
koko pelastusalan henkilöstölle. Hankkeessa tuotiin pelastusalalle yksilökohtaista vertaispurkua ja koulutettiin 
lisää vertaispurkuohjaajia. Toinen esihenkilöpaketti tuotettiin verkkoon yhteistyössä Kaakkois-Suomen am-
mattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen esille tuomat psyykkinen kuormituksen vaikutukset saatiin huomioitaviksi 
myös Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hankkeessa.  

MentalFireFit-hankkeen toinen vuosi oli monella tavalla vaativa koronapandemian ja alueellisten rajoituksien 
tuoman epävarmuuden vuoksi. Näistä huolimatta tavoitteisiin päästiin kiitettävästi. Tapahtumia pystyttiin to-
teuttamaan livenä ja verkossa sekä jotain tilaisuuksia saatiin järjestettyä hybridimallilla. Osa suunnitteluista 
tapahtumista kuitenkin jäi valitettavasti toteutumatta koronarajoitusten vuoksi.  

Pelastusalan posttraumatyöpaja järjestettiin toisella yrityksellä huhtikuussa. Posttraumatyöpaja koostuu kol-
mesta kokonaisuudesta, jotka ovat vertaistuki, psykoedukaatio ja psykoterapeuttien tapaamiset. Vertaistuki 
lisää luottamuksellisuutta ja inhimillisyyttä. Psykoedukaatio tarjoaa informaatiota ja normalisoi kuormittavien 
tilanteiden aiheuttamia reaktioita. Psykoterapeutit kohtaavat työpajan osallistujat syvemmin ja pyrkivät sel-
vittämään kuormitustekijöiden juurisyyt. He käyttävät usein EMDR-menetelmää reagoimisen helpottamiseksi. 
Nämä kolme osatekijää yhdessä takaavat posttraumatyöpajojen toimivuuden. Tähän mennessä pelastusalan 
posttraumatyöpajat on toteutettu yksittäisinä Palosuojelurahaston avustamina tapahtumina. MentalFireFit 2 -
jatkohanke pyrkii saamaan jatkuvan rahoituksen pelastusalan posttraumatyöpajoille. 

Toimintamalli sähköautopaloon 

Palanut sähköauto voi syttyä uudelleen monta kertaa, joten sen sammutustyöt vaativat erityistoimenpiteitä. 
Toimintamallin luonti sähköautopaloon -hankkeessa testataan erilaisia siirtomalleja, joiden avulla palanut 
sähköauto saadaan siirrettyä esimerkiksi parkkihallista ulos mahdollisimman sujuvasti. Hanketyötä on tehty 
yhteistyössä Palopäällystöliiton tieliikennepelastamisen toimikunnan sekä pelastuslaitosten asiantuntijoiden ja 
pelastuslaitosten kanssa. Hankkeessa hyödynnetään pelastuslaitoksissa jo kehitettyjä ja kehittelyssä olevia 
siirtomalleja, ohjeita ja videoita. Tavoitteena on löytää parhaiten toimivat välineet siirtoon. Tämän lisäksi 
työstetään ohje sähköautopalotilanteisiin.  

Hankkeessa on vuoden 2021 aikana testattu ja videoitu erilaisia palaneen sähköauton siirtotapoja. Palo-
suojelun edistämissäätiö tukee tätä Palopäällystöliiton projektia, joka valmistuu alkuvuoden 2022 aikana. 

Keikkakeskustelu 

Palosuojelurahaston rahoittama Onnettomuuksista oppimisen hanke päättyi vuonna 2020. Hankkeen jalkaut-
tamista jatkettiin vuoden 2021 aikana muun muassa webinaarien avulla. Hankkeessa luotiin Keikkakeskus-
telu-malli, joka tukee keikan tai harjoituksen läpikäyntiä. Keikkakeskustelu on yksinkertainen ja nopea mene-
telmä toiminnan kehittämiseen. Sen avulla tehostetaan kokemuksista oppimista ja näin toimintaa tulevilla teh-
tävillä. 

Keikkakeskustelu pidetään keikan tai harjoituksen jälkeen, kun siihen on rauhallinen tilaisuus. Perusmallissa 
tehtävä käydään ryhmätasolla läpi. Keskustelun avulla luodaan yhteinen käsitys keikasta ja arvioidaan teh-
tävällä onnistumista ja sitä, tulisiko jatkossa jotain tehdä toisin. Tärkeintä on itse keskustelu. 

Menetelmää käytetään kokonaiskuvan luomiseen, uuden kehittämiseen sekä onnistumisista ja virheistä oppi-
miseen. Lähtökohtana keskustelussa on se, että jokainen on tehnyt tehtävällä parhaansa. Keskustelu käydään 
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rehellisesti ja toisten mielipiteitä kunnioittaen. Hankkeessa luodut materiaalit ja ohjeet ovat ladattavissa 
hankesivuilla: sppl.fi/keikkakeskustelu. 

Palonsuojelun edistämissäätiön rahoituksen avulla Keikkakeskustelu-mallin materiaaleista tehtiin vuonna 
2021 ruotsinkieliset versiot. Keikkadiskussion-julisteita ja -tarroja postitettiin pelastuslaitoksille, joiden alu-
eella on ruotsinkielistä henkilöstöä. 

 
Keikkadiskussion-logo. 

Keikkadiskussionen är en enkel och snabb metod för att utveckla gruppens verksamhet. Med hjälp av ke-
ikkadiskussionen förbättrar man inlärningen genom erfarenheter och på så sätt prestationen på framtida 
uppdrag. Modellen baserar sig på After Action Review (AAR) -processen. 

Keikkadiskussionen ordnas vid ett lugnt tillfälle efter en utryckning eller en övning. I basmodellen går man 
igenom uppdraget på gruppnivå. Genom att diskutera skapar man en gemensam uppfattning om utryck-
ningen. I samband bedöms också framgången på uppdraget för att få en klar insyn om det skulle vara 
bättre att agera på ett annat sätt i framtiden. Det viktigaste är att diskutera och lära sig tillsammans.  

Diskussionen genomförs i en konstruktiv, öppen och konfidentiell anda. Utgångspunkten i diskussionen är att 
var och en har gjort sitt bästa på utryckningen. Grundtanken i Keikkadiskussionen är att utveckla verksam-
heten – inte att bedöma den. Som synvinkel är: “Hur kan vi arbeta säkrare, effektivare och mer framgångs-
rikt i framtiden?”. 

Om det dyker upp iakttagelser eller idéer angående utvecklandet av räddningsverksamheten så skulle det 
vara bra att berätta om dem också för de andra. Små iakttagelser kan ha en stor betydelse.   

Material och mer information: sppl.fi/keikkakeskustelu 

ArcResc-hanke 

Palopäällystöliitto haki ulkoministeriön IBA-hankerahaa Arktisten alueiden pelastustoiminnan suorituskyvyt: 
osaamisen ja yhteistoiminnan edistäminen -hankkeelle (ArcResc). Hankkeen rahoitus varmistui heinäkuussa 
2021, ja hanke käynnistyi saman vuoden syyskuussa. Hankkeeseen palkattiin hankepäällikkö lokakuun 
alusta (loppuvuosi 2021 10 % työajalla ja 2022 vuoden alusta 100 % työajalla). Loppuvuoden 2021 ai-
kana toteutettiin valmistelevia toimenpiteitä, kuten ohjausryhmän kokoaminen ja taustatietojen selvittämistä. 

Hanke toteutetaan yhteistyössä sisäministeriön, Lapin, Oulu-Koillismaan, Jokilaaksojen ja Kainuun pelastuslai-
tosten kanssa, ja se kestää vuoden 2023 loppuun. 
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Hankkeen tavoitteena on arktisten alueiden pelastustoiminnan osaamisen ja tehokkuuden kehittäminen, tie-
don jakaminen ja pysyvän toimijaverkoston rakentaminen. Arktisia maita ovat Islanti, Kanada, Norja, Ruotsi, 
Suomi, Tanska (Grönlanti, Färsaaret), USA ja Venäjä. Hanketoimenpiteet sisältävät työpajoja, webinaareja, 
tutustumismatkoja ja loppuseminaarin sekä monikanavaista viestintää. 

Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuskoulutuksen uudistus 

Suomen Palopäällystöliiton ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kehittämää sosiaali- ja terveysalan tur-
vallisuuskoulutusta on järjestetty vuodesta 2006 alkaen. Liitto käynnisti vuoden alussa hankkeen, jonka tar-
koituksena oli uudistaa koulutussisällöt sekä tuottaa kurssinjohtajan ja oppijan aineistot. Liitto palkkasi hank-
keelle projektipäällikön, ja tämän johdolla uudistettu koulutus otettiin käyttöön loppuvuodesta. Koulutus sai 
myös kirkastetun nimen: Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusosaaja. 

Muu asiantuntijatoiminta 

Palopäällystöliitto on ollut aktiivisesti mukana verkostoissa. Vuoden aikana toimimme esimerkiksi sisäisen tur-
vallisuuden viranomaisten yhteisessä verkostossa, pelastuslaitosten tutkimus- ja kehittämisvastaavien verkos-
tossa sekä jatko-opiskelijoiden verkostossa. 

Palopäällystöliitto on ottanut entistä aktiivisempaan käyttöön Howspace-työskentelyalustan, jolla pystytään 
lisäämään jäsenistön, luottamuselinten ja liiton toimiston välistä vuorovaikutusta. Alustaa hyödynnettiin 
vuonna 2021 esimerkiksi viestinnässä, koulutusten yhteydessä ja esimerkiksi lausuntojen valmistelussa, ja se 
on mahdollistanut entistä osallistavamman asiantuntijatoiminnan.  

Kansainvälinen toiminta 

Kansainvälinen toiminta rakentuu yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta eri liittojen ja järjestöjen välillä sekä yh-
teiseurooppalaisilla että maailmanlaajuisilla foorumeilla. Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on oppien ja 
kokemusten tuonti maahamme, suomalaisen pelastustoimintaosaamisen vienti ja markkinointi sekä kansainvä-
liseen kehittämiseen ja vaikuttamiseen osallistuminen. Koronaepidemia vaikutti suuresti kansainvälisen toimin-
nan toteutumiseen vuonna 2021. Liiton osallistuminen ja vaikuttavuus kansainvälisessä toiminnassa pysyi muu-
ten vakiintuneella tasollaan, ja kokouksiin ja seminaareihin osallistuttiin pääosin etäyhteyksin. 

Liitto jatkoi osana alun perin koollekutsumaansa pelastustoimen kansainvälisten asioiden ”pyöreää pöytää”, 
jossa ovat olleet edustettuina Palopäällystöliiton lisäksi sisäministeriö, Pelastusopisto ja SPEK. Liiton edusta-
jina pöydässä ovat olleet Veli-Pekka Ihamäki, Peter Johansson ja Torbjörn Lindström, joiden myötä myös 
pelastuslaitosten edustus on ollut vahva. Liiton toimistolta mukana on ollut Ari Keijonen. Pyöreä pöytä on 
koettu tärkeäksi yhteydenpidon tavaksi ja keskinäisen yhteistyön vahvistamisen keinoksi, joten tapaamisista 
on luotu vakiintunut toimintatapa, ja tapaamisia on järjestetty säännöllisesti, minkä lisäksi yhteistyötä on 
tehty kokousten välillä. 
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FEU-kokous Gentissä marraskuussa. 

Liitto ylläpitää kiinteitä yhteyksiä erityisesti pohjoismaisiin palopäällystöjärjestöihin. Muun kansainvälisen 
toiminnan keskeinen osa on toiminta eurooppalaisten palopäällystöliittojen järjestössä FEU:ssa, jonka nimi 
sääntöuudistuksen myötä päivittyi muotoon Federation of EUropean fire officers. Palopäällystöliitto on myös 
IAFC:n (International Association of Fire Chiefs) jäsen. 

Palopäällystöliiton toiminta-aktiivisuus ja vaikuttaminen FEU:ssa jatkui vahvana. FEU:n kokouksiin osallistuttiin 
vuonna 2021 pääosin etänä. Marraskuussa FEU:n kokous järjestettiin Belgian Gentissä, ja sinne päästiin 
osallistumaan paikan päälle. 

Pohjoismainen kokous järjestettiin Tanskan toimesta virtuaalitilaisuutena. Yksi pohjoismaisen yhteistyön ai-
kaansaannos, pohjoismainen opintoviikko, peruttiin koronan vuoksi. Opintoviikon isäntämaa olisi ollut Tanska. 
Sen sijaan tanskalaiset järjestivät virtuaalisen pelastustoiminnan johtamisen case-tehtävän, johon osallistui 
tiimi myös Suomesta. 
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Kelan Essi Lehtinen sekä Pelastusopiston ViVaPe-hankkeen Aino Harinen ja Iida Silfverhuth webinaarilähetyksessä Palopäällystöliiton 
toimistolla lokakuussa 2021. Webinaari oli osa Pelastusopiston ViVaPe-hankkeen kanssa toteutettua webinaarisarjaa, joka oli suun-
nattu erityisesti pelastusalan viestijöille ja johdolle. Kuva: Niki Räsänen, Suomen Palopäällystöliitto. 
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4. Turvallisuusviestintä ja viestintä 

Turvallisuusviestinnän osalta Palopäällystöliitto jatkoi aktiivista yhteistyötään pelastuslaitosten kumppanuus-
verkoston, pelastusalan viestijöiden, Tuvi-tukitiimin ja muiden toimijoiden kanssa.  

Liitto tuotti aktiivisesti turvallisuusviestintää omilla sosiaalisen median kanavillaan. Lisäksi myös vuonna 2021 
Palopäällystöliitto oli vahvasti mukana tukemassa pelastusalan yhteisiä turvallisuusviestinnällisiä ulostuloja.  

Toimintavuoden aikana Palopäällystöliiton sosiaalisen median kanavat jatkoivat tasaista kasvua. Sekä hen-
kilöstölle että luottamushenkilöille koulutettiin esimerkiksi turvallisuusviestintäämme oleellisesti liittyvää me-
diatiedoteprosessia sekä Palopäällystöliiton sosiaalisen median toimintaa. 

Liiton asiantuntijaviestinnän kehittämistyö jatkui myös vuoden 2021 aikana asiantuntijapankin valmistelulla.  

Liitolla on käytössään sosiaalisen median kanavista Instagram, Facebook, Twitter, YouTube ja LinkedIn, joi-
den ominaispiirteet on huomioitu yhä tarkemmin turvallisuusviestinnän ja yhteiskunnallisen vaikuttamisviestin-
nän edistämiseksi.  

Liiton sosiaalisen median kanavien seuraajat 
 

  
2017 

 

 
2018 

 
2019 

 

 
2020 

 
2021 

Facebook 2 836 3 106 3 292 (+186) 3 345 (+53) 3 386 (+41) 

Instagram 986 1 122 1 272 (+150) 1 348 (+76) 1 425 (+77) 

LinkedIn 19 170 294 (+124) 487 (+193) 643 (+156) 

Twitter 321 747 1 012 (+265) 1 288 (+276) 1 534 (+306) 

YouTube - 172 219 (+47) 296 (+77) 361 (+65) 

Erillisiä lehdistötiedotteita lähetettiin ajankohtaisista aiheista yhteensä 23. Tiedotteiden johdosta liiton toi-
miston työntekijät sekä luottamushenkilöt esiintyivät lehti- ja verkkojutuissa asiantuntijoina. 

Pelastusalan vuosittaisista kampanjoista Palopäällystöliitto oli mukana NouHätä!-kampanjan ja Paloturvalli-
suusviikon toteutuksissa.  

Liiton eri toimielimille ja toimistolle on vuosien saatossa kertynyt runsaasti pelastustoimeen liittyvää tietoa ja 
näkemyksiä. Liiton toimisto neuvoo erilaisissa ongelmatilanteissa olevia kansalaisia, median edustajia, päät-
täjiä ja pelastustoimen henkilöitä aktiivisesti.  

Lisäksi Palopäällystöliitto rakentaa vahvalle viestinnälliselle pohjalle yhä ketterämpää turvallisuusviestintää 
yhteistyössä alan muiden toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.  
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Viestintä 

Vuonna 2021 Palopäällystöliiton viestinnässä elettiin yhä poikkeuksellisia aikoja. Edellisen vuoden aikana 
kehitettyjä digitaalisen vuorovaikutuksen keinoja hyödynnettiin yhä laajasti. Tästä yhtenä esimerkkinä toimi-
vat Pelastusopiston ViVaPe-hankkeen kanssa yhdessä toteutetut 7 webinaaria, jotka olivat suunnattuja eri-
tyisesti pelastusalan johdolle ja viestijöille. Tavoitteenamme on ollut, että webinaari- ja etävuorovaikutus-
käytäntömme ovat sellaisia, jotka toimivat esimerkkinä ja tarjoavat myös muille alan toimijoille yhteistyö-
mahdollisuuksia. 

 
 
Toukokuussa 2021 Palopäällystöliiton sosiaalisen median kanavilla muistuteltiin pihan kevätsiivouksen turvallisuushuomioista. Kuva: 

Niki Räsänen, Suomen Palopäällystöliitto.  
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5. Jäsenpalvelut 

Palopäällystöliiton jäsenpalveluihin kuuluvat järjestötoiminta, jäsenviestintä, ansiomerkkeihin perustuva huo-
mionosoituskäytäntö, julkaisutoiminta ja yhteistyötahot sekä muut jäsenpalvelut. Liiton henkilöstö tuottaa pal-
velut pitkälti omin voimin. 

Jäsenviestintä 

Palopäällystöliiton jäsenviestintää toteutettiin vuonna 2021 monikanavaisesti: säännöllistä ajankohtaisvies-
tintää tehtiin vuorovaikutteista Howspace-verkkoalustaa hyödyntäen, mutta myös sosiaalisessa mediassa 
sekä sähköpostitse. Liiton perinteisistä viestintäkanavista osana jäsenviestintää jatkoivat myös Palopääl-
lystö-jäsenlehti (neljä kertaa vuodessa), verkkosivut, ja Pelastustieto-lehti.  

Keväällä 2021 toteutetun jäsenkyselyn tulokset kertoivat, että viestintäämme ollaan tyytyväisiä jäsenistön 
keskuudessa. 

Huomionosoitukset 

Liiton ansiomerkit ovat arvostettuja huomionosoituksia pelastus- ja turvallisuusalalla. Ansiomerkkejä jaettiin 
toimintavuoden aikana seuraavasti: 

Tuliristi annetaan poikkeuksellisen merkittävästä valtakunnallisesta tai kansainvälisestä toiminnasta koko 
maan palo- ja pelastustoimen hyväksi. Tuliristi nro 111 myönnettiin Risto Helmiselle, nro 112 Matti Waiti-
selle ja nro 113 Olli Aromaalle.  

Erityisansioristi annetaan vähintään 30 vuoden poikkeuksellisen ansiokkaasta toiminnasta pelastusalan tai 
turvallisuuden hyväksi. Erityisansioristejä myönnettiin 4 kpl. 

Ansioristi annetaan vähintään 25 vuoden erittäin ansiokkaasta toiminnasta palo- ja pelastustoimen hyväksi 
tai muusta määritellystä syystä. Ansioristejä myönnettiin 23 kpl.  

Ansiomitali annetaan vähintään 15 vuoden kiitettävästä toiminnasta palo- ja pelastustoimen hyväksi teh-
dystä työstä tai muista määritellyistä ansioista. Ansiomitaleja myönnettiin 45 kpl.  

Pöytästandaareja ei kertomusvuonna myönnetty yhtään. 

Vuoden sopimuspalokunnan päällikön tunnustuksen sai Jouni Komulainen, Peltosalmen VPK. 

Stipendejä myönnetään Pelastusopiston ja Helsingin pelastuskoulun johtamisen opinnoissa menestyneille ali-
päällystö- ja päällystökursseilta valmistuneille. Vuonna 2021 stipendin saivat Heli Hyttinen Pelastusopiston 
palopäällystökurssi AMKA11, Harri Laine Pelastusopiston alipäällystökurssi 46 ja Jussi-Pekka Kujala Pe-
lastusopiston alipäällystökurssi 47. 
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Muut jäsenpalvelut 

Kertomusvuonna tehtiin Palopäällystökalenteri, joka lähetettiin postitse kaikille jäsenille.  

Neljän feeniksin kilta jatkoi toimintaansa. Sen tarkoituksena on koota yhteen sopimuspalokuntien päällikön, 
puheenjohtajan tai muissa vastaavissa tehtävissä toimivia henkilöitä ja edistää osaltaan sopimuspalokunta-
harrastuksen jatkumista. Kilta toimii yhdyssiteenä jo aktiivisen palokuntatoiminnan jättäneiden ja edelleen 
toiminnassa aktiivisesti olevien jäsentensä välillä sekä kokoaa ja ylläpitää palokuntatoiminnan historiallisia 
perinteitä ja vaalii yhteisiä palokuntamuistoja. Kilta järjesti 7.8.2021 Hyvinkään torilla turvallisuusviestintä- 
ja vanhojen paloautojen tapahtuman, ja samassa yhteydessä pidettiin myös kiltakokous. Killan komentajana 
jatkoi Pekka Sippola Ylöjärveltä. 

Muista jäsenpalveluista voidaan mainita muun muassa MC Fire Officers -kokoontuminen KymiRing Kausa-
lassa 12.6. ja Palopäällystö-Golf, joka pelattiin 10 kisaajan kesken Oulun Virpiniemi Golfissa 18.6. 

 
 
MC Fire Officers -kokoontuminen KymiRingillä 12.6.2021. Kuva: Suomen Palopäällystöliitto  
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6. Riskienhallintapalvelut 

Suomen Palopäällystöliiton tarjoamat riskienhallintapalvelut ovat liiton omarahoituksen toiminnallinen kivi-
jalka, joka käsittää yrityksille tarjottavia koulutuksia, julkaisuja ja asiantuntijapalveluita. Koulutusten ja jul-
kaisumyynnin perusta on jo useita vuosia jatkunut turvakorttikoulutusten kehittäminen yhteistyössä Suomen 
Pelastusalan Keskusjärjestön kanssa.  

Palopäällystöliitto kehittää myös muille osapuolille suunnattuja koulutuksia ja asiantuntijapalveluita kasva-
vissa määrin. Esimerkkeinä muista palveluista voidaan mainita erilaisten sovellusten, verkkotyökalujen ja 
koulutusten kehittäminen yhdessä 3D Talo Finland Oy:n, Incident Management Solutions Finland Oy:n, Sys-
tems Garden Oy:n ja Qreform Oy:n kanssa. Riskienhallintapalveluiden erityisenä tavoitteena on parantaa 
turvallisuusosaamista ja turvallisuuskulttuuria sekä näin estää ennalta onnettomuuksien syntyminen samalla, 
kun sillä pyritään kasvattamaan liiton omaa varainhankintaa. 

Riskienhallintapalvelujen koulutusten tarjontaa ja markkinointia on kehitetty helpommin lähestyttäviksi. Vuo-
den aikana turvallisuuskoulutuksia on toteutettu yrityksissä ja oppilaitoksissa. Pandemiatilanteen takia koulu-
tus on siirtynyt pääosin verkkoon. Riskienhallintapalveluiden henkilömäärä kasvoi vuoden aikana, kun Vili 
Heinikoski toimi tehtävissä ensin harjoittelijana ja myöhemmin turvallisuusasiantuntijan nimikkeellä. 

Kurssinjohtajakoulutus  

Kurssinjohtajakoulutuksella on merkittävä rooli liiton omarahoituksen hankkimisessa. Tulityökorttikoulutuksen 
uudistuksen myötä vuoden aikana järjestettiin täydennyskoulutuksia pandemiatilanteen ehdoilla lähikoulutuk-
sina ympäri Suomea. Koulutuskiertueen lisäksi koulutuksia järjestettiin verkkototeutuksina. Täydennyskoulutuk-
sen kävi toimintavuonna 512 kurssinjohtajaa 1 284 kurssinjohtajasta. Täydennyskoulutusten lisäksi toiminta-
vuoden aikana järjestettiin yksi tulitöiden kurssinjohtajien peruskurssi, jolla oli 24 osallistujaa. Tulitöiden kurs-
sinjohtajat kouluttivat toimintavuoden aikana yhteensä 59 661 tulityökorttia. 

Sosiaali- ja terveysalan kurssinjohtajakoulutuksia järjestettiin vuoden aikana yksi. Kurssinjohtajia koulutettiin 
yhteensä 10. Kurssinjohtajia oli toimintavuonna 424.  

 
Kurssityyppi 

 

 
Kurssien lukumäärä 

 
Koulutettujen henkilömäärä 

Tulityö,  
kurssinjohtaja 

3 peruskurssia,  
11 täydennyskoulutusta 

291 

Sosiaali- ja terveysala, kurssinjoh-
taja 

1 peruskurssi, 3 täydennyskoulutusta 34 

Yhteensä 18 325 
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Muut riskienhallintapalvelut 

Tulsu.fi-palvelun kehittämistä jatkettiin yhdessä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Systems Garden 
Oy:n kanssa. Tulsu.fi:ssä pystyy laatimaan tulityösuunnitelmia ja tulityölupia. Alustaa käytetään tulitöiden 
kurssinjohtajien täydennyskoulutukissa ja peruskursseilla. 

Suomen Palopäällystöliitto on yhteistyössä Qreformin kanssa tuottanut sosiaali- ja terveysalalle verkkokoulu-
tuksia alan turvallisuusosaamisen kehittämiseksi. Verkkokoulutusten sisältöjä ja palautteita on arvioitu vuoden 
aikana. Sisältöjen on todettu olevan edelleen ajantasaisia, ja sovellusta käyttävät asiakkaat ovat olleet tyy-
tyväisiä koulutuksen laatuun. 

Palveluvalikoimamme laajentui kahden uuden yhteistyösopimuksen myötä vuoden aikana. Teknologiayritys 
3D Talo Oy tuottaa VR- ja AR-ympäristöihin moderneja koulutusratkaisuja, joissa yhteistyön myötä jatkossa 
hyödynnetään Palopäällystöliiton asiantuntijuutta. Palveluita pystytään tarjoamaan laajalti riskienhallinta-
palveluiden asiakkaille, mutta myös viranomaisten käyttöön.  

 

Palopäällystöliiton Ari Keijonen ja 3D Talon Miitri Sinkko allekirjoittivat yhteistyösopimuksen syksyllä 2021 Palopäällystöliiton toi-
mistolla. 

Toisella yhteistyösopimuksella vahvistetaan riskienhallintapalveluiden tarjontaa kriisijohtamisen saralla Inci-
dent Management Finland Oy:n kanssa. Yhteistyöllä osapuolet lisäävät kykyään tarjota asiakkailleen koko-
naisvaltaisia ratkaisuja riskienhallinnan ja häiriötilannejohtamisen kouluttamiseen. Yhteistyö sekä vahvistaa 
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asiantuntijuutta että lisää molempien osapuolten resursseja erilaisten asiakastarpeiden täyttämiseksi. Vuo-
den aikana syntyi yhteinen tuote SUOJA, joka ottaa kattavasti huomioon poikkeustilanteen hallintaan vaa-
dittavan suorituskyvyn eri tekijät. 

  
 
Palvelumuotoilua yhdessä Incident Management Solutions Finland Oy:n kanssa. 
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7. Hallinto  

Liiton nykyiset säännöt merkittiin Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistysrekisteriin 5.3.2014, ja lopullisesti ne 
otettiin käyttöön vuoden 2014 lopulla. Nykyisten sääntöjen jaostorakenne on yleisesti koettu toimivaksi, ja 
sääntöihin kirjattu rotaatiosäännös riittävän vaihtuvuuden aikaansaamiseksi luottamushenkilötehtäviin alkaa 
näkyä vähitellen. 

Liittohallitus päivitti kokouksessaan 1/21 (§ 14, 27.1.2021) Neljän Feeniksin Killan toimintasäännön. 

Liittohallitus hyväksyi kokouksessaan 3/21 (§ 34, 1.6.2021) Työsuhdepyöräetu Suomen Palopäällystöliitossa 
-ohjesäännön. 

Liittohallitus hyväksyi kokouksessaan 5/21 (§ 63, 23.11.2021) Työsuhdematkalippuetu Suomen Palopäällys-
töliitossa -ohjesäännön. 

Liittokokoukset 

Palopäällystöliiton ylin päätösvalta kuuluu vähintään kaksi kertaa vuodessa kokoontuvalle liittokokoukselle. 
Liittokokouksiin voivat osallistua kaikki liiton jäsenet.  

Kevätliittokokous pidettiin perjantaina 23.4.2021 Liiton toimistolla ja Teams-etäyhteyksin, ja sen puheenjoh-
tajana toimi rehtori Matti Waitinen Helsingin pelastuskoululta. Kokouksessa päätettiin muun muassa edellisen 
vuoden toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja vastuuvapaudesta. Voimassa olleiden covid-19-pandemi-
asta johtuvien kokoontumisrajoitusten ja -suositusten vuoksi kokous järjestettiin hybriditilaisuutena. 

Syysliittokokous pidettiin tiistaina 14.12.2021 Helsingin pelastuslaitoksen Osaamiskeskuksessa ja Teams-
etäyhteyksin. Kokouksen puheenjohtajana toimi Helsingin pelastuskoulun johtaja Jari Lempinen. Kokouksessa 
käsiteltiin muun muassa vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmat, valittiin liittohallituksen uudet jäsenet 
erovuoroisten tilalle, valittiin tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä kutsuttiin kaksi uutta kunniajäsentä. 
Liittokokous valtuutti puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan myymään liiton nykyiset tilat, mikäli yhteiset toimi-
tilat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kanssa löytyvät. Heikentyneen covid-19-pandemiatilanteen vuoksi 
jäsenille mahdollistettiin edellisen liittokokouksen tavoin osallistuminen myös etäyhteydellä. 

 
 
Kevätliittokokous 2021 järjestettiin turvallisesti etäyhteyksin. Kuva: Suomen Palopäällystöliitto 
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Liittohallitus 

Liittohallitus valitaan sääntöjen mukaan kaikkien jaostojen edustajista, jotka toimivat jaostojen ja liittohalli-
tuksen yhdyshenkilöinä. Syysliittokokous valitsee erikseen myös liittohallituksen puheenjohtajan. Joka vuosi 
valitaan kaksi liittohallituksen jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Ensimmäisen ja toisen kerran 
erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Henkilö voi toimia kussakin luottamustoimessa korkeintaan kaksi perät-
täistä, täyttä kolmivuotiskautta. 

Liittohallituksen erovuoroisina olivat Riskienhallinta-jaoston edustaja Teemu-Taavetti Toivonen (varajäsene-
nään Pauliina Kopra) ja Yritysturvallisuus-jaoston edustaja Kalle Seppänen (varajäsenenään Veera 
Jämsén). Syysliittokokous valitsi, että he kaikki voivat jatkaa rooleissaan jaostokokousten esitysten mukai-
sesti. Tässä kokouksessa valituksi tulleet tulevat erovuoroisiksi syysliittokokouksessa 2024.  

 

Liittohallituksen kokoonpano 14.12. saakka ja 14.12. alkaen (ei muutoksia syysliittokokouksessa) 
 
Puheenjohtaja 
Veli-Pekka Ihamäki, pelastusjohtaja, Espoo 
 
Jäsenet 

Varsinainen jäsen Varajäsen 

Katja Ahola, varautumispäällikkö, Järvenpää Juha Alander, valmiuskoordinaattori, Hämeenlinna 

Mikko Nurmi, palokunnanpäällikkö, Helsinki Marko Nieminen, palokunnanpäällikkö, Lahti 

Peter Johansson, pelastusjohtaja, Porvoo Kimmo Markkanen, tukipalvelupäällikkö, Veikkola 

Ville Mensala, pelastusjohtaja, Helsinki Olli Korteniemi, palomestari, Vantaa 

Kalle Seppänen, yritysturvallisuuspäällikkö, Jämsänkoski Veera Jämsén, yritysturvallisuuspäällikkö, Helsinki 

Teemu-Taavetti Toivonen, pelastuspäällikkö, Tampere Pauliina Kopra, johtava palotarkastaja, Espoo 

Esittelijänä ja sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Ari Keijonen. 

Vuoden aikana liittohallitus kokoontui viisi kertaa, ja pöytäkirjoihin merkittiin 69 asiakohtaa. Merkittäviä asi-
oita olivat muun muassa lausuntojen antaminen sekä edustajien ja asiantuntijoiden nimeämiset eri työryhmiin 
ja toimikuntiin.  

Työvaliokunta 

Työvaliokuntaan kuuluvat sääntöjen mukaan liittohallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä toi-
minnanjohtaja. Työvaliokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.  
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Jaostojen johtokunnat 

Palopäällystöliiton jäsenet jakaantuvat kuuteen jaostoon, jotka toimivat sisäisesti itsenäisesti ja yhteistoimin-
nassa keskenään. Jaostojen ulkoinen esiintyminen tapahtuu yleensä liittohallituksen kautta koko liiton nimissä. 
Jaostojen toimintaa johtavat jaostokokousten valitsemat jaoston puheenjohtaja ja johtokunta. Kunkin jaoston 
johtokunnan kokouksiin osallistuu myös liiton toimiston yhteyshenkilö. 

Hallinto ja tukipalvelut 
 

Varsinainen jäsen 10.11. asti 

Puheenjohtaja 

Peter Johansson, pelastusjohtaja, Porvoo 

Varapuheenjohtaja 
Markus Aarto, pelastusjohtaja, Rovaniemi 

Sihteeri 
Sami Hakonen, suunnittelija, Turku 

Kimmo Markkanen, tukipalvelupäällikkö, Kirkkonummi 

Niki Haake, erityisasiantuntija, Hämeenlinna 

Varajäsen 10.11. asti 

1. Saara Pennanen Axelsson, viestintäpäällikkö, Helsinki 

2. Olli-Veikko Kurvinen, toiminnanjohtaja, Helsinki 

 
Varsinainen jäsen 10.11. alkaen 

Puheenjohtaja 
Peter Johansson, pelastusjohtaja, Porvoo 

Varapuheenjohtaja 
Markus Aarto, pelastusjohtaja, Rovaniemi 

Sihteeri 
Sami Hakonen, suunnittelija, Turku 

Kimmo Markkanen, tukipalvelupäällikkö, Kirkkonummi 

Niki Haake, erityisasiantuntija, Hämeenlinna 

Varajäsen 10.11. alkaen 

1. Olli-Veikko Kurvinen, toiminnanjohtaja, Helsinki 

2. Elina Haapala, suunnittelija, Tampere 

 
Toimiston yhteyshenkilönä oli koulutusjohtaja Tomi Timonen. 
 
Pelastustoiminta 
 

Varsinainen jäsen 27.10. asti 

Puheenjohtaja 
Ville Mensala, pelastusjohtaja, Helsinki 

Varapuheenjohtaja, sihteeri 
Olli Korteniemi, palomestari, Vantaa 

Janne Aso, asemamestari, Piikkiö 

Jarno Majaniemi, palomestari, Tampere 

Kari Nurminen, asemamestari, Helsinki 

Varajäsen 27.10. asti 

1. Olli Heikkilä, vs. palopäällikkö, Forssa 

2. Heikki Havukainen, palomestari, Lempäälä 
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Varsinainen jäsen 27.10. alkaen 

Puheenjohtaja 
Ville Mensala, pelastusjohtaja, Helsinki  

Varapuheenjohtaja 
Jarno Majaniemi, palomestari, Tampere 

Sihteeri 
Heikki Havukainen, palomestari, Tampere 

Olli Korteniemi, palomestari, Vantaa 

Janne Aso, asemamestari, Piikkiö 

Kari Nurminen, asemamestari, Helsinki 

Varajäsen 27.10. alkaen 

1. Olli Heikkilä, vs. palopäällikkö, Forssa 

2. Olli Korteniemi, palomestari, Vantaa 

 
Toimiston yhteyshenkilönä oli koulutuspäällikkö Pasi Uurasmaa. 

 
Riskienhallinta 
 

Varsinainen jäsen 26.10. asti 

Puheenjohtaja 
Teemu-Taavetti Toivonen, pelastuspäällikkö, Tampere 

Varapuheenjohtaja 
Pauliina Kopra, johtava palotarkastaja, Espoo 

Anja Aatsinki, lehtori, Kerava 

Marjo Oksanen, riskienhallintapäällikkö, Vesivehmaa 

Mikko Puolitaival, riskienhallintapäällikkö, Rauma 

Varajäsen 26.10. asti 

Sihteeri 
1. Elina Haapala, viestintäsuunnittelija, Tampere 

2. Kari Telaranta, johtava asiantuntija, Vantaa 

 
Varsinainen jäsen 26.10. alkaen 

Puheenjohtaja 
Teemu-Taavetti Toivonen, pelastuspäällikkö, Tampere 

Varapuheenjohtaja 
Pauliina Kopra, johtava palotarkastaja, Espoo 

Sihteeri 
Anja Aatsinki, lehtori, Kerava 

Marjo Oksanen, riskienhallintapäällikkö, Vesivehmaa 

Mikko Puolitaival, riskienhallintapäällikkö, Rauma 

Varajäsen 26.10. alkaen 

1. Yrjö Juustila, turvallisuuspäällikkö, Muhos 

2. Kari Telaranta, johtava asiantuntija, Vantaa 

 
Toimiston yhteyshenkilönä oli koulutusjohtaja Tomi Timonen. 
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Vapaaehtoispalokuntatoiminta 
 

Varsinainen jäsen 16.10. asti 

Puheenjohtaja 
Mikko Nurmi, palokunnanpäällikkö, Helsinki  

Varapuheenjohtaja 
Pekka Sippola, Ylöjärvi  

Sihteeri 
Mika Gröndahl, asiantuntija- ja kehittämispalveluiden johtaja, Veikkola 

Katri-Mari Latvala, palokunnanpäällikkö, Sampu 

Marko Nieminen, palokunnanpäällikkö, Lahti 

Varajäsen 16.10. asti 

1. Antti Rautava, palokunnanpäällikkö, Lappohja 

2. Jaana Turunen, yksikönjohtaja, Espoo 

 
Varsinainen jäsen 16.10. alkaen 

Puheenjohtaja 
Mikko Nurmi, palokunnan 2. varapäällikkö, Helsinki  

Varapuheenjohtaja 
Mika Gröndahl, asiantuntija- ja kehittämispalveluiden johtaja, Veikkola 

Sihteeri 
Markku Savolainen, kehittämispäällikkö, Vantaa 

Katri-Mari Latvala, palokunnanpäällikkö, Sampu 

Marko Nieminen, palokunnanpäällikkö, Lahti 

Varajäsen 16.10. alkaen 

1. Antti Rautava, palokunnanpäällikkö, Lappohja 

2. Jaana Turunen, yksikönjohtaja, Espoo 

 
Toimiston yhteyshenkilönä oli koulutuspäällikkö Pasi Uurasmaa. 

 
Varautuminen ja väestönsuojelu 
 

Varsinainen jäsen 5.10. asti 

Puheenjohtaja 
Katja Ahola, varautumispäällikkö, Järvenpää 

Varapuheenjohtaja 
Juha Alander, valmiuskoordinaattori, Hämeenlinna 

Sihteeri 
Mika Lehestö, suunnittelija, Yliskulma 

Tiia Tiesmäki, Lohja 

Juha Kärkkäinen, valmiuspäällikkö, Kajaani 

Varajäsen 5.10. asti 

1. Joni Henttu, johtaja (LAVI), Kouvola 

2. Tomi Rask, varautumisen opettaja, Vantaa 

 
Varsinainen jäsen 5.10. alkaen 

Puheenjohtaja 
Katja Ahola, varautumispäällikkö, Järvenpää 

Juha Alander, valmiuskoordinaattori, Hämeenlinna 

Mika Lehestö, suunnittelija, Yliskulma 

Harriet Lonka, TKI-asiantuntija, Helsinki 

Juha Kärkkäinen, valmiuspäällikkö, Kajaani 
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Varajäsen 5.10. alkaen 

1. Joni Henttu, johtaja (LAVI), Kouvola 

2. Petri Parviainen, johtava väestönsuojelusuunnittelija, Helsinki 

 
Toimiston yhteyshenkilönä oli koulutusjohtaja Tomi Timonen. 
 
Yritysturvallisuus 
 

Varsinainen jäsen 1.12. asti 

Puheenjohtaja 
Kalle Seppänen, yritysturvallisuuspäällikkö, Jämsänkoski 

Varapuheenjohtaja 
Veera Jämsén, johtaja, Helsinki 

Pasi Repola, Mill Safety Manager, Oulu 

Jussi Lång, turvallisuuspäällikkö, Kaustinen 

Tuija Kilpeläinen, alueturvallisuuspäällikkö, Lappeenranta 

Varajäsen 1.12. asti 

Sihteeri  
1. Olli Aromaa, turvallisuuspäällikkö, Helsinki 

2. Raine Dahlqvist, projektipäällikkö, Hämeenlinna 

 
Varsinainen jäsen 1.12. alkaen 

Puheenjohtaja 
Kalle Seppänen, yritysturvallisuuspäällikkö, Jämsänkoski 

Varapuheenjohtaja 
Veera Jämsén, johtaja, Helsinki 

Pasi Repola, Mill Safety Manager, Oulu 

Jussi Lång, turvallisuuspäällikkö, Kaustinen 

Sihteeri 
Tuija Kilpeläinen, alueturvallisuuspäällikkö, Lappeenranta 

Varajäsen 1.12. alkaen 

1. Tuomo Linjala, Real Eastate Security Manager, Kirkkonummi 

2. Raine Dahlqvist, projektipäällikkö, Hämeenlinna 

 
Toimiston yhteyshenkilönä oli koulutuspäällikkö Mikko Poutala. 
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Normisto 
 
Liiton sääntöjen lisäksi toimintaa ohjaavat 27 liittohallituksen vahvistamaa ohjesääntöä. 
 

Henkilöstö ja toimitilat 
 
Jäsenten toiminnan helpottamiseksi liitto ylläpitää toimistoa, joka muodostuu päätoimisista toimihenkilöistä ja 
toimitiloista. Toimisto palvelee, luo edellytyksiä ja toteuttaa liiton hallinnon päätöksiä. Henkilöstön määrä 
pyritään pitämään tarkoituksenmukaisena ja vuoden aikana tehtävissä toimivat:  
 

Milla Hallikas  korkeakouluharjoittelija (1.8.–31.12.) 

Vili Heinikoski koulutussuunnittelija (21.4. alkaen), turvallisuusasiantuntija (10.7. alkaen) 

Joel Kauppinen hankepäällikkö (1.10. alkaen) 
Ari Keijonen toiminnanjohtaja  
Antti Kinnunen  kehittämispäällikkö 
Outi Klemetti-Talvinen  projektipäällikkö (11.1.–21.11.) 
Jaana Kovero  talous- ja hallintoassistentti  
Niklas Liiri  viestinnän harjoittelija (1.11. alkaen) 
Henriikka Majoniemi  koulutuskoordinaattori  
Siiri Pohjoinen viestintäpäällikkö (18.9. saakka) 
Mikko Poutala  koulutuspäällikkö 
Niki Räsänen  viestinnän tuottaja (31.10. saakka), viestinnän asiantuntija (1.11. alkaen) 
Saku Sutelainen projektipäällikkö 
Tomi Timonen koulutusjohtaja   
Pasi Uurasmaa koulutuspäällikkö (1.4. alkaen) 

Liiton toimitilat sijaitsivat Helsingissä, osoitteessa Iso Roobertinkatu 7 A 5.  
 

 
Liiton henkilöstö kokoontui suunnittelupäivälle elokuussa 2021. Kuva: Suomen Palopäällystöliitto  
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Jäsenistö 
 
Liiton jäsenet jakautuvat toimiviin, kannattaviin ja kunniajäseniin. Liittokokous kutsuu kunniajäsenet. Muut jäse-
net hyväksytään hakemuksen perusteella.  
 
Kunniajäsenet 
 
Vuoden alussa liitolla oli seitsemän kunniajäsentä: pelastuskomentaja (eläkk.) Rainer Alho, opetusneuvos 
Erkki Jaakkola, palopäällikkö (eläkk.) Sakari Lehtinen, ylijohtaja (eläkk.) Pekka Myllyniemi, pelastusjoh-
taja (eläkk.) Heikki Paajanen, palopäällikkö (eläkk.) Lauri Syrjä ja pelastuskomentaja (eläkk.) Kari Lehto-
kangas. Rainer Alho on liiton kunniapuheenjohtaja. Kunniajäsenistä Sakari Lehtinen menehtyi kesällä 2021. 
 
Liittohallitus kokouksessaan 5/21 päätti esittää syysliittokokoukselle kahden uuden kunniajäsenen kutsumista. 
Uusiksi kunniajäseniksi esitettiin kutsuttavan Timo Kaistinen pelastuspäällikkö (eläkk.) ja Jarmo Sirola tekni-
nen päällikkö (eläkk.). Syysliittokokous kutsui uudet kunniajäsenet ja heille luovutettiin kunniajäsenten tunnuk-
set. 
 
Liitolla oli vuoden lopussa kunniajäsenten lisäksi yksi vapaajäsen, joille tämä asema on myönnetty aikaisem-
man käytännön mukaisesti. 
 

 
 
Timo Kaistisen ja Jarmo Sirolan kutsuminen kunniajäseniksi syysliittokokouksessa 2021. Kuva: Suomen Palopäällystöliitto  
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Jäsenet 
 
Toimivat jäsenet jakaantuvat kuuteen jaostoon: 

Hallinto ja tukipalvelut 
Pelastustoiminta 
Riskienhallinta 
Vapaaehtoispalokuntatoiminta 
Varautuminen ja väestönsuojelu 
Yritysturvallisuus 

Jokainen jäsen kuuluu johonkin jaostoon. Jäsen voi valita jaoston oman kiinnostuksensa perusteella. Jäsen voi 
halutessaan osallistua kuitenkin kaikkien jaostojen toimintaan. 
 
Jäsenmäärä 

 

 

YJ RH YT PT VP VV HT 

Jäsenmäärä 1.1. 12 306 347 621 460 79 135 

Liittynyt  9 19 21 10 4 3 

Siirtynyt muista jaostoista   1   2 2 

Siirtynyt muihin jaostoihin  2 1  2   

Eronnut/kuollut  9 14 16 12 3 3 

Erotettu  5 7 4 5 1 1 

Jäsenmäärä 31.12. 12 299 345 622 451 81 136 

 
Erotetuiksi on edellä kirjattu sellaiset jäsenet, jotka olivat laiminlyöneet jäsenmaksunsa vuosina 2019 ja 
2020. Nämä jäsenet on sääntöjen mukaisesti katsottu liittohallituksen päätöksellä erotetuksi liitosta. Vuoden 
lopussa Palopäällystöliitto muodostui 1941 (vuoden 2020 lopussa 1957) henkilöjäsenestä ja 12 (12) yritys-
jäsenestä. 
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8. Talous 

Kertomusvuoden tuloslaskelma muodostui 25 516,19 euroa ylijäämäiseksi (edellisvuonna alijäämää 
62 884,96 euroa). Taseen loppusummat olivat 852 041,34 euroa (edellisvuonna 831 954,18 euroa). 

Varsinainen toiminta 

Varsinainen toiminta koostuu koulutustoiminnasta, asiantuntijatoiminnasta, jäsenpalveluista ja viestinnästä 
sekä hallinnosta. 

Varsinainen toiminta – yhteiskulut ja poistot mukaan lukien – oli alijäämäistä noin 1 021 000 euroa (edellis-
vuonna noin 872 000 euroa). Koronasta huolimatta varsinaisen toiminnan toteutuneet kulut (noin 1 200 000 
euroa) olivat talousarvioon nähden vain noin 21 prosenttiyksikköä pienemmät, kun puolestaan koronan seu-
rauksena tuotot olivat 179 000 euroa ja jäivät talousarviosta 68 prosenttiyksikköä. Tuottojen negatiivinen 
toteutuma kohdistui ensisijaisesti koulutustoimintaan. 

Henkilöstökulut noin 682 000 euroa, mukaan lukien kouluttajien ja luottamushenkilöiden palkkiot, kasvoivat 
edellisvuoteen (660 000 euroa) verrattuna 3,3 prosenttiyksikköä. 

Varainhankinta 

Varainhankinnalla tarkoitetaan jäsenmaksuja sekä omarahoitustoimintaan kuuluvaa myynti-, kustannus-, kon-
sultti- ja näyttelytoimintaa. Omarahoitustoiminta on liiton oman hakeutumisen perusteella arvonlisäveron 
alaista. 

Myyntitoiminta piti sisällään pienimuotoista tarve-, lahja- ja muistoesineistöä sekä palokunta-asematunnuksia 
palopäällystön ja palokuntien käyttöön sekä mm. ajoneuvojen käyttövoimatarroja. 

Kustannustoimintaa harjoitetaan tarveharkintaisesti. Vuoden 2021 aikana julkaistiin uusi Sosiaali- ja terveys-
alan turvallisuusosaaja – Opas sosiaali- ja terveysalan turvallisuuden kehittämiseen. 

Konsulttitoiminta kattaa kurssinjohtajakoulutuksen sekä kehittämis- ja konsultointipalvelut pitäen sisällään eri 
organisaatioille suunnattua, räätälöityä toiminnan kehittämistyötä, jolle ominaista on opastavuus, neuvovuus 
ja ohjaavuus.  

Varainhankinnan puolella jäsenmaksut toteutuivat suunnitellusti, myynti- ja kustannustoiminnan kysyntä hei-
kentyi edelleen, osin koronankin, seurauksena. Konsultti- ja valmennustoiminta tuotti hieman suunniteltua 
enemmän. Näytteilleasettajatoiminta lakkasi kokonaan Palopäällystöpäivien perumisen vuoksi. Varainhan-
kinnan nettotuotoksi muodostui 416 000 (tavoite 429 000). Edellisvuoteen verrattuna varanhankinnan netto-
tulos parani 48 prosenttiyksiköllä. 

Rahoitus 

Toimintavuodesta varsinaisen toiminnan tuotoilla rahoitettiin 13,6 prosenttia (edellisvuodet 20 ja 19: 
9,1/35,8), omarahoitustoiminnan tuotoilla 33,3 prosenttia (31/26,4), jäsenmaksuilla 5,1 prosenttia 
(6,9/4,2) ja Palosuojelurahaston yleis- ja erityisavustusten sekä muun hanketyyppisen rahoituksen turvin 
48,0 prosenttia (53,0/33,6). Rahaston yleisavustus kohdistui koulutustoiminnan, asiantuntijatoiminnan, kan-
sainväliseen toiminnan ja jäsenpalveluiden toteuttamiseen.  
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Palosuojelurahaston yleisavustus saatiin talousarvion mukaisesti, ja erityisavustuksia tiliytyi hankkeiden ete-
nemisen mukaisesti. Erityisavustettavia kohteita olivat seuraavat hankkeet: MentalFireFit, Pelastustoimen 
posttraumatyöpaja, Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus ja Muutosjohtamisen tukeminen pelastustoimessa. 

Muita pienempiä avustuksia saatiin Sivis-opintokeskuksesta. 

Liiton jäsenmaksu oli 37 euroa henkilöjäseniltä, 18,50 euroa opiskelijoilta ja eläkeläisiltä sekä kannatus-
jäsenmaksu 595 euroa yrityksiltä ja laitoksilta.  

Palopäällystöliiton taloudenpito on tehty Tilibic Oy:ssä. Toimihenkilöt käsittelevät osto- ja myyntilaskut toi-
mistolla, ja tilitoimisto ylläpitää kirjanpidon ja taloudenhoidon. Taloushallinnossa käytetään Netvisor-ohjel-
mistoa. 

 

Palopäällystöliiton painotuotteet löytyvät osoitteesta sppl.fi/verkkokauppa. 

  

http://www.sppl.fi/verkkokauppa
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Tuloslaskelma (1 000 €) 

 

Varsinainen toiminta 2021 2020 

 Tuotot   

 Koulutustoiminta 142 66 

 Asiantuntijatoiminta 8 10 

 Jäsenpalvelut 11 9 

 Turvallisuusviestintä 16 0 

 Yhteiskulut 2 5 

 Tuotot yhteensä 179 91 

    

 Kulut   

 Varsinaisen toiminnan kulut -253 -61 

 Henkilöstökulut -682 -660 

 Poistot -2 -4 

 Muut kulut -263 -238 

 Kulut yhteensä -1 201 -963 

    

Varainhankinta 

 Tuotot   

 Jäsenmaksutuotot 68 69 

 Myynti- ja kustannustoiminta 40 48 

 Konsultointi ja valmennus 398 261 

 Tuote-esittely 0 0 

 Tuotot yhteensä 506 378 

    

 Kulut -90 -97 

    

Sijoitus- ja rahoitustoiminta   

 Tuotot 0 0 

 Kulut -3 0 

    

Avustukset   

 PSR, yleisavustukset 411 403 

 PSR, erityisavustukset 222 109 

 PSES 0 16 

    

Tilikauden tulos 26 -63 
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Tase (1 000 €) 

 

VASTAAVAA 31.12.2021 31.12.2020 

 Pysyvät vastaavat   

 Aineettomat hyödykkeet 0 0 

 Aineelliset hyödykkeet 5 7 

 Sijoitukset 364 353 

 Pysyvät vastaavat yhteensä 369 360 

    

 Vaihtuvat vastaavat   

 Vaihto-omaisuus 72 75 

 Lyhytaikaiset saamiset 252 178 

 Rahat ja pankkisaamiset 159 219 

 Vaihtuvat vastaavat yht. 482 472 

    

Vastaavaa yhteensä 852 832 

    

VASTATTAVAA   

 Oma pääoma   

 Yhdistyspääoma 76 76 

 Stipendi- ym. rahastot 97 97 

 Edellisten tilikausien ylijäämä 447 510 

 Tilikauden yli/alijäämä 26 -63 

 Oma pääoma yhteensä 646 620 

    

 Vieras pääoma   

 Lyhytaikainen vieras pääoma yht. 206 212 

 Vieras pääoma yhteensä 206 212 

    

Vastattavaa yhteensä 852 832 
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9. Yhteenveto 

Palopäällystöliiton toiminta kestää edelleen aatteellisen ja toiminnallisen vertailun. Toimintaympäristön tu-
leva muutos antaa liitolle uusia haasteita ja mahdollisuuksia siten, että liiton toiminnalle on turvallisuuden 
puolesta kysyntää tulevaisuudessakin.  

Kuluvan vuoden toimintaa toteutetaan liiton toiminta-ajatuksen, vision, toimintasuunnitelman sekä liittohalli-
tuksen ja muiden luottamuselinten yhteisesti valmistelemien ja hyväksymien strategisten palvelulupausten mu-
kaisesti. Liiton strategian ajankohtaistamista käsitellään luottamuselimissä. Pelastusalan arvot näkyvät liiton 
toiminnan kaikilla tasoilla.  

Koulutus pureutuu edelleenkin ajankohtaisiin sekä osaamista edistäviin ja syventäviin aiheisiin. Lisäksi koulu-
tuksessa otetaan niin sisällöllisesti kuin kohderyhmävalinnoissakin huomioon yhteiskunnan eri sektoreiden tur-
vallisuuden edistäminen. Koulutusta toteutetaan paitsi kontaktitilaisuuksina myös verkossa ja alueellisesti. 

Asiantuntijatoimintaan sekä tarkoituksenmukaiseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan panostetaan, ja toimin-
nassa hyödynnetään alan parhaita asiantuntijoita. Liiton jäsenten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia 
vahvistetaan muun muassa sähköisten työskentelytapojen kehittämisellä ja vakiinnuttamisella. 

Kansainvälisessä toiminnassa saatujen vaikutteiden jalkauttamista tehostetaan, ja liiton rooli erityisesti poh-
joismaisessa toiminnassa sekä FEU-toiminnassa pidetään vahvana.  

Omatoimisen varainhankinnan puolella kuluvana vuonna liitto panostaa edelleen tulitöiden turvallisuuskoulu-
tuksen kehittämiseen, jossa painopisteenä on kurssinjohtajien täydennyskoulutus. 

Liiton taloudenhoidossa pyritään tulojen ja menojen osalta tasapainoon ja näin pitämään talous terveenä. 

 

Suomen Palopäällystöliitto kiittää jokaista jäsentä sekä kaikkia toimintaan osallistuneita ja yhteistyö-
kumppaneita poikkeuksellisesta toimintavuodesta! 

Suomen Palopäällystöliitto  
Iso Roobertinkatu 7 A 5, 00120 Helsinki 

sppl.fi 

Facebook 
@SPPL – Suomen Palopäällystöliitto 

 
Instagram 
@sppl_ry 

 
LinkedIn 

@Suomen Palopäällystöliitto – The Finnish Association of Fire Officers 
 

Twitter 
@SPPL_ry 

 
YouTube 

@Suomen Palopäällystöliitto 


