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Tavoitteet:

• Osallistujat tietävät mistä löytävät tarvittaessa 
”Turvallisesti palokunnassa” –materiaalit

• Kyse Turvallisesti palokunnassa koulutuksissa ei ole 
”vain” epäasiallisen käytöksen ehkäisyssä, vaan 
kokonaisvaltaisesti turvallisesti toiminnasta

• Ohjeet ja materiaalit otetaan käyttöön palokunnissa 
kaikissa osastoissa ja toiminnoissa



Taustaa:

• Pelastusalan epäasiallinen käytös on 

saanut mediahuomiota

• Instagram-tili #emergencyservicetoo

• Ylen uutisointi

• Ministerien reaktiot

• SSPL:n palokuntabarometri 2020



Instagram-tili

• 150 julkaisua (21.8.21-25.1.22)

• Pelastuslaitokset

• Ensihoito

• Sopimuspalokunnat
• Palokuntanuorisotoiminta 

• Palokuntanuorten leirit 

• Puolustusvoimat 

• Rajavartiolaitos 

• Hätäkeskuslaitos 

• Meripelastus 

• Muu 



Ylen jutut 25.1.22

• Pääjuttu Ahdistelua asemalla

• Pelastusalan ylin johto ja järjestöt 
tuomitsevat häirintätapaukset

• Seksuaalisesta häirinnästä ilmoitetaan 
pelastusalalla vain harvoin

• Ministerit pelastusalan ahdistelusta: Ohisalo 
vaatii nopeaa puuttumista, Sarkkinen kutsuu 
alan edustajat koolle

• Terence Sam kertoi pelastusalalla 
kokemastaan häirinnästä ja rasismista Ylelle

• Kun Heini oli alaikäinen, viisi aikuista miestä 
palokunnasta ehdotti seksiä – vain kourallinen 
sopimuspalokunnista on selvittänyt 
vapaaehtoisten rikostaustoja (yle.fi)
17.12.2021

https://yle.fi/uutiset/3-12149230
https://yle.fi/uutiset/3-12161009
https://yle.fi/uutiset/3-12161036
https://yle.fi/uutiset/3-12161748
https://yle.fi/uutiset/3-12162327
https://yle.fi/uutiset/3-12232012


Lähde:
SSPL / palokuntabarometri 2020

Laskeva trendi 
hyvissä 
arvosanoissa

Nouseva trendi huonommissa arvosanoissa

Otanta/vastaajien määrä



Lähde:
SSPL / palokuntabarometri 2020



Turvallisesti palokunnassa 
materiaalit löydät osoitteesta 

www.palokuntaan.fi

Materiaalit löytyvät palokuntaan.fi sivuilta



Laajempi asiakokonaisuus

• Terveenä palokunnassa

• Rikostaustan selvittäminen

• Tietosuoja-asetus palokunnissa

• Turvallinen palokuntatoiminta

https://www.palokuntaan.fi/terveena-palokunnassa
https://www.palokuntaan.fi/rikostausta
https://www.palokuntaan.fi/tietosuoja-asetus-palokunnissa
https://www.palokuntaan.fi/turvallinen-palokuntatoiminta


Terveenä palokunnassa

• Tulostettavat materiaalit 
palokuntien ilmoitustauluille

• Linkki THL:n sivuille jotta voi 
tarkistaa alueelliset rajoitukset



Tietosuoja-asiat kuntoon palokunnissa

• Palokuntayhdistyksissä tulisi 
olla luotuna tietosuojasuunnitelma

• Olisiko aiheellista valita 
tietosuojavastaava?

• Miten jäsenluettelot, yhteystietolistat
yms. on tallennettuna teidän 
palokunnassa ja ketkä niitä 
pääsevät katsomaan?

• Henkilön oikeus tulla unohdetuksi



Laki lasten kanssa toimivien rikostaustan 
selvittämisestä

• Toimintaohje joka sisältää
lomakkeet vapaaehtoisen
suostumuksesta ja 
toimeksiannosta

• Kannattaa kysyä oman alueen
pelastuslaitoksen tahtotilaa
maksaa selvittämisestä 
aiheutuvat kustannukset

• Tekeekö pelastuslaitos 
turvallisuusselvityksiä kaikista 
palokunnan jäsenistä, vai vain 
osasta?



Rikostausta selvittäminen vs. Turvallisuusselvitys

Rikostaustaote

Yhdistys hakee, ei palokuntalainen.

• Ote on voimassa kuusi kuukautta antopäivästä 
lukien.

• Maksaa 12 €/hlö
• Voi hakea sähköisesti, mutta palokunnalla tulee olla 

suomi.fi tunnukset kunnossa.
• Otteen voi tarkistaa ainoastaan 

toiminnanjärjestäjän puolesta nimetty henkilö, joka 
on päättämässä tehtävän antamisesta 
vapaaehtoiselle. Vapaaehtoisen henkilötietoihin 
tehdään merkintä ainoastaan otteen 
tarkistamisesta. Tieto kirjataan myös HAKAan.

Turvallisuusselvitys

Pelastuslaitos hakee, ei palokunta/palokuntalainen

• Turvallisuusselvitys on voimassa toistaiseksi, 
enintään kuitenkin viisi vuotta

• Sisältää rikostaustaotteen
• Pelastuslaitokset voivat pyytää perusmuotoisen 

turvallisuusselvityksen henkilöistä, jotka vastaavat 
varautumistietojen käsittelystä tai toimivat 
viranomaisten tietojärjestelmien pääkäyttäjinä. 
Lisäksi voidaan pyytää suppea turvallisuusselvitys 
muista työntekijöistä. Suostumus vaaditaan.



HAKAan kirjatut rikosrekisteriotteet 2019 leirille 
osallistuneilta
• Vuonna 2019 osallistui eri liittojen 

järjestämille leireille yhteensä 2061

henkilöä

• Näistä vain 41 henkilölle oli kirjattu 

HAKAan, että henkilöltä on tarkistettu 

palokunnan toimesta rikosrekisteriote





Miten omassa palokunnassasi jäsenet voivat?

• Palokuntiin lähetetty juliste ja opas
postitse

• Linkkejä myös erilaisiin auttaviin 
linjoihin

• SPEKin ”turvahenkilöt” Camilla, Heli 
ja Niko



Juliste sitouttamista varten

• Yhdeksän turvallisen toiminnan periaatetta

• Kun materiaali on käyty läpi, kaikki jäsenet allekirjoittavat 
nimensä julisteeseen

• Juliste laitetaan näkyvälle paikalle paloasemalla



Oppaan neuvot

• Ketkä ovat palokunnan vastuuhenkilöt?
(Kirjataan takasivulle)

• Valitaanko palokunnassa turvahenkilöitä?

• Tyytyväisyyskyselyt

• Suojaikärajat

• Väestöliiton Et ole yksin -koulutus
• Vie 1-2 h
• Saat todistuksen

• Avoimuus lisää luottamusta



Oppaan takasivu

• Pidä opas näkyvällä paikalla paloasemalla, 
jotta vastuuhenkilöt ovat aina nähtävillä

• Jos kokemus täyttää rikoksen tunnusmerkit, 
on syytä olla yhteydessä poliisiin



Viikkoharjoitus-
pankki



Viikkoharjoituspankki

• Viikkoharjoitustyöryhmän tuottamia 
viikkoharjoituksia

• Palokuntien ja palokuntalaisten valmiita
viikkoharjoitusmateriaaleja otetaan
mielellään vastaan. SPEK muokkaa
ne oikeaan muotoon ennen pankkiin
lisäämistä



Tällaisia päivityksiä 
ei saa tulla enää 

nykyajasta!



KIITOS!


