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Hämeenlinna
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Padasjoen VPK
• Jäsenenä yli 20 vuotta
• Hallituksen PJ
• Ryhmänjohtaja
• Nuoriso-osaston johtaja
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Freiwilligen Feuerwehr Ohe kanssa
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Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen 
kehittämisverkoston jäsen





Palokuntasi kokonaisvaltaisen kehittämisen avuksi

Mitä et mittaa, sitä et voi kehittää!



Sopimuspalokuntatoiminnan tunnettuus vaihtelee ja 
rekrytointitarve on ilmeinen - Palokuntatoiminta 
(palokuntaan.fi)

https://www.palokuntaan.fi/uutiset/sopimuspalokuntatoiminnan-tunnettuus-vaihtelee-ja-rekrytointitarve-on-ilmeinen


Lähde:
SSPL / palokuntabarometri 2020

Laskeva trendi 
hyvissä
arvosanoissa

Nouseva trendi huonommissa arvosanoissa

Otanta/vastaajien määrä

Sama 30% tulee esiin myös nuorisotoiminnassa 
ohjaajien ja kouluttajien kohdalla esiin

https://sspl.fi/wp-content/uploads/2022/11/SSPL_barometri_2020_small-1.pdf


Lähde:
SSPL / palokuntabarometri 2020

Tämä on se aihealue, johon te voitte ”helpoiten” 
vaikuttaa palokunnan sisällä



Liekki-työkalusta



Uhkakuvana hiipuva 
palokunta



Toimintaohjelman 
tavoitteena liekehtivä
palokunta



Liekki-työkalun avulla palokunta:
• saa tärkeää palautetta omasta toiminnastaan
• löytää omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan
• tunnistaa nykytilanteensa ja kehittämiskohteita
• kehittyy tavoitteellisen toiminnan kautta

Jokaisessa kysymyksessä on vastausvaihtoehtona neljä eri tavoitetasoa:
edistynyt (vahvuusalue)
kunnossa
kehitettävää
ei kunnossa (tärkeä kehityskohde)

Yhteenvedon voi tulostaa, tallentaa PDF-muodossa koneelle tai lähettää omaan sähköpostiin.

Palokuntien on hyvä arvioida vuosittain oman toimintansa eri osa-alueiden laatua Liekki-työkalun avulla.

Palokunnat voivat pyytää Liekki-työkalun kautta saatuja oman palokuntansa yhteenvetoja 
SPEKiltä sähköpostilla osoitteesta niko.ara@spek.fi tai markku.savolainen@spek.fi.

Liekki-työkalu - Palokuntatoiminta (palokuntaan.fi)

https://www.palokuntaan.fi/liekki-tyokalu




Yleinen palokuntalaiskokous XXIX kokoontui heinäkuun 
alussa Vantaalle Heurekaan. Kokouksen asialistalla tärkeimpänä 
asiana oli Palokuntien toimintaohjelma, jonka kokous hyväksyi 
pienillä lisäyksillä.

Palokuntien toimintaohjelma 
2023-2027 by Suomen 
Pelastusalan Keskusjärjestö - Issuu

https://issuu.com/spek_ry/docs/palokuntien_toimintaohjelma_2023_2027


Linkkejä ja toimenpide-ehdotuksia



Kysyttävää?
Jatketaan lisää aiheesta iltapäivällä

Ennakkokysymyksiä voi esittää:

https://qrco.de/bdggTJ

KIITOS!

niko.ara@spek.fi
040 482 0806



Palokuntien toiminta, 
organisaatio ja päätöksenteko

Tavoite 

• Tavoitteena on, että palokunta on avoin, monipuolinen 
pelastusalan kansalaistoiminnan mahdollistaja. 

• Osastojen välisiä rajoja on voitava madaltaa tai mahdollisesti 
poistaa. Palokunnan toiminta ja yksilön toiminnan mielekkyys 
kasvavat, kun jäsen voi vapaammin osallistua mieluisaan 
tekemiseen. Tällöin myös yhdessä tekeminen ja yhteiset asiat 
palokunnassa korostuvat. 

• Palokuntayhdistykset ovat osaavia, osallistavia ja 
innovatiivisia yhteisöjä, jotka pystyvät tarjoamaan 
yhteiskunnalle sen tarvitsemia palveluita. Palokunnissa 
jäsenet tietävät erilaiset vaikuttamisen välineet ja käyttävät 
niitä aktiivisesti. 



Mittarit 

• HAKA-tilastot: mm. tunnusluvut, jäsenmäärä, jäsenyysaika 

• Kipinä-työkalu on palokuntanuorten toimintaa mittaroiva työkalu. 

• Liekki-työkalun kysymykset 3–14 käsittelevät tätä painopistettä. 

Hälytysosasto

Palokuntien toiminta, 
organisaatio ja päätöksenteko

Mitä ei mittaa, sitä ei voi kehittää!



Palokuntien toiminta, 
organisaatio ja päätöksenteko



1. Liekki-työkalusta



Palokuntatoiminnan 
tunnettuus

Tavoite 

• Tavoitteena on, että palokuntien tuottama 
toiminta on tunnettua ihmisten keskuudessa. 
Vähintään 75 % suomalaisista osaa mainita, 
millaista palvelutoimintaa ja harrastustoimintaa 
palokunnissa on.



Palokuntatoiminnan 
tunnettuus

Mittarit

• Mittareina tunnettuustutkimukset ja 
mediaseuranta (valtakunnallinen ja 
alueellinen).

• Liekki-työkalun kysymykset 15–20 
käsittelevät tätä painopistettä.

12/2022                         17.1.23





Tavoite 

• Koulutusjärjestelmän kehittämisessä otetaan huomioon myös 
osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä 
viikkoharjoitustoiminta. Lisäksi tuetaan omaehtoista opiskelua.

• Palokunta myös arvioi omaa osaamistaan ja osaa luoda jäsenilleen 
koulutussuunnitelmia esimerkiksi HAKAan.

Palokuntalaisten osaaminen



Mittarit

• Mittareina toimivat päivitetyt koulutusjärjestelmät ja sen 
myötä suoritetut koulutukset vuosittain (HAKA) ja osaamisen 
kehittymisen seuraaminen palokunnissa palokuntien omien 
kyselyjen kautta.

• Liekki-työkalun kysymykset 21–27 käsittelevät tätä 
painopistettä.

Palokuntalaisten osaaminen





Tavoite 

• Palokunnat ja pelastusala ovat oppineet tekemään itsensä ja 
toimintansa näkyväksi ja tunnetuksi. 

• Palokunnat ovat myös valmiita ottamaan uusia jäseniä 
vastaan.

Palokuntalaisten rekrytointi



Mittarit

• Mittareina palokuntalaisten määrän seuraaminen ja eri 
toiminnoissa mukana olevien palokuntalaisten määrän 
seuraaminen (osallistumisaktiivisuus).

• Liekki-työkalun kysymykset 28–33 käsittelevät tätä 
painopistettä.

Palokuntalaisten rekrytointi



Palokuntalaishaku

http://24365.fi/hakajasenet/


Palokuntatoiminnan 
identiteetin kirkastaminen

Tavoite 

• Palokunnat ovat jatkossakin olennainen osa 
pelastustoimea ja ne nähdään vetovoimaisina ja 
kiinnostavina kansalaisten silmissä. 

• Palokuntakentän monimuotoisuus tunnustetaan 
alan toimijoiden keskuudessa; eri palo-
kuntamuodoissa on erilaisia tapoja toimia.



Palokuntatoiminnan 
identiteetin kirkastaminen

Mittarit

• Mittareina toimivat 
sopimuspalokuntabarometri, 
motivaatiotutkimuksen 
seurantatutkimukset ja erilaiset kyselyt 
palokuntalaisille.

• Liekki-työkalun kysymykset 34–37 
käsittelevät tätä painopistettä.



Liekki-työkalusta





Kiitos!
niko.ara@spek.fi

040 482 0806
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