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Esipuhe
Hankkeen varsinainen nimi hakemuksessa:
“Sopimuspalokuntalaisten siviiliosaaminen ja
hyödyntäminen pelastustoimessa”
Sopimuspalokuntalaisten siviiliosaamisen selvittämishanke oli Suomen Sopimuspalokuntien Liiton historian toistaiseksi suurin
kyselytutkimushanke. Haluamme kiittää Palosuojelurahastoa tutkimuksen mahdollistamisesta.
Ilman myönnettyä rahoitusta ei tämän työn
suorittaminen ja nyt saadun tiedon kerääminen
olisi ollut mahdollista. Lisäksi haluamme kiittää
aktiivista hankkeen ohjausryhmää: Ari Maskonen
(SSPL), Juho Luukko (SSPL), Markku Kallio (SSPL),
Silvio Hjelt (SSPL), Aleksi Peurala (SSPL), Keijo
Kangastie (Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto), Kirmo Savolainen (Pelastusopisto), Jari
Lepistö (Sisäministeriö), Tommi Virtanen (SPPL)
ja Patrik Willberg (SPEK), jotka omalla työpanoksellaan ja huomioillaan tukivat ja ohjasivat
työskentelyä kohti maalia. Hanke ei ollut helppo
ja ajan resursointi muiden töiden ohessa oli
tunnustettava haastavaksi, mikä myös pitkitti
hankkeen lopullista valmistumista. Oma osuutensa oli myös nyt ensimmäistä kertaa meidän
tutkimuksissamme toteutetulla puhelinhaastattelulla ja sen vaatimalla työllä.
Nyt teillä on kuitenkin käsissänne ensimmäinen
laatuaan oleva Sopimuspalokuntalaisten sivii-
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liosaamisen selvittämishankkeen tulosraportti.
Kohderyhmäksi kyselyyn tarkentui alkuperäisen pelkästään sopimuspalokuntatoimintaan
osallistuvan henkilöstön lisäksi hieman laveampi
joukko kaikkineen palokuntatoimintaan osallistuvia henkilöitä. Kohderyhmän laajennuksella
halusimme huomioida ja nostaa esiin sen, että
pelastustoimen käytettävissä on osaamista ja
henkilöstöä myös varsinaisen pelastustoimen
hälytystoiminnan ulkopuolelta. Vallitseva maailmantilanne on omiaan muistuttamaan meitä
yhteiskunnan toimintoja turvaamaan kykenevien
resurssien kartoittamisen ja käytön suunnittelun tärkeydestä, mutta myös näiden resurssien
niukkuudesta.
Toivommekin, että ennakkoluulottomasti
tartutte toimeen pelastustoimen suorituskyvyn
turvaamiseksi ja halukkaiden osaamisen laajemmaksi hyödyntämiseksi. Pelastustoimella
on käytettävissään mittava osaamisvaranto ja
resurssi niin päivittäisten toimintojen sujuvoittamiseksi kuin myös erilaisten kriisi- ja häiriötilanteiden hoitamiseksi, myös ilman poikkeustilaa
ja lainsäädäntöä. Kysymys on resurssien käytön
suunnittelusta ja ennakkovalmistelusta sekä
ihmisten osaamisen huomioimisesta yksilöinä,
mutta myös kokonaisuuksina, kuten palokuntina
tai niiden yhteenliittyminä tuottamasta osaamispotentiaalista ja sen hyödyntämisestä.
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OSA 1

Tutkimuksesta
Sopimuspalokuntalaisten siviiliosaamisen
selvittämishanke toteutettiin kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa kerättiin tietoa kyselylomakkeen
muodossa, toisessa vaiheessa vapaaehtoisista ilmoittautuneista kerättiin joukko puhelinhaastatteluja
varten. Näiden kahden tiedonkeruujakson aikana
syntyneestä tiedosta muodostettiin tämä tutkimusraportti ja näiden tutkimusten pohjalta ja niitä analysoiden laadittiin toimenpide-ehdotuslista esiin tulleiden
tarpeiden ja huomioiden mukaisesti. Tutkimuksen
ensimmäisen vaiheen kyselylomaketta ja toisen
vaiheen puhelinhaastatteluja ei voida tietosuojasyistä
yhdistää toisiinsa, mutta puhelinhaastattelut tehtiin
vain henkilöille, jotka ilmoittivat myös vastanneensa
lomakekyselyyn.
Kyselytutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa
palokuntalaisten siviiliosaamista ja taitojen hyödyntämistä pelastustoimessa. Tutkimuksen kohdeperusjoukon muodostivat sopimuspalokuntalaiset ja palokuntayhteisöissä toimivat (pl. palokuntanuoret) yhteensä
noin 25 000 henkilöä. Tutkimuksen kyselylomake
laadittiin yhteistyössä Suomen Sopimuspalokuntien
Liiton, hankkeen ohjausryhmän ja Suomen Kyselytutkimus Oy:n kesken. Kyselylomake laadittiin sekä suomen
että ruotsinkielisenä. Lomakkeen käännöstyön toteutti

Yhteenvetoraportin tuloksissa käytetään
pääsääntöisesti seuraavia käsitteitä
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto. Kyselytutkimuksen
tiedonkeruu toteutettiin 10.2.2022 – 27.2.2022 välisenä aikana, osallistuneiden tahojen itse eri medioissa
jakaman avoimen vastauslomakelinkin kautta. Tutkimukseen kyselyvaiheeseen osallistui määräaikaan
mennessä 2 029 vastaajaa. Vastaajamäärää on pidettävä merkittävänä kohdejoukon suuruus huomioiden.
Puhelinhaastattelututkimuksen avulla
pyrittiin syventämään ymmärrystä palokuntalaisten
siviiliosaamisen hyödyntämisestä ja hyödyntämättä
jättämisestä osana palokuntatoimintaa. Puhelinhaastattelun kohdeperusjoukon muodostivat kaikki ne
palokuntalaiset (N=122), jotka olivat osallistuneet
tutkimuksen ensimmäisen kierroksen sähköiseen
vastaamiseen helmikuussa 2022 ja jotka antoivat
yhteystietonsa syventävien jatkohaastatteluiden
suorittamiseen erillisen esikartoituksen kautta. Puhelinhaastattelun kyselylomake laadittiin yhteistyössä
Suomen Sopimuspalokuntien Liiton, hankkeen ohjausryhmän ja Suomen Kyselytutkimus Oy:n kesken. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin 9.5.2022 – 30.5.2022
välisenä aikana ensisijaisesti puhelinhaastatteluiden
kautta. Yhteensä kahdeksan vastaajaa osallistui tutkimukseen sähköisesti johtuen puuttuvasta tai virheellisestä puhelinnumerosta.

» VASTAUSTEN PROSENTTIJAKAUMA
Vastausten prosentuaalinen jakautuminen kunkin vastausvaihtoehdon ympärille
» KA = KESKIARVO
Keskiarvo (ks. aritmeettinen keskiarvo) on ns. keskiluvuista kaikkein tavallisin. Se ilmoittaa, mihin kohtaan
muuttujan jakauman keskikohta mitatulla ulottuvuudella sijoittuu.
» SD = KESKIHAJONTA
Keskihajonta on tärkein ja käytetyin hajonnan mitta.
Keskihajonta kuvaa havaintoarvojen keskimääräistä
etäisyyttä keskiarvosta. Mitä pienempi on keskihajonta,
sitä tiiviimmin havaintoaineisto on keskittynyt
keskiarvon ympärille (vastaajat yksimielisiä).
» MD = MEDIAANI
Mediaani on arvo, jota pienempiä ja suurempia on puolet (50 %) arvoista.
» MO = MOODI
Moodi eli tyyppiarvo on se arvo, joka esiintyy aineistossa
useimmiten (ilmoitettu kuvaajien yhteydessä useimmiten ympyröitynä).

» MIN JA MAX = MINIMIARVO JA MAKSIMIARVO
Vastausten minimi- ja maksimiarvo.
SOPIMUSPALOKUNTA / SOPIMUSPALOKUNTATOIMINTA
Pelastustoimella tarkoitetaan kaikkia niitä lailla pelastuslaitoksen tehtäväksi määrättyjä ja pelastuslaitosten
yleisesti tekemiä toimia, kuten pelastustoimen hälytystehtävät (pelastustoiminta), ehkäisy (turvallisuusviestintä, valvonta) ja varautuminen
»

» SOPIMUSPALOKUNTALAINEN
Pelastustoimella tarkoitetaan kaikkia niitä lailla pelastuslaitoksen tehtäväksi määrättyjä ja pelastuslaitosten
yleisesti tekemiä toimia, kuten pelastustoimen hälytystehtävät (pelastustoiminta), ehkäisy (turvallisuusviestintä, valvonta) ja varautuminen
» PALOKUNTA / PALOKUNTATOIMINTA
Palokuntatoiminnalla tarkoitetaan kaikkia palokuntayhdistyksissä ja yhteisöissä (VPK, HSPK, TPK) tapahtuvaa
toimintaa (pelastustoiminta, koulutus, hallinto, harrastus,
naistoiminta, nuorisotoiminta…)
Osittainen lähde: Tilastokeskus 2022

Tutkimuksessa arvioitavat osa-alueet
”Vastaajamäärää on pidettävä merkittävänä
kohdejoukon suuruus huomioiden.”
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TUTKIMUKSESSA ARVIOITIIN SEURAAVIA
OSA-ALUEITA:
»
»
»
»
»
»
»

Taustatiedot
Osaamisen kartoitus pelastustoimessa
Ulkopuolisen osaamisen hyödyntäminen
Urasuunnittelu ja erityisosaamisen markkinointi
Palokuntatoiminnan palkitsevuus
Tuki erityisosaamiseen ja harrastustoimintaan
Avoin palaute
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Vastaajien taustatiedot
1996–2005

2006–2011

Ei tiedossa

12,8 %

0,1 %

1,3 %

1986–1995

1976–1985

Kaikki vastanneet yhteensä (n=2029) %

1966–1975

1956–1965

50

10,8%

%

1940–1955

Syntymävuosi

1,9 %

40

30

22,4 %

10

30,6 %

20

20,2 %

Vastaajien syntymävuosi vaihteli vuosien 19402011 välillä (noin 11-82 v). Tyypillisin vastaajan syntymävuosi oli 1978, mediaanisyntymävuoden ollessa
1981. Kaikista vastaajista yhteensä 84,7 prosenttia
oli miehiä. Vastaajien korkein suoritettu koulutusaste
oli tyypillisesti ammattitutkinto tai ylioppilastutkinto
(57,7 prosenttia vastaajista), mutta vähintään alemman
korkeakouluasteen oli suorittanut hieman useampi kuin
joka neljäs vastaaja. Vastaajat edustivat ammattiasemaltaan tyypillisestä työntekijöitä (45,7 prosenttia vastaajista), alempien ja ylempien toimihenkilöiden osuuden
ollessa kuitenkin noin kolmannes vastaajista. Vastaajien
siviilipuolen tehtävänimikkeissä oli paljon hoitotyön
ammattilaisia, joskin tehtävänimikkeet vaihtelivat aina
kunnanjohtajasta kipsimestariin. Vastaajien tehtävät
palokunnassa painottuivat ennen kaikkea sammutus- ja
pelastustoimintaan (89,6 prosenttia vastaajista) tai / ja
muihin operatiivisiin tehtäviin (53,2 prosenttia vastaajista). Pelastusalan kursseina ja tutkintoina oli suoritettu
tyypillisesti sammutustyön kurssi / pelastustoiminnan

peruskurssi (95,0 prosenttia vastaajista), palokuntien
ensiapukurssi (76,3 prosenttia vastaajista) sekä pelastustyön kurssi / tieliikennepelastamisen kurssi (68,6
prosenttia vastaajista). Sama vastaaja saattoi toimia
myös useammassa eri tehtävässä ja oli suorittanut monesti myös useamman eri pelastusalan kurssin. Henkilökohtainen pelastustoimen käyttöön tarjottu varustus
oli useimmiten moottorisaha tai joku kulkuneuvo. Peräti
45,1 prosenttia kaikista vastaajista oli ollut mukana
palokuntatoiminnassa yli 20 vuotta (mediaani 16-20
vuotta). Vastaajien pelastustoimen alueena oli useimmiten: Varsinais-Suomi (15,5 prosenttia vastaajista), Länsi-Uusimaa (9,9 prosenttia vastaajista) tai Satakunta (8,4
prosenttia vastaajista). Yhteensä 39,3 prosenttia vastaajista ilmoitti palokunnan toimintaympäristön vastaavan
maaseutumaista toimintaympäristöä ja 38,0 prosenttia
sekä maaseutumaista että kaupunkimaista toimintaympäristöä. Pelkästään kaupunkimaisen toimintaympäristön osuus oli 16,9 prosenttia ja harvaan asutun alueen
ml. Saariston 5,8 prosenttia vastaajista.

0

ka = 1981 sd = 12,552 Md = 1981 min = 1940 max= 2011 Mo = 1978 / n = 2029

Pohdinta vastaajien taustatiedoista
Suurin vastaajajoukko löytyi 1976 – 1985 syntyneistä (30,6 prosenttia vastaajista), tätä nuorempia
vastaajista oli hieman yli kolmannes kaikista vastaajista
(35,3 prosenttia vastaajista). Kyselyn lomakeosioon
saatiin siis hyvin kattava ikäjakauma palokuntalaisista, kolmanneksen ollessa syntyneitä vuonna 1975 tai
sitä ennen (32,9 prosenttia vastaajista). 15,2 prosenttia
vastaajista oli naisia, käytännössä siis kahdenkymmenen
palokuntalaisen joukossa olisi keskimäärin kolme naista.
Vastaajista 95,0 prosenttia ilmoitti käyneensä
sammutustyönkurssin tai sitä nykyään vastaavan pelastustoiminnan peruskurssin ja 89,6 prosenttia ilmoitti
olevansa mukana sammutus ja pelastustoiminnassa.
Voidaan siis todeta, että kysely tavoitti pääasiassa
pelastustoimintaan osallistuvia sopimuspalokuntalaisia,
jolloin todellinen kohdejoukko jää noin 15 000 henkilöön tai hieman sen alle. Tämä edellinen huomio nostaa
mielestämme tutkimuksen luotettavuutta entisestään,
tutkittaessa nimenomaan pelastustoimintaan osallis-

tuvia sopimuspalokuntalaisia. Tuloksia voidaan pitää
myös sukupuolijakauman osalta saman suuntaisina kuin
käytännössä on sopimuspalokuntakentällä huomioitu
asian olevan. Vastaajien jakautuminen erilaisiin tehtäviin
sopimuspalokuntatoiminnassa ja palokuntayhdistyksissä vahvistaa myös aiemmin tehtyjä havaintoja. Kaksi
viidestä vastaajasta osallistui ensivastetoimintaan (42,9
prosenttia vastaajista), kuten myös yhdistyshallintoon
(38,8 prosenttia vastaajista).
Viimeisenä taustatiedoista esiin pistävänä huomiona on työttömien suhteellisen pieni osuus vastaajista
(1,2 prosenttia vastaajista). Koko väestön työttömyyden trendiluku on ollut vuoden 2022 kesäkuussa 6,3
prosenttia työllisistä. Sama havainto työttömien määrän
poikkeavuudesta koko väestöstä tehtiin vuoden 2020
Sopimuspalokuntabarometrin yhteydessä, tuolloin 1618
vastaajasta työttömiä ilmoitti olleensa 3,1 prosenttia,
vastaavasti verrattainen työttömyyden trendiluku oli
tuolloin 2020 joulukuussa koko väestössä 8,1 prosenttia.

*Lukijan itsensä pohdittavaksi jää, voidaanko ajatella sopimuspalokuntatoiminnan itsessään olevan työttömyydeltä ainakin osittain jollain tavalla suojaava tekijä, vai hakeutuuko toimintaan jo lähtökohtaisesti mukaan sellaisia henkilöitä, joiden työllistyminen on väestön keskiarvoa jonkin verran parempaa. Lähde: stat.fi
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Sukupuoli
Mies

/ n = 2019

Nainen

0,1 %

Muu

Kaikki vastanneet yhteensä (n=2029) %

15,2 %

84,7 %
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Korkein koulutusaste

Ammattiasema

MIKÄ ON KORKEIN SUORITTAMASI KOULUTUSASTE?

MIHIN SEURAAVAAN RYHMÄÄN KUULUT ENSISIJAISESTI TÄLLÄ HETKELLÄ?

Kaikki vastanneet yhteensä (n=2029) %
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Eläkeläinen

Jokin muu

3,5 %

0,5 %

Muu

Työtön

0,4 %

1,2 %

Tutkijakoulutusaste

Opiskelija

0,3 %

5,9 %

10

Työntekijä

Ylempi korkeakouluaste

45,7 %

8,5 %

Alempi toimihenkilö

20

9,7 %

Alempi korkeakouluaste

Ylempi toimihenkilö

19 %

23 %

30

10,5 %

40

Opistotutkinto

8,8 %

Yrittäjä

50

Ammattitutkinto tai ylioppilastutkinto

57,7 %

%

%

Kansakoulu tai peruskoulu

5,2 %

0

Kaikki vastanneet yhteensä (n=2029) %

0

/ n = 2026

100

/ n = 2023

Tehtävät palokunnassa

Kaikki vastanneet yhteensä (n=2029) %

Sammutus- ja pelastustoiminta

89,6 %

Tehtävänimike?

Kaikki vastanneet yhteensä (n=2029 / n=1794)

KESKEISIÄ MAININTOJA MM.

POIMINTOJA MM.

»
»
»
»
»

»

Lähihoitaja
Ensihoitaja
Yrittäjä
Opiskelija
Autonkuljettaja
ml. yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

»
»
»
»
»
»
»

Työnjohtaja
Sairaanhoitaja
Sähköasentaja
Palomies
Toimitusjohtaja
Asentaja
Kirvesmies

Analyytikko, asianajaja, eläinlääkäri, hautaustoimistovirkailija, hiihtokoulun johtaja,
kaukoliikenteen konduktööri, kipsimestari,
kunnanjohtaja, lastenhoitaja, liikennelentäjä,
luokanopettaja, lääkäri, merikapteeni,
moottoriradan hoitaja, nuohooja, palveluyksikön
johtaja, poliisi, pastori, satamamestari, toimittaja,
tuholaistorjuja, valokuvaaja, veturinkuljettaja,
viherrakentaja.

%
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0

42,9 %

Ensivastetoiminta

38,8 %

Yhdistystoiminnan johto- tai hallintotehtävät

39,9 %

Operatiiviset johtotehtävät

53,2 %

Muut operatiiviset tehtävät

17,2 %

Muut vastuutehtävät

14,9 %

Tukitoiminnot

23,3 %

Nuoriso-osasto
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/ n = 2021
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Monivalintamahdollisuus!

Pelastusalan kurssit ja tutkinnot

SUORITTAMASI PELASTUSALAN KURSSIT / TUTKINNOT?
Kaikki vastanneet yhteensä (n=2029) %

0

10

20

30

40

50

60

70

21,9 %

76,3 %

Palokuntien ensiapukurssi

41,7 %

SPR:n ensiapukurssi

53,6 %

Ensivastekurssi

63,3 %

Savusukelluskurssi

68,6 %

Pelastustyön kurssi / tieliikennepelastamisen kurssi

41,5 %

Öljyvahinkojen torjuntakurssi

34,5 %

Vaarallisten aineiden torjuntakurssi

Kaikki vastanneet yhteensä (n=2029 / n=696)

KESKEISIÄ MAININTOJA MM.
»
»
»
»
»

Moottorisaha
Vene
Mönkijä
Moottorikelkka
Traktori ml. kaivinkone

Vastaajien mukanaoloaika palokuntatoiminnassa
KUINKA PITKÄÄN OLET OLLUT PALOKUNTATOIMINNASSA
(MUKAAN LUKIEN NUORISO-OSASTO)?

Kaikki vastanneet yhteensä (n=2029) %

Konemieskurssi
Putoamisvaarallisella alueella toimiminen / korkealla työskentely

30 %
22,8 %

Pintapelastuskurssi
Hälytysajo- / ajoneuvon käsittelykurssi

32 %

Pelastajatutkinto tai aiempi vastaava

2,8 %
1,1 %

Alipäällystötutkinto tai aiempi vastaava

1,5 %

Pelastusalan päällystötutkinto AMK tai aiempi vastaava

0,7 %

Hätäkeskuspäivystäjätutkinto

13,1 %

Terveydenhoitoalan tutkinto (lähihoitajat, sairaanhoitajat..)

8,8 %

Muu(t) miehistötason kurssi(t)
Yksikönjohtaja- / ryhmänjohtajakurssi

36,5 %
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100

Sammutustyön kurssi / pelastustoiminnan peruskurssi

11 %

0

90

Nuorisotyön kurssi(t)

95 %

%

80

Henkilökohtainen pelastustoimen käyttöön
tarjottavissa oleva varustus?

9,2 %

Yksikönjohtajan täydennyskurssi

17,1 %

Palokunnan päällikkökurssi / vastaava Pelastusopistossa

7,3 %

Muu(t) pelastusalan kurssi(t)
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80

90

0,2 %

Alle vuoden

11,6 %

1–5 vuotta

14,7 %

6–10 vuotta

13,7 %

11–15 vuotta

12,1 %

16–20 vuotta

45,1 %

Yli 20 vuotta
Ei tiedossa

2,5 %

%
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Md = 16–20 vuotta / n = 2029
100

/ n = 1989
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Pelastustoimen alue

MILTÄ PELASTUSTOIMEN ALUEELTA OLET?

0

2

4

6

8

10

Kaikki vastanneet yhteensä (n=2029) %
12

14

16

Helsinki

9,9 %

Länsi-Uusimaa

3,8 %

Keski-Uusimaa

1%

Vantaa-Kerava
Itä-Uusimaa
Varsinais-Suomi

15,5 %
2,1 %

Kanta-Häme

4,7 %

Päijät-Häme

4,7 %

Kymenlaakso

1,6 %

Etelä-Karjala

4,4 %

Etelä-Savo

7,5%

Keski-Suomi

6,3 %

Pirkanmaa

8,4%

Satakunta

2,2 %

Etelä-Pohjanmaa

3,7%

Pohjanmaa

1,7 %

Keski-Pohjanmaa

2,9 %

VASTAAKO PALOKUNTASI TOIMINTAYMPÄRISTÖ ENEMMÄN...?
Kaikki vastanneet yhteensä (n=2029) %

Pohjois-Karjala

2,6%

Jokilaaksot

0,3 %

Kainuu
Oulu-Koillismaa

3%
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Tilastollinen toimintaympäristöjako

Pohjois-Savo

1%

0

20

4,3 %

1,7 %

%

18

5,9 %

Lappi

0,3 %

Ahvenanmaa

0,5 %

Ei tietoa / vastausta
2

4

6

8

10

12

14

16

18

Maaseutumaista toimintaympäristöä

16,9 %

Kaupunkimaista toimintaympäristöä
Sekä maaseutumaista että kaupunkimaista toimintaympäristöä

38 %

Harvaan asuttua aluetta (ml. saaristo)

5,8 %

20

/ n = 2029
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39,3 %

%
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/ n = 2025
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Osaamisen kartoitus
pelastustoimessa
Peräti 83,6 prosenttia kaikista vastaajista ilmoitti,
ettei pelastustoimessa ollut koskaan kartoitettu pelastustoimen ulkopuolista osaamista eli vastaajan
ammattia, koulutusta, kurssitusta ja muuta, esimerkiksi
harrastustoiminnan kautta hankittua erityisosaamista.
Mikäli osaamista oli kartoitettu, oli kartoitus kohdistunut tyypillisesti nykyiseen ammattiin ja siihen liittyvään
koulutukseen (71,3 prosenttia vastaajista). Peräti 93,1

prosenttia kaikista vastaajista arvioi, että heillä oli palokuntatoiminnan ulkopuolelta hankittua erityisosaamista,
joka tuki tai joka voisi tukea palokuntatoimintaa. Erityisosaaminen kohdistui laajasti erilaisiin asioihin, joskin
keskeisimpinä voidaan nostaa esiin autonkuljettaminen
(43,2 prosenttia vastaajista), mekaanisten laitteiden
korjausosaaminen (34,8 prosenttia vastaajista) sekä veneilyyn liittyvä osaaminen (28,9 prosenttia vastaajista).

Ulkopuolisen osaamisen kartoitus
ONKO PELASTUSTOIMESSA KARTOITETTU KOSKAAN PELASTUSTOIMEN
ULKOPUOLISTA OSAAMISTASI ELI AMMATTIA, KOULUTUSTA, KURSSITUSTA
JA MUUTA, ESIMERKIKSI HARRASTUSTEN KAUTTA HANKITTUA
ERITYISOSAAMISTA (EI PELASTUSTOIMEEN LIITTYVÄÄ)?
Kyllä

Kaikki vastanneet yhteensä (n=2029) %

Ei

ka = 1,8 sd = 0,370 / n = 2029

16,4 %

83,6 %
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Monivalintamahdollisuus!

Monivalintamahdollisuus!

Palokuntatoimintaa palveleva erityisosaaminen

Palokuntatoimintaa palveleva erityisosaaminen

MITÄ ERITYISOSAAMISTA SINULLA ON? KYSYMYKSELLÄ TARKOITETAAN
MUUTA, KUIN PALOKUNTATOIMINNASSA SUORITETTUJA KOULUTUKSIA
JA KURSSITUKSIA, MUTTA JOTKA VOISIVAT KUITENKIN TUKEA
PALOKUNTATOIMINTAA.

MITÄ ERITYISOSAAMISTA SINULLA ON? KYSYMYKSELLÄ TARKOITETAAN
MUUTA, KUIN PALOKUNTATOIMINNASSA SUORITETTUJA KOULUTUKSIA
JA KURSSITUKSIA, MUTTA JOTKA VOISIVAT KUITENKIN TUKEA
PALOKUNTATOIMINTAA.

Kaikki vastanneet yhteensä (n=2029) %
0

10

20

30

40

Autonkuljettaja

43,2 %

34,8 %

Mekaanisten laitteiden korjausosaaminen

18,4 %

Sähkötekniikan osaaminen

23,2 %

Opetusosaaminen

20,5 %

Rakennetekniikan tuntemus

10,6 %

Taloushallinto-osaaminen

14,7 %

Henkilöstöhallinto-osaaminen

10,8 %

Yleishallinto

2,8 %

Juridiikka

8,6 %

Akuuttilääketieteen osaaminen

4,9 %

Tekninen viestintäosaaminen ml. Radioamatööritoiminta

9,3 %

Sisällöntuotanto / viestintä

12,8 %

Tietotekninen / kyberosaaminen

12,2 %

Dronen käyttötaito

10,5 %

Sukellusosaaminen

28,9 %

Veneily

21,9 %

Muu erityisosaaminen

0

»

10

20

30

40

Erilaisten työkoneiden käyttö ja
tuntemus (raskas kalusto)
Eläinten käsittely

»
»

»
»
»

Kiipeily / korkeanpaikan
työskentely
Kriisityö

Maastossa toimiminen
Muonitus
Työturvallisuuden tuntemus

Monivalintamahdollisuus!

Kartoituksen kohteet

MITÄ ULKOPUOLISTA KOULUTUSTA JA OSAAMISTA ON KARTOITETTU?
Ainoastaan vastaajat, joilta osaamista kartoitettu (n=332) %

71,3 %

Nykyinen ammatti ja siihen liittyvä koulutus

40,7 %

Mahdolliset aikaisemmat ammatit ja niihin
liittyvät koulutukset

44,1 %

Palokuntatoiminnan ulkopuolelta hankittua muuta erityisosaamista, esimerkiksi
harrastusten tai kurssitusten kautta, jotka voisivat tukea myös pelastustoimintaa

2,5 %

Ei erityisosaamista

6,9 %

MAININTOINA MM.
»

Metsuri

19 %

%

50

Kaikki, jotka vastanneet muu erityisosaaminen (n=431 /n=431)

%
50

0

Muuta erityisosaamista
20

40

60

80

100

/ n = 324

/ n = 1966
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Ulkopuolisen osaamisen
hyödyntäminen
Kaikista vastaajista noin viidesosa (20,6 prosenttia) ilmoitti, että vastaajan omaa henkilökohtaista
erityisosaamista hyödynnetään jo hyvin pelastustoimessa. Välttävästi osaamista arvioi hyödynnettävän
45,1 prosenttia vastaajista. Useampi, kuin joka neljäs
vastaaja (27,6 prosenttia) arvioi, ettei pelastustoimen
ulkopuolista, henkilökohtaista osaamista hyödynnetty
pelastustoimessa lainkaan. Henkilökohtaisen erityisosaaminen hyödyntäminen nähtiin palokuntatoiminnassa ylipäätänsä melko välttävänä, sillä kaikista
vastaajista yhteensä 27,4 prosenttia katsoi, että

sopimuspalokuntalaisten pelastustoimen ulkopuolista
erityisosaamista hyödynnettiin palokuntatoiminnassa
ylipäätänsä melko huonosti tai ei lainkaan. Neutraalisti
suhtautuneiden osuus oli 35,6 prosenttia vastaajista. Osaamista arvioi hyödynnettävän hyvin tai jopa
erinomaisesti vajaa kolmannes (31,7 prosenttia) vastaajista. Syinä osaamisen hyödyntämättä jättämiseen
koettiin avoimissa vastauksissa mm. se, ettei osaamista
tunnistettu, siihen ei ollut käytäntöjä ja toimintatapoja,
joskin osa vastaajista koki haasteita olevan myös itse
toimintakulttuurissa.

Henkilökohtaisen osaamisen hyödyntäminen
pelastustoimessa
KOETKO, ETTÄ PELASTUSTOIMESSA VOITAISIIN YLIPÄÄTÄNSÄ HYÖDYNTÄÄ
PELASTUSTOIMEN ULKOPUOLISTA OSAAMISTASI?

MITEN PELASTUSTOIMEN ULKOPUOLISTA OSAAMISTA VOITAISIIN JUURI
SINUN KOHDALLASI HYÖDYNTÄÄ?
Kaikki vastaajat, joiden mielestä osaamista ei hyödynnetä tai sitä
hyödynnetään ainoastaan välttävästi (n=1474 / n=577)

Kaikki vastanneet yhteensä (n=2029) %

20,6 %

YLEISINÄ MAININTOINA OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ MM.

Kyllä, niitä hyödynnetään jo hyvin

»
45,1 %

Kyllä, niitä hyödynnetään jo välttävästi

27,6 %

Kyllä, mutta niitä ei hyödynnetä lainkaan

6,8 %

%
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0

»
»

Ei voi hyödyntää
10

20

30

40

50

Voitaisiin ottaa ideoita
ja mielipiteitä huomioon
asioissa, joista löytyy
erikoisosaamista sekä myös
kuunnella kehitysideoita ja olla
valmiina muuttamaan vanhoja
toimintatapoja
Webinaarit ja harjoitukset
Tässä pitäisi myös
huomioida erityiskohteiden
paikallistuntemus, samoin
se että tietyissä tilanteissa
osaamista

»
»

»
»

käytettäisiin enemmän avuksi.
Tiedustelemalla osaamista.
Tiedostaa ja hyödyntää
osaamine tehtävillä! ”Turha
nokittelu pois”, Palomestari on
palomestari, mutta yksi mies ei
voi kaikkea osata!
Osaamistani hyödynnetään
palokunnan sisällä.
Pelastuslaitos ei
ole huomioinut
sopimuspalokuntalaisten
erityisosaamisia

»
»

»
»

»
»

millään lailla.
Enemmän käytettäisiin
ammattitaitoa jota
joudun tekemään
siviilityössä. Työskentelen
tehdaspakokunnassa
paloasemalla.
Edes kysyä mitä muuta osaat
ja siten vaikka kouluttamalla
muita.
Antamalla vastuuta enemmän...
Henkilökohtaisen osaamisen
hyödyntäminen

/ n = 2029

Sopimuspalokuntalaisten siviilikoulutuksen & taitojen hyödyntäminen pelastustoimessa

Sopimuspalokuntalaisten siviilikoulutuksen & taitojen hyödyntäminen pelastustoimessa

23 I

OSA 1

”Karkeasti voisi sanoa, että palo katsotaan
onnistuneesti sammutetuksi jos palo ei leviä
naapurirakennukseen.”

Osaamisen hyödyntäminen ylipäätänsä
palokuntatoiminnassa
JOS MIETIT YLIPÄÄTÄNSÄ PALOKUNTATOIMINTAA, NIIN
KUINKA TEHOKKAASTI TOIMINNASSA HYÖDYNNETÄÄN
SOPIMUSPALOKUNTALAISTEN PELASTUSTOIMEN ULKOPUOLISTA
OSAAMISTA?

SATUNNAINEN AVOIN PALAUTE

Kaikki vastanneet yhteensä (n=2029) %

MIKSI PELASTUSTOIMEN ULKOPUOLISTA OSAAMISTA HYÖDYNNETÄÄN
MELKO HUONOSTI TAI EI LAINKAAN?

5 = erinomaisesti

2,5 %

4 = Hyvin

29,2 %

Kaikki vastaajat, joiden mielestä pelastustoimen osaamista
hyödynnetään melko huonosti tai ei lainkaan (n=553 / n=291)

3 = Ei hyvin, mutta ei huonostikaan

35,6 %

MAININTOINA MM.

2 = Melko huonosti

23 %

»

%

0

4,4 %

1 = Ei lainkaan

5,4 %

En osaa sanoa

10

20

30

40

50

ka = 3,0 sd = 0,917 / n = 2020
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1). Osaamista ei tunnisteta
ja tunnusteta. Virkakoneiston
ulkopuolella ei katsota olevan
osaamista, jolloin sen perään
ei tarvitse kysellä.
2). Hierarkkisessa
johtamisjärjestelmässä
parannusehdotukset
katsotaan usein henkilöön
meneväksi arvosteluksi eli
palautteen antamisessa ja
vastaanottamisessa olisi
kehitettävää.
3). Pelastusalan kulttuuriin
ei kuulu toiminnan
laadun kehittäminen vaan
useimmiten tyydytään
vallitsevaan tilanteeseen
sen sijaan, että analyysin

»
»
»
»

kautta koitettaisiin löytää
tehokkaampia menetelmiä.
Karkeasti voisi sanoa, että
palo katsotaan onnistuneesti
sammutetuksi jos palo ei leviä
naapurirakennukseen.
Asiaan ei kiinnitetä huomiota.
Ei haluta antaa liikaa
vaikutusmahdollisuuksia.
Ei ole kartoitettu osaamista
riittävästi.
En tiedä. Olen tarjonnut
sopimuspalokuntalaisten
osaamisen kartoittamista
ja hyödyntämistä
pelastuslaitokselle sekä
muistutellut asiasta, mutta
mitään ei tapahdu. Olen jo
luovuttamassa.

»

»

»

»

»

Pelastuslaitoksen osaaminen
esim. tietoteknisissä asioissa
on heikkoa, joten apu olisi
oikeasti tarpeen.
Joko ei ymmärretä tai uskalleta
käyttää. Myös vakinaisten
ammattiylpeys on joskus
noussut esille.
laitosmainen ajattelu /
noudatetaan vanhoja kaavoja
liikaa
Pelätään virkavastuuta, ei
tunneta palokuntalaisten
osaamista
Siihen ei ole käytäntöjä- ja
toimintatapoja.
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Urasuunnittelu ja
erityisosaamisen
markkinointi
Noin viidesosa vastaajista (19,5 prosenttia) ilmoitti,
että palokunnassa oli toteutettu urasuunnittelua. Vajaa
neljäsosa (23,5 prosenttia) ei ollut tietoinen asiasta ja
loput 57 prosenttia arvioivat, ettei urasuunnittelua toteutettu. Urasuunnittelulle arvioi olevan tarvetta peräti

70,3 prosenttia vastaajista. Hieman yli kolmannes (37,2
prosenttia) oli miettinyt myös itse erilaisia keinoja, joilla
pystyisi hyödyntämään ja markkinoimaan enemmän
omaa erityisosaamistaan. Avoimen palautteen kautta
keinoina mainittiin mm. Hallitustyöskentely.

Urasuunnittelu palokunnissa
ONKO PALOKUNNASSASI TOTEUTETTU URASUUNNITTELUA? URASUUNNITTELULLA
TARKOITETAAN TÄSSÄ HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN SYSTEMAATTISTA
KASVATTAMISTA PALOKUNTATOIMINNASSA.
Kyllä

/ n = 2029

Ei

Kaikki vastanneet yhteensä (n = 2029) %

En osaa sanoa

19,5 %

57 %
23,5 %
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KOETKO, ETTÄ TÄLLAISELLE URASUUNNITTELULLE OLISI TARVETTA?

Kaikki, jotka vastasivat ei tai en osaa sanoa (n = 1633) %

Kyllä

Ei

ka = 1,3 sd = 0,457 / n = 1606

29,7 %

”Todellisuudessa rahoituksen hankkiminen, hyvä
taloudenpito, laadukas toimintakertomus ja
ylipäätään hyvä hallitustyöskentely edesauttaa
koko palokunnan toimintaa.”
SATUNNAINEN AVOIN PALAUTE

70,3 %

Mitä nämä keinot voisivat olla?
Kaikki vastaajat, jotka miettineet keinoja oman
erityisosaamisen markkinointiin (n=749 / n=370)

MAININTOINA MM.

Omat keinot osaamisen markkinointiin

»

OLETKO ITSE MIETTINYT KEINOJA, JOILLA PYSTYISIT HYÖDYNTÄMÄÄN
OSAAMISTASI NYKYISTÄ ENEMMÄN OSANA PALOKUNTATOIMINTAA, TS. OLISIT ITSE
AKTIIVINEN OMAN ERITYISOSAAMISESI MARKKINOINNISSA?
Kaikki, vastanneet yhteensä (n = 2029) %
Kyllä

Ei

»
»

ka = 1,6 sd = 0,484 / n = 2012

37,2 %

»

62,8 %

»
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Esimerkiksi jos paloesimiehet
tietäisi enemmän meidän
taustoista ja palomiehet
kouluttaisivat toimintaan
enemmän.
Hallitustyöskentely
yhdistyksessä.
Ihan siten, että nimetty esimies,
yleensä aseman vastuuhenkilö
oppisi tuntemaan kaikki
henkilöt, niin siinähän se
selviäisi.
Itse ei oikein viitsi olla
koko ajan tyrkyttämässä
osaamistaan, kun ei saa
vastakaikua. Monesti asioita
hoidetaan, kuten ennenkin ja
kaikki uusi nähdään vaikeana
ja aikaa vievänä.
Koen tämän ehkä niin päin,
että olen saanut lisäarvoa

»

»

»

»

ja eväitä siviiliammattiin
ja vapaa-aikaan kertyneen
palokuntakokemuksen kautta.
Yhtenä isoimpana koen
sopimuspalokuntatoiminnan
nykyaikaisen ymmärtämisen
laajentamisen siltä osin kun
se koetaan edelleen karkeasti
sanottuna vähän ”wanna be
palomiesten puuhasteluna.”
Koulutusosaamista ja halua
tuotu esiin. Vaan ei ole
kuunneltu.
Kyseenalaistaa asioita
ja rakentava keskustelu
vaihtoehtoisista menetelmistä
ja työtavoista.
Meillä mitkään keinot ei
onnistu koska laitoksen
palkkalistoilla oleva henkilö
meidän asemalla tyrmää kaikki

»

»

tällaiset. Olen jo kyllästynyt
kyselemään ja tarjoamaan,
samoin muutkin.
Olen hakeutunut palokunnassa
hallinnollisiin tehtäviin,
joissa voin hyödyntää
siviiliosaamistani. Kaikki
palokunnan jäsenet eivät
halua hallitusvastuuta kuten,
puheenjohtajan, sihteerin,
taloudenhoitajan tehtäviä,
jotka ”eivät näy missään”.
Todellisuudessa rahoituksen
hankkiminen, hyvä
taloudenpito, laadukas
toimintakertomus ja ylipäätään
hyvähallitustyöskentely
edesauttaa koko palokunnan
toimintaa.
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Toiminnan palkitsevuus

KOETKO PALOKUNTATOIMINNAN OLEVAN PALKITSEVAA JA MOTIVOIVAA?
Kaikki vastanneet yhteensä (n = 2029) %
Kyllä

Ei

En osaa sanoa

/ n = 2029

7,7 %
8,4 %

83,8 %

KOKISITKO PALKITSEVAKSI JA MOTIVAATIOTA LISÄÄVÄKSI, JOS KAIKKEA
OSAAMISTASI HYÖDYNNETTÄISIIN LAAJEMMIN PALOKUNTATOIMINNASSA?
Kaikki vastaajat, jotka vastasivat en tai en osaa sanoa (n = 328) %

Palokuntatoiminnan
palkitsevuus
Peräti 83,8 prosenttia vastaajista piti palokuntatoimintaa palkitsevana ja motivoivana. Noin 7,7 prosenttia ei ja loput 8,4 prosenttia eivät osanneet muodostaa
kysymykseen mielipidettään. Kaikista niistä vastaajista,
jotka eivät pitäneet palokuntatoimintaa palkitsevana
ja motivoivana tai eivät osanneet muodostaa mielipidettä, yhteensä 61,6 prosenttia kokisi motivaationa
lisäävänä tekijänä sen, että omaa osaamista voitaisiin

I 30

hyödyntää palokuntatoiminnassa nykyistä laajemmin. Yhteensä 64,1 prosenttia kaikista vastaajista
piti urasuunnittelun ja kokonaisvaltaisen osaamisen
hyödyntämistä ylipäätänsä työmotivaatioon ja työn
palkitsevuuteen melko tai jopa erittäin suurena. Keskinkertaisena vaikutusta piti 27 prosenttia vastaajista
ja pienenä ml. merkityksettömänä ainoastaan noin 8,9
prosenttia vastaajista.
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ka = 1,3 sd = 0,438 / n = 2012

Kyllä

En

Osaamista
hyödynnetään jo
riittävän laajasti
palokuntatoiminnassa

21,3 %

61,6 %

17,2 %
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Tuki erityisosaamiseen
ja harrastustoimintaan
Yhteensä 56,3 prosenttia vastaajista ilmoitti oman palokuntansa tukevan jäsenistön palokuntatoiminnan ulkopuolista ja mahdollisesti palokuntatoimintaa tukevaa erityisosaamisen kartuttamista jonkin verran tai riittävästi.
Muun työhyvinvointia parantavan harrastus- ja virkistystoiminnan osalta osuus oli vielä korkeampi, ollen 72,8 prosenttia.

Erityisosaamisen kartuttaminen ja harrastustoiminta

Urasuunnittelun ja osaamisen suhde työn
palkitsevuuteen

Kaikki vastanneet yhteensä (n=2029) %
3 = Kyllä, riittävästi

KUINKA SUURI MERKITYS URASUUNNITTELULLA JA
HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN KOKONAISVALTAISELLA
HYÖDYNTÄMISELLÄ ON YLIPÄÄTÄNSÄ TYÖMOTIVAATIOON JA TYÖN
PALKITSEVUUTEEN?

Kaikki vastanneet yhteensä (n=2029) %

5 = Erittäin suuri

16,1 %

48 %

4 = Melko suuri

27 %

3 = Keskinkertainen

6,3 %

2 = Melko pieni

2,6 %

1 = Ei merkitystä

2 = Kyllä, jonkin verran

3 = Ei

TUKEEKO PALOKUNTASI...
JÄSENISTÖN PALOKUNTATOIMINNAN
ULKOPUOLISTA ERITYISOSAAMISEN
KARTUTTAMISTA, JOLLA
VOISI OLLA HYÖTYÄ MYÖS
PALOKUNTATOIMINNASSA (EI
PELASTUSALAN KURSSIT / KOULUTUS)?

JÄSENISTÖN PALOKUNTATOIMINNAN
ULKOPUOLISTA, MUTTA
TYÖHYVINVOINTIA PARANTAVAA MUUTA
HARRASTUS- JA VIRKISTYSTOIMINTAA?
(n=2011) %

(n=2001) %

9,8 %

17,4 %
27,2 %

43,7 %

46,5 %
55,4 %

%
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Avoin palaute
TULEEKO MIELEESI VIELÄ ASIOITA, JOILLA USKOISIT OLEVAN VAIKUTUSTA
URASUUNNITTELUUSI PALOKUNTATOIMINNASSA TAI ASIOITA, JOILLA
MAHDOLLISTA ULKOPUOLISTA ERITYISOSAAMISTA SAATAISIIN
NIVOTTUA ENTISTÄ PAREMMIN YHTEEN PALOKUNTATOIMINNAN
KANSSA?

Kaikki vastanneet yhteensä (n=2029 / n=214)

VASTAUKSINA MM.
»

»

»
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Asia pitää nostaa pöydälle,
avoin ja rakentava keskustelu
pelastuslaitoksen ja
sopimushenkilöstön välillä.
En usko, että pelastuslaitos on
tietoinen sopimushenkilöstön
erityisosaamisesta, mutta
ehkä sen hyödyntämisen
mahdollisuudet vaihtelevat
suuresti henkilöiden välillä.
Ainakin näkisin hyvän
päänavauksena kartoittaa
osaaminen. Toki yhtälailla
palokunta voisi tuoda sitä
aktiivisesti esille ja miettiä
miten osaamista voidaan
hyödyntää ja markkinoida sitä
laitoksen suuntaan.
Eniten olen huolissani
maaseudun
sopimuspalokuntien
jäsenhankinnasta.

»

Kelpoisuusvaatimukset
alkavat olla kohtuuttomia kun
mielestäni palokunnassa on
niin monenlaista tehtävää että
jokaisen kuntotasolle löytyy
varmasti sopivaa.
Henkilökohtaiset
kehityskeskustelut jäsenistön
kanssa mahdollistaa
urapolkusuunnittelun
ja oikeiden henkilöiden
sijoittaminen sellaisiin
vastuutehtäviin, jotka
mahdollisimman hyvin
palvelevat palokuntaa.
”Hiljaiset” henkilöt eivät
koskaan julkisesti halua tuoda
esiin omia tavoitteitaan,
joten huolellisella
urapolkusuunnittelulla saadaan
kaikkien toiveet otettua
huomioon ja mahdollistetaan

»

»

erikoistuminen myös
palokunnan koko jäsenistön,
mutta myös hälytysosaston
sisällä eri tehtäviin. Kaikkien ei
tarvitse olla savusukeltajia...
Kyllä. Noin viiden
vuoden välein tapahtuva
henkilökohtainen haastattelu
jossa olisi paikalla
sopimuspalokuntalainen
ja alueen operatiiviset
palomestarit.
Palokuntatoiminta nykyaikana
on pelkkää testausta,
vaatimusten ylläpidon
seurantaa ja erilaisissa
tarkastuksissa juoksemista.
Vanha kunnon auttamisen
halu on täysin toissijaista,
ja jopa aliarvostettua. Ainoa
mikä merkkaa on, saatko kuusi
leukaa vai et..
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Loppupohdinta
lomakekyselystä
Tutkimuksen lyhyenä loppuyhteenvetona
voidaan todeta, että sopimuspalokuntatoiminnassa on mukana erilaisen koulutustaustan ja
ammatin omaavia henkilöitä laidasta laitaan. Tätä
kautta kentän osaamispotentiaali ja mahdollisen
palokuntatoimintaa tukevan erityisosaamisen
määrä on valtava. Potentiaalia hyödynnetään jo
osittain, mutta melko monen osalta se on jäänyt
jopa kokonaan kartoittamatta. Tämä aiheuttaa
osin turhautuneisuutta ja sillä voitaisiin vaikuttaa
ennakoivasti myös toiminnan palkitsevuuteen ja
motivaation ylläpitämiseen. Osaamisen entistä
parempi hyödyntäminen tulisi nähdä kilpailuvalttina myös mm. nuorten houkuttelemisessa
mukaan sopimuspalokuntatoimintaan. Urasuunnittelulle koetaan vastauksissa laajaa tarvetta.
Lomakekyselyn tulokset vahvistivat tutkimuksen alussa olleita toiminnasta saatuun
kokemukseen ja aiemmin kerättyyn tietoon
perustuvia olettamuksia sopimuspalokuntalaisten
kokonaisvaltaisesta osaamisesta ja sen käytöstä.
Lähtöolettamuksen ajo oli, että tutkimuksessa
paljastuisi laaja kirjo eri ammatteja, joita tulosten mukaan olikin sorvarista kunnanjohtajaan
ja lähes kaikkeen sieltä väliltä. Siviiliosaamisen
hyödyntämisen pelastustoimen hyväksi oletettiin
myös olevan vähintäänkin vajavaista, tämänkin
lähtöoletuksen tutkimus vahvisti.
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Yleistä tutkimuksen
toteuttamisesta
Tutkimuksen avulla pyrittiin syventämään ymmärrystä palokuntalaisten siviilikoulutuksen hyödyntämisestä ja hyödyntämättä jättämisestä osana palokuntatoimintaa. Tutkimuksen kohdeperusjoukon muodostivat
kaikki ne SSPL:n jäsenyhteisöjen sopimuspalokuntalaiset (N=122), jotka olivat osallistuneet tutkimuksen
ensimmäisen kierroksen sähköiseen vastaamiseen
helmikuussa 2022 ja jotka antoivat yhteystietonsa syventävien jatkohaastatteluiden suorittamiseen erillisen
esikartoituksen kautta.

Tutkimuksen kyselylomake laadittiin yhteistyössä
SSPL:n ja Suomen Kyselytutkimus Oy:n kesken. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin 9.5.2022 – 30.5.2022
välisenä aikana ensisijaisesti puhelinhaastatteluiden
kautta. Yhteensä kahdeksan vastaajaa osallistui tutkimukseen sähköisesti johtuen puuttuvasta tai virheellisestä puhelinnumerosta. Tutkimukseen osallistui 110
vastaajaa, joten vastausprosentiksi muodostui 90,2
prosenttia. Suomen Kyselytutkimus Oy suosittelee tutkimuksen uusimista säännöllisesti riittävän seurantatiedon ja kehittämistoimenpiteiden vaikutusten arvioinnin
mahdollistamiseksi.

Yhteenvetoraportin tuloksissa käytetään
pääsääntöisesti seuraavia käsitteitä
VASTAUSTEN PROSENTTIJAKAUMA
Vastausten prosentuaalinen jakautuminen kunkin vastausvaihtoehdon ympärille
»

» KA = KESKIARVO
Keskiarvo (ks. aritmeettinen keskiarvo) on ns. keskiluvuista kaikkein
tavallisin. Se ilmoittaa, mihin
kohtaan muuttujan jakauman keskikohta mitatulla ulottuvuudella
sijoittuu.

» SD = KESKIHAJONTA
Keskihajonta on tärkein ja käytetyin
hajonnan mitta. Keskihajonta kuvaa
havaintoarvojen keskimääräistä
etäisyyttä keskiarvosta. Mitä pienempi on keskihajonta, sitä tiiviimmin havaintoaineisto on keskittynyt
keskiarvon ympärille (vastaajat
yksimielisiä).
» MD = MEDIAANI
Mediaani on arvo, jota pienempiä ja
suurempia on puolet (50 %) arvoista.

» MO = MOODI
Moodi eli tyyppiarvo on se arvo,
joka esiintyy aineistossa useimmiten (ilmoitettu kuvaajien yhteydessä useimmiten ympyröitynä).
MIN JA MAX = MINIMIARVO
JA MAKSIMIARVO
Vastausten minimi- ja maksimiarvo.
»

Osittainen lähde: Tilastokeskus 2022

Tutkimuksen kysymyskohtaiset
tulokset ja niiden tulkinta
Tutkimuksessa arvioitavat osa-alueet
TUTKIMUKSESSA ARVIOITIIN SEURAAVIA OSA-ALUEITA:
»
»
»
»
»
»
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Taustatiedot
Osaamisen kehittäminen ja ryhmädynamiikka
Yhteisön asenteellisuus ja ristiriidat
Siviiliosaaminen hyödyntäminen ja hyödyntämättä jättäminen
Tiedonkulku ja ilmapiiri
Avoin palaute
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Tässä yhteenvetoraportissa
on tulokset eritelty kaikkien niiden
vastaajien osalta, joiden:
a) ulkopuolista siviiliosaamista
hyödynnetään pelastustoimessa
b) ulkopuolista siviiliosaamista ei
hyödynnetä pelastustoimessa

Yhteenvetoraportissa kysymyksen yhteydessä mainittu (n)
kuvaa kaikkien niiden potentiaalisten vastaajien lukumäärää, joille
kysymys on esitetty. Kysymyksen
yhteydessä kenoviivan jälkeen
mainittu (/ n) tai kuvaajan yhteydessä mainittu (n) puolestaan sitä
vastaajamäärää, joka kysymykseen
on lopullisesti vastannut.

Yhteenvetoraportissa esitetty
kysymys saattaa olla lyhennetyssä
muodossa.
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Vastaajien taustatiedot
Kaikista vastaajista peräti 88 prosenttia ilmoitti
palokuntamuodoksi VPK:n. Esimiesasemassa koki olevansa noin 58 prosenttia vastaajista. Esimiesasemassa
olevia vastaajia oli enemmän niissä vastaajissa, joiden

Vastaajien
taustatiedot

T1: onko
palokuntamuotosi?

T2: Koetko
olevasi
esimiesasemassa?

Ulkopuolista
siviiliosaamistani
hyödynnetään
pelastustoimessa

Osaamisen kehittäminen ja
ryhmädynamiikka

ulkopuolista siviiliosaamista ei ainakaan toistaiseksi
hyödynnetty kuten myös vastaajia, joiden palokuntamuoto oli HSPK.

Ulkopuolista
siviiliosaamistani
ei hyödynnetä
pelastustoimessa

Tutkimuksen aluksi vastaajille esitettiin palokuntatoimintaan ja siviiliosaamiseen liittyviä väittämiä. Väittämien arviointi tapahtui viisiportaisella asteikolla 5-1,
jossa 5=Erittäin hyvin ja 1=Erittäin huonosti. Tuloksia
voidaan tarkastella keskiarvojen avulla siten, että mitä
lähempänä keskiarvo on lukua 5, sitä paremmin väittämä vastasi vastaajan mielipidettä. Neutraalin keskiarvon raja on 3. Keskiarvotarkastelussa tulee huomioida
myös vastausten keskihajonta (sd). Tulokset voidaan
esittää laskevassa keskiarvojärjestyksessä seuraavasti

Yhteensä

n

%

n

%

n

%

VPK

43

91,5

53

85,5

96

88,1

HSPK
(aikaisemmin
PvPK)

3

6,4

8

12,9

11

10,1

TPK

1

2,1

1

1,6

2

1,8

Yhteensä

47

100

62

100

109

100

Kyllä

24

51,1

39

62,9

63

57,8

Ei

23

48,9

23

37,1

46

42,2

Yhteensä

47

100

62

100

109

100

Yksi vastaaja ei vastannut taustatietoja koskeviin kysymyksiin.
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Kaikista vastaajista yhteensä 67 prosenttia ilmoitti,
että palokunta rohkaisi itsensä kehittämiseen. Vastaajilla, joiden ulkopuolista osaamista hyödynnettiin, oli
osuus huomattavasti korkeampi kuin niillä vastaajilla,
joiden osaamista ei hyödynnetty (83 / 56 prosenttia).
Jälkimäisen tarkasteluryhmän vastaajista 14 prosenttia
ilmoitti, ettei itsensä kehittämiselle ollut edes tarvetta. Peräti 98 prosenttia kaikista vastaajista piti uusien
tehtävien tuomasta haasteellisuudesta. Palokunnissa
keskusteltiin ainakin silloin tällöin (ka 3,2 asteikko 1-5)
työtehtävistä, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta.
Mikäli ulkopuolista osaamista hyödynnettiin, tapahtui keskustelua useammin kuin tilanteessa, jossa sitä ei
hyödynnetty (ka 3,4 / ka 3,1). Varsinainen ryhmätyöskentely sujui palokuntien sisällä melko hyvin (ka 4,0) ja
kahden eri vastaajaryhmä erot olivat vähäisiä. Pelastuslaitoksen ja palokunnan välinen ryhmätyöskentely sujui
ainoastaan keskinkertaisesti (ka 3,3), joskin se sujui
niiden vastaajien mielestä paremmin (ka 3,5), joiden

siviiliosaamista hyödynnettiin (ka 3,5 / ka 3,1). Kaikista vastaajista ainoastaan 37 prosenttia ilmoitti, että
palokuntatoiminnan puitteissa oli käyty ns. kehitys- tai
esimiesalaiskeskusteluja ura- ja koulutustarpeista.
Mikäli ulkopuolista osaamista oli hyödynnetty, oli
osuus peräti 10 prosenttiyksikköä korkeampia kuin
niillä vastaajilla, joiden siviiliosaamista ei hyödynnetty
(43 / 33 prosenttia). Yhteensä 78 prosenttia kaikista
vastaajista arvioi, että kehitys- tai esimiesalaiskeskusteluissa oli kuunneltu riittävästi vastaajan omia näkemyksiä ura- ja koulutustarpeiden kehittämiseksi. Myös
omien näkemysten riittävän kuuntelun osalta osuus
oli huomattavasti korkeampi niillä vastaajilla, joiden
siviiliosaamista hyödynnettiin (85 / 71 prosenttia). Noin
70 prosenttia kaikista vastaajista oli maininnut kehitys- tai esimies-alaiskeskusteluissa omat ehdotukset
ulkopuolisen osaamisen hyödyntämiseksi, oman aktiivisuuden ollessa jälleen korkeampaa niillä vastaajilla,
joiden ulkopuolista osaamista jo hyödynnettiin (75 / 65
prosenttia).
Mikäli omia ehdotuksia oli mainittu, riippui ehdotusten edistyminen luonnollisesti vastaajaryhmästä (ks.
sivu 23). Hyödyntämistä oli kuitenkin pidetty yhtä poikkeustapausta lukuun ottamatta aina kannatettavana.
Näkemyserot ulkopuolisen osaamisen hyödyntämisestä
riippuivat ennen kaikkea asiasta, joskin niillä vastaajilla,
joiden siviiliosaamista ei hyödynnettyä näkemyseroja
oli syntynyt enemmän kuin vastaajilla, joiden osaamista
jo hyödynnettiin (16 / 9 prosenttia).
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KAIKKI

” Pidän siviiliosaamiseni
hyödyntämistä osana
palokuntatoimintaa
tärkeänä.”

”Olen selvillä koko
palokuntaorganisaationi
toiminnoista, tehtävistä ja
tavoitteista.”

”Palokuntatoiminta
antaa mahdollisuuksia
henkilökohtaiseen kasvuun
ja kehitykseen.”

HYÖDYNNETTY

EI
HYÖDYNNETTY

Palokuntatoiminnan ja siviiliosaamisen väittämät
ka 4,4

90 %

ka 4,6

95 %

ka 4,2

86 %

MITEN SEURAAVAT VÄITTÄMÄT VASTAAVAT MIELIPIDETTÄSI?

Kaikki vastanneet yhteensä (n=110) %
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85 %

ka 3,8
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63 %

ka 3,7

62 %
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ka 3,7

64 %

%

0

sd = 0,895

1

8

15

46

Voin vaikuttaa itseäni ja palokuntatyötäni
koskeviin asioihin palokunnassani?

4

28

42

5

7

22

Pidän siviiliosaamiseni hyödyntämistä osana
palokuntatoimintaa tärkeänä?

20

5 = Erittäin hyvin
2 = Melko huonosti
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ka = 4,1
sd = 0,923

ka = 4,0
sd = 0,933

ka = 3,7
sd = 0,992

Siviiliosaamiseni hyödyntämisellä voitaisiin palokunnassa vähentää
tiettyihin asioihin kohdistuvaa ylimääräistä kuormitusta tai stressiä?

36

10

2

5

Palokuntatoiminta antaa mahdollisuuksia
henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen?

(n=107)

ka 3,7

3 2 ka = 4,3

11

12

54

”Siviiliosaamiseni
hyödyntämisellä voitaisiin
palokunnassa vähentää
tiettyihin asioihin
kohdistuvaa ylimääräistä
kuormitusta tai stressiä.”

100

42

(n=109)

70 %

90

40

(n=110)

ka 4,0

80

Olen selvillä koko palokuntaorganisaationi
toiminnoista, tehtävistä ja tavoitteista?

31

75 %

70

(n=110)

(n=110)

ka 4,1

60

36

48

21

”Voin vaikuttaa itseäni ja
palokuntatyötäni koskeviin
asioihin palokunnassani.”

30

ka = 4,4
sd = 0,843

100

3 = Ei hyvin, mutta ei huonostikaan

1 = Erittäin huonosti
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Palokuntatoiminnan ja siviiliosaamisen väittämät

MITEN SEURAAVAT VÄITTÄMÄT VASTAAVAT MIELIPIDETTÄSI?

MITEN SEURAAVAT VÄITTÄMÄT VASTAAVAT MIELIPIDETTÄSI?

Ainoastaan vastaajat, joiden siviiliosaamista ei hyödynnetä (n=63 %)

Ainoastaan vastaajat, joiden siviiliosaamista hyödynnetään (n= 47 %)
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Voin vaikuttaa itseäni ja palokuntatyötäni
koskeviin asioihin palokunnassani?
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Siviiliosaamiseni hyödyntämisellä voitaisiin palokunnassa vähentää
tiettyihin asioihin kohdistuvaa ylimääräistä kuormitusta tai stressiä?
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Palokuntatoiminta antaa mahdollisuuksia
henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen?

(n=62)
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90
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47

ka = 4,6
sd = 0,580

80
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ka = 3,7
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Olen selvillä koko palokuntaorganisaationi
toiminnoista, tehtävistä ja tavoitteista?
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Pidän siviiliosaamiseni hyödyntämistä osana
palokuntatoimintaa tärkeänä?

(n=45)

50

(n=63)

4 2

31

40

(n=63)

Siviiliosaamiseni hyödyntämisellä voitaisiin palokunnassa vähentää
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Olen selvillä koko palokuntaorganisaationi
toiminnoista, tehtävistä ja tavoitteista?
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Palokunnan rohkaisu itsensä kehittämiseen

Tehtäviin ja tavoitteisiin liittyvä vuorovaikutus

ROHKAISEEKO PALOKUNTASI SINUA ITSENSÄ KEHITTÄMISEEN?

KESKUSTELLAANKO PALOKUNNASSASI YHDESSÄ TYÖTEHTÄVISTÄ,
TAVOITTEISTA JA NIIDEN SAAVUTTAMISESTA?

Kaikki vastanneet yhteensä ryhmittäin (n=110) %
12

%

Yhteensä

Siviiliosaamista hyödynnetään

4 = Melko
usein

5 = Erittäin
usein

7%

19 %

12 %

39 %

28 %

34 %

20 %

28 %

23 %

26 %

10

23 %

Siviiliosaamista ei hyödynnetä

(n=63)

3 = Siltä
väliltä

20

14

25 %

30

56

2 = Melko
harvoin

30

8%

(n=47)

1 = Erittäin
harvoin tai
ei koskaan

40

9

9

83

50

2%

(n=110)

6%

21

67

Kaikki vastanneet yhteensä ryhmittäin (n=110) %
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Ei tarvetta

Yhteensä (n=108)

Yhteensä: ka = 3,2 sd = 1,122

Siviiliosaamista hyödynnetään (n=47)

Ryhmätyöskentelyn toimivuus palokunnassa

Uusien tehtävien tuoma haasteellisuus
PIDÄTKÖ YLIPÄÄTÄNSÄ UUSIEN TEHTÄVIEN TUOMASTA HAASTEELLISUUDESTA?

Kaikki vastanneet yhteensä ryhmittäin (n=110) %
2 ka = 1,0

98

sd = 0,138

Yhteensä

(n=104)

KUINKA HYVIN RYHMÄTYÖSKENTELY MIELESTÄSI SUJUU OMASSA
PALOKUNNASSASI?

Kaikki vastanneet yhteensä ryhmittäin (n=110) %

%
50

1 = Erittäin
huonosti

2 = Melko
huonosti

40

5

95
Siviiliosaamista hyödynnetään

(n=43)

Siviiliosaamista ei hyödynnetä (n=61)

Hyödynnetään: ka = 3,4 sd = 1,114 Ei hyödynnetä: ka = 3,1 sd = 1,121

ka = 1,0
sd = 0,213

3 = Ei hyvin
mutta ei
huonostikaan

4 = Melko
hyvin

5 = Erittäin
hyvin

30

32 %

26 %

29 %

46 %

53 %

49 %

19 %

17 %

18 %

3%

4%

4%

(n=61)

10

0%

Siviiliosaamista ei hyödynnetä

ka = 1,0
sd = 0,000

0%

100

0%

20

0

%

0

10

Kyllä
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80
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100

Yhteensä (n=110)
Yhteensä: ka = 4,0 sd = 0,789

Siviiliosaamista hyödynnetään (n=47)

Siviiliosaamista ei hyödynnetä (n=63)

Hyödynnetään: ka = 4,0 sd = 0,780 Ei hyödynnetä: ka = 4,1 sd = 0,801
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Ryhmätyöskentelyn toimivuus pelastuslaitoksen ja
palokunnan välillä

Ura- ja koulutustarpeiden riittävä kuuntelu
ONKO NÄISSÄ KESKUSTELUISSA KUUNNELTU RIITTÄVÄSTI OMIA NÄKEMYKSIÄSI
EM. ASIOIDEN KEHITTÄMISEKSI?

KUINKA HYVIN RYHMÄTYÖSKENTELY MIELESTÄSI SUJUU
PELASTUSLAITOKSEN JA PALOKUNTASI VÄLILLÄ?

Ainoastaan vastaajat, jotka käyneet keskusteluja (n=41) %

Kaikki vastanneet yhteensä ryhmittäin (n=110) %

%

1 = Erittäin
huonosti

50

2 = Melko
huonosti

3 = Ei hyvin
mutta ei
huonostikaan

40

4 = Melko
hyvin

78

5 = Erittäin
hyvin

22

(n=41)

85

30

ka = 1,2
sd = 0,419

Yhteensä

15

ka = 1,2
sd = 0,366

Siviiliosaamista hyödynnetään

(n=20)

71

10 %

22 %

15 %

24 %

26 %

25 %

41 %

39 %

40 %

19 %

11 %

16 %

6%

5%

10

2%

20

0

Siviiliosaamista hyödynnetään (n=46)

Yhteensä: ka = 3,3 sd = 1,048

Siviiliosaamista ei hyödynnetä (n=63)
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80
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70

30

75

25

65

35

%

20

10

Kyllä

ka = 1,4
sd = 0,489

Siviiliosaamista ei hyödynnetä

(n=20)
0

ka = 1,3
sd = 0,444

Siviiliosaamista hyödynnetään

(n=20)

100

ka = 1,3
sd = 0,464

Yhteensä

(n=40)

ka = 1,7
sd = 0,475

Siviiliosaamista ei hyödynnetä

(n=63)
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100

Ainoastaan vastaajat, jotka käyneet keskusteluja (n=41) %

ka = 1,6
sd = 0,500

Siviiliosaamista hyödynnetään

(n=47)

Kyllä

90

OLETKO MAININNUT KESKUSTELUISSA OMAT EHDOTUKSESI ULKOPUOLISEN
OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISEKSI?

ka = 1,6
sd = 0,486

Yhteensä

(n=110)

%

80

70

En

Kaikki vastanneet yhteensä ryhmittäin (n=110) %

20

60

Omien ehdotuksien esille tuominen

OLETKO KÄYNYT PALOKUNTATOIMINNAN PUITTEISSA NS. KEHITYS- TAI
ESIMIES-ALAISKESKUSTELUJA URA- JA KOULUTUSTARPEISTASI?

10

50

Hyödynnetään: ka = 3,5 sd = 1,026 Ei hyödynnetä: ka = 3,1 sd = 1,033

Ura- ja koulutustarpeisiin liittyvät kehityskeskustelut

0

ka = 1,3
sd = 0,463

Siviiliosaamista ei hyödynnetä

(n=21)
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Yhteensä (n=109)
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Suhtautuminen ehdotuksiin
MITEN KESKUSTELUISSA ON SUHTAUDUTTU OMAN SIVIILIOSAAMISESI
HYÖDYNTÄMISEEN OSANA PALOKUNTATOIMINTAA?

Ainoastaan vastaajat, jotka maininneet omia ehdotuksia siviiliosaamisen hyödyntämisestä (n=28) %

%

0
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4%
Sille ei ole koettu olevan tarvetta

0%
8%

21 %
Hyödyntämistä on pidetty kannatettavana, mutta
asia ei ole yleensä johtanut mihinkään

13 %
31 %

25 %

Hyödyntämistä on pidetty kannatettavana ja asian
osalta on mietitty keinoja, jotka eivät kuitenkaan
ole johtaneet mihinkään

13 %

Näkemyserot siviiliosaamisen hyödyntämisestä
ONKO SIVIILIOSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SYNTYNYT NÄKEMYSEROJA
SINUN JA VASTUUSSA OLEVAN ESIMIEHEN VÄLILLE?

39 %

Kaikki vastanneet yhteensä ryhmittäin (n=110) %

36 %
13

Hyödyntämistä on pidetty kannatettavana
ja myöhemmin siviiliosaamista on pystytty
hyödyntämään ainakin välttävästi

53 %
15 %

30

32

60
Siviiliosaamista hyödynnetään

(n=47)

Hyödyntämistä on pidetty kannatettavana ja
myöhemmin siviiliosaamista on pystytty hyödyntämään hyvin tai jopa erinomaisesti

47 %

Yhteensä

(n=110)

9

29 %

57

16

8%

29

56
Siviiliosaamista ei hyödynnetä

(n=63)

%

0

10

Yhteensä (n=28)
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Riippuu asiasta
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Yhteisön asenteellisuus
ja ristiriidat
Kaikista vastaajista noin kolmannes (34 prosenttia) oli havainnut palokuntatoiminnassa epäedullista
asenteellisuutta tiettyjen henkilöiden siviiliosaamista
ja koulutusta kohtaan. Mikäli ulkopuolista osaamista ei hyödynnetty, oli epäedullista asenteellisuutta
havaittu enemmän verrattuna niihin vastaajiin, joiden
siviiliosaamista hyödynnettiin (36 / 32 prosenttia).
Epäedullista asenteellisuutta oli havaittu useimmiten
pelastuslaitoksen puolelta, mutta joissakin tapauksissa
myös oman palokunnan sisällä. 29 prosenttia vastaajista katsoi, että palokunnassa suosittiin henkilöitä
siviilikoulutuksen tai siviiliosaamisen kautta. Myös
tässä tarkastelussa suosimista koettiin enemmän
niiden vastaajien osalta, joiden ulkopuolista osaamista
ei hyödynnetty verrattuna vastaajiin, joiden osaamis-

ta jo hyödynnettiin (31 / 26 prosenttia). Henkilöiden
väliset ristiriidat, jotka estivät asioiden eteenpäin
viemisen mm. oman osaamisen hyödyntämisen osalta
olivat keskiarvollisesti melko vähäisiä (ka 2,1 asteikko
1-5), mutta näitä oli havainnut ainakin jonkin verran
noin kolmannes vastaajista (34 prosenttia) ja peräti
42 prosenttia niistä vastaajista, joiden ulkopuolista
osaamista ei hyödynnetty. Tällaiset ristiriidat näkyivät
palokuntatoiminnassa mm. syrjintänä, väheksymisenä,
suosimisena, kuuntelemattomuutena, nokitteluna ja
siinä, että asiat eivät yksinkertaisesti etene. Eri-ikäisten
tasa-arvon toteutumisen arvioitiin olevan palokunnissa
melko hyvällä tasolla (ka 4,1 asteikkoa 1-5). Kahden eri
vastaajaryhmän väliset mielipide-erot olivat marginaalisia.

Epäedullinen asenteellisuus ja siviiliosaaminen
Kaikki vastaajat, jotka havainneet epäedullista asenteellisuutta (n=37)
Vastaajat, joiden siviiliosaamista hyödynnetään (n/=13)

MILTÄ TAHOILTA?

Epäedullinen asenteellisuus ja siviiliosaaminen

»
»
»

OLETKO HAVAINNUT PALOKUNTATOIMINNASSA EPÄEDULLISTA
ASENTEELLISUUTTA TIETTYJEN HENKILÖIDEN SIVIILIOSAAMISTA JA
KOULUTUSTA KOHTAAN?

Kaikki vastanneet yhteensä ryhmittäin (n=110) %

»

»
34

66

(n=109)

68

36
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»
»
»

65

ka = 1,6
sd = 0,482

Siviiliosaamista ei hyödynnetä

(n=62)
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»
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»

20

30

40

50

60

70

80

90

100

»
»
»
»
»

Kaikki, jotka ylipäätänsä voivat
päättää mistään asioista ovat
asennoituneet hyvin.
palokunnan päällystö ja
hallitus sekä eräät laitoksen
henkilöt.
Palokunnan päällystöltä.
Pelastuslaitokselta.
P5 varalla olo ajettiin alas, ei
hyvä. Maantieteellisesti 70 km

päässä lähimmät vakinaiset.
Päällystö ja johto ei arvosta
tiettyjä henkilöitä ja heidän
osaamistaan.
Samantasoiselta.
Syrjintää kaikilta.
Yksikön esimieheltä ja
koulutuksen vastaavalta.

»

»
»
»

Vastaajat, joiden siviiliosaamista ei hyödynnetä (n/=20)

ka = 1,7
sd = 0,471

Siviiliosaamista hyödynnetään

(n=47)

0

»

MILTÄ TAHOILTA?

32

%

ka = 1,7
sd = 0,476

Yhteensä

Aluepelastuslaitokselta
Ammatti eli vakinaisilta.
Juristi, rakennusala,
konetekniikkainsinööri,
palomiehet.
Laitoksen puolelta.
Paranemassa, mutta ei vielä
kunnossa.
Muutama yksittäinen
palokuntalainen.

Esimies.
Esimiestaholta.
Esimiesten taholta,
ryhmänjohtajatasolta.
Hallinnon.
Hallituksen.
Kaikilta.
Laitos ja oma vpk.
Nesteellä töissä käsitellen
vaarallisia aineita, jota ei

»
»
»
»
»

noteerata eikä korkean paikan
työn osaamista.
Omasta palokunnasta.
Palokunnan esihenkilöiltä ja
erityisesti vakinaisilta.
Pelastuslaitoksen henkilöt
aliarvioivat.
Pelastuslaitos.
Pelastuslaitoksen puolelta. Ei
ymmärretä.

»
»
»
»
»
»
»

Pelastuslaitos.
Päällystö, oman palokunnan.
Päällystön puolelta tai
vakinaisten.
Toisilta palokuntalaisilta.
Vakinaisen henkilöstön osalta
laajalti.
Vakinaisten.
Vakituisten puolelta.

En

Sopimuspalokuntalaisten siviilikoulutuksen & taitojen hyödyntäminen pelastustoimessa

Sopimuspalokuntalaisten siviilikoulutuksen & taitojen hyödyntäminen pelastustoimessa

53 I

OSA 2

Siviiliosaamisen kautta tapahtuva suosiminen
SUOSITAANKO PALOKUNNASSASI HENKILÖITÄ SIVIILIKOULUTUKSEN TAI
SIVIILIOSAAMISEN KAUTTA?

Kaikki vastanneet yhteensä ryhmittäin (n=110) %

29

71

Yhteensä

(n=108)

26

75

ka = 1,7
sd = 0,441

Siviiliosaamista hyödynnetään

(n=47)
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69

0

10

Kyllä
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MITEN NÄMÄ RISTIRIIDAT NÄKYVÄT PALOKUNTATOIMINNASSASI?

Kaikki vastaajat, jotka havainneet ristiriitoja jonkin verran, melko paljon tai erittäin paljon (n=37)
Vastaajat, joiden siviiliosaamista hyödynnetään( / n =10)

»
»
»

ka = 1,7
sd = 0,467

Siviiliosaamista ei hyödynnetä

(n=61)

%

ka = 1,7
sd = 0,454

Henkilöiden väliset ristiriidat

»

Väittelyinä lähinnä.
Toisten mielipide arvokkaampi.
Toimijat keikalla valitaan
palokunnassa muodollisen
aseman mukaan, eikä
siviiliosaamisen perustella.
Tietyissä asioissa erilaisia
näkemyksiä oikeaoppisesta
hoitotavasta.

»
»
»

»

Syrjintä.
Suhtaudutaan väheksyen.
Silloin kun oli vpk porukassa
niin minä sain kerran ison
moitteen.
Päällystö ja johto eivät
ole yhtään kiinnostuneita
jäsenten siviiliosaamisesta.
he eivät edes tiedä jäsenten

»
»

erityisosaamista. Niitä’
ei hyödynnetä yhtään
palokunnassa.
Muodostuu erillisiä ryhmiä
negatiivisesti.
Henkilökemiat vaikuttavat
liikaa hyödyntämiseen, niin
palokunnan sisällä kuin
laitoksen suunnaltakin.

100

Ei

MITEN NÄMÄ RISTIRIIDAT NÄKYVÄT PALOKUNTATOIMINNASSASI?
Vastaajat, joiden siviiliosaamista ei hyödynnetä ( / n =25)

Henkilöiden väliset ristiriidat
KOETKO, ETTÄ ERI HENKILÖIDEN VÄLILLÄ ON SELLAISIA SIVIILIOSAAMISEEN
LIITTYVIÄ RISTIRIITOJA, JOTKA ESTÄVÄT ASIOIDEN ETEENPÄINVIEMISEN MM.
OMAN OSAAMISESI HYÖDYNTÄMISEN OSALTA?

%
50

Kaikki vastanneet yhteensä ryhmittäin (n=110) %

1 = Ei
lainkaan

2 = Melko
vähän

3 = Jonkin
verran

4 = Melko
paljon

5 = Erittäin
paljon

»
»
»
»
»
»
»

40

»
»

30

»
»
»

»

»

»
»
»
»
»

Kyllä, ikäero vaikuttaa,
ei arvosteta nykypäivän
osaamista, halutaan tehdä
edelleen niin kuin aina
ennenkin on tehty.
Mikäli joku ei pidä jostain
henkilöstä, niin hänen
siviiliosaamista ei hyödynnetä.
Nokitteluna.
Osaamista menee paljon
hukkaan, jää hyödyntämättä.
Palokuntayhdistysten välisessä
yhteistyössä.
Siviilikursseja ei noteerata
palokunnassa.
Koulutuskokemus armeijasta,
jota ei noteerata.

»

»

»
»
»

»

Suositaan ”kavereita”.
Johdossa henkilöitä, joilla ei
ns. koulutusta tai kokemusta
muusta johtamisesta. Liian ”
virka” intoista väkeä mukana
myös.
Joillain selvästi asema mennyt
hattuun ja sen tuoma vaikutus
näkyy toimessa.
Toisen osaamista ei huomioida.
Toisten osaamista arvostetaan.
Vakimiehet eivät kuuntele
meitä, he ovat ammattilaisia,
piste.
Yhteistyötä ei ole.

2%

0%

1%

13 %

2%

8%

27 %

22 %

25 %

18 %

44 %

28 %

41 %

33 %

10

38 %

20

Aina eri henkilöiden
välttämiseen saakka.
Asiat ei etene.
Asiat etenevät liian hitaasti.
Ei huomioida.
Ei kuunnella vaikka olisi tietoa
ja taitoa.
Ei tule tietoa mistään.
Ei uskota, että osataan
paremmin kuin
ammattipelastajat.
Erimielisyyksiä.
Esim. ”mustavalkoiset”
harjoitusohjelmat.
Jankaamisen jälkeen, syrjintää.
Juontaa, että asiat ei etene.
Kateus, piikittely.

0

Yhteensä (n=109)
Yhteensä: ka = 2,1 sd = 1,021
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Siviiliosaamista hyödynnetään (n=46)

Siviiliosaamista ei hyödynnetä (n=63)

Hyödynnetään: ka = 1,9 sd = 0,800 Ei hyödynnetä: ka = 2,2 sd = 1,153
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Siviiliosaamisen
hyödyntäminen ja
hyödyntämättä jättäminen

Eri ikäisten tasa-arvon toteutuminen palokunnassa
KUINKA HYVIN ERI IKÄISTEN PALOKUNTALAISTEN TASA-ARVO TOTEUTUU
PALOKUNNASSASI?
Kaikki vastanneet yhteensä ryhmittäin (n=110) %

%
50

1 = Ei
lainkaan

2 = Melko
huonosti

40

3 = Ei hyvin
mutta ei
huonostikaan

4 = Melko
hyvin

5 = Erittäin
hyvin

30

32 %

32 %

32 %

52 %

57 %

54 %

10 %

9%

9%

6%

2%

5%

0%

0%

10

0%

20

0

Yhteensä (n=107)
Yhteensä: ka = 4,1 sd = 0,766
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Siviiliosaamista hyödynnetään (n=44)

Siviiliosaamista ei hyödynnetä (n=63)

Hyödynnetään: ka = 4,2 sd = 0,691 Ei hyödynnetä: ka = 4,1 sd = 0,817
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Hyvänä käytännön siviiliosaamisena määriteltiin
ylipäätänsä tietyn tehtävän hoitamisen edellyttämä
riittävä ammattitaito. Tämä saattoi kohdistua niin
sähkö-, vesi-, ja kunnallistekniikan osaamiseen, mutta
myös ensiapuun, sukeltamiseen, talon rakenteiden tuntemiseen, lukkoihin, muuhun tekniseen osaamiseen ja
tietysti myös tilannejohtamiseen. Monissa vastauksissa
painotettiin ennen kaikkea perinteisiä käden taitoja
ja niiden tärkeyttä. Kaikista vastaajista yli puolet (58
prosenttia) arvioi siviiliosaamisen kautta saavutetun
hyödyn vaikuttavan koko pelastustoimen tehokkuuteen.
Vastaajat, joiden ulkopuolista osaamista hyödynnettiin
arvioivat vaikutuksen olevan huomattavasti suurempi
kuin ne vastaajat, joiden osaamista ei hyödynnetty (74 /
46 prosenttia).
Mikäli vastaajalla oli pelastustoimen ulkopuolista
hyödyntämätöntä osaamista, kohdistui tämä useimmiten tekniseen osaamiseen (71 prosenttia) ja taidolliseen osaamiseen (65 prosenttia). Vastaajat arvioivat
syinä osaamisen hyödyntämättömyyteen mm. heikon
tiedonkulun, arvostuksen puutteen, mutta myös pelastuslaitoksen asenteen. Erilaisia käytännön esimerkkejä, joissa osaamista voitaisiin hyödyntää on esitetty
sivuilla 22–25. Mikäli vastaajalla oli pelastustoimen
ulkopuolista hyödynnettyä osaamista, kohdistui tämä
useimmiten taidolliseen osaamiseen (85 prosenttia)
ja tekniseen osaamiseen (70 prosenttia). Myös opetusosaamisen osuus oli vastaajaryhmässä korkea, ollen 65
prosenttia.
Tarkastelussa tulee huomata, että sama osaaminen
saattoi kuulua useaan eri kategoriaan. Erilaisia käytännön tilanteita, jossa siviiliosaamista oli hyödynnetty
tai sen hyödyntämättä jättäminen olisi voinut johtaa
epäedulliseen lopputilanteeseen on esitetty sivuilla 67–68. Vastaajaryhmän näkemät syyt siihen, että
siviiliosaamisen hyödyntäminen oli nähty palokuntatoiminnassa tärkeänä kohdistuivat mm. ohjaavaan- ja
koulutusosaamiseen, tietynlaiseen erityisosaamiseen
ja asenteelliseen sekä kokemukselliseen ammattilaisuuteen. Vastaajien arvioidessa ylipäätänsä sellaisia

keinoja, joilla siviiliosaamisen hyödyntämistä voisi
viedä eteenpäin sekä omassa palokunnassa että pelastustoimessa kohdistuivat nämä useimmiten: palokuntalaisten siviiliosaamista koskevien henkilötietojen
systemaattiseen ja päivitettyyn keräämiseen ja saattamiseen osaksi pelastustoimen johtamisjärjestelmiä (82
prosenttia vastaajista), toimivan vuorovaikutusmekanismin rakentamiseen palokunnan sisällä / palokunnan
ja pelastuslaitoksen välille (77 prosenttia vastaajista),
ilmapiirin avoimuuden ja keskinäisen luottamuksen
systemaattiseen parantamiseen (67 prosenttia vastaajista) sekä myös esimiesten tietotason / itseluottamuksen kehittämiseen (60 prosenttia vastaajista).
Vastaukset kahden eri tarkasteluryhmän välillä olivat kauttaaltaan hyvin samanlaisia. Keskeisinä esteinä
siviilikoulutuksen hyödyntämättä jättämiseen koettiin:
mielikuvituksen puute ja asenne (67 prosenttia vastaajista), vanhoillisuus (63 prosenttia vastaajista), siviiliosaamista koskeva tiedon puute (62 prosenttia vastaajista), kiinnostuksen puute (57 prosenttia vastaajista),
henkinen jähmeys (53 prosenttia vastaajista), mutta
myös pelastustoimen urautuneisuus (49 prosenttia vastaajista). Myös tässä tarkastelussa vastaukset kahden
eri tarkasteluryhmän välillä olivat hyvin samanlaisia.
Kaikista vastaajista yhteensä 65 prosenttia arvioi, että
sopimuspalokunnassa / pelastustoimessa oli pulaa sellaisesta osaamista, jota kuitenkin henkilöstöltä löytyi,
mutta jota ei sellaisenaan hyödynnetty. Mikäli ulkopuolista osaamista ei hyödynnetty, arvioi osaamispulaa olevan peräti 76 prosenttia vastaajista, vastaavan osuuden
ollessa huomattavasti pienempi niillä vastaajilla, joiden
siviiliosaamista jo hyödynnettiin (50 prosenttia).
Hyödyntämätön osaaminen kohdistui mm.
koulutusosaamiseen, koneiden ajamiseen ja käsittelyyn,
ensihoitoon, rakennusalaan, droneihin, mutta myös
sellaiseen osaamiseen, jonka kautta tehtävin suorittamista voitaisiin ylipäätänsä tehostaa. Syinä hyödyntämättömyyteen nähtiin mm. henkilökohtaiset suhteet,
tiedon puute, kaavoihin kangistuminen ja jäykkyys sekä
tietynlainen urautuneisuus ja vanhoillinen jääräpäisyys.
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Vastaajat, joiden siviiliosaamista ei hyödynnetä ( / n =53)

Hyvä käytännön siviiliosaaminen

»

MITÄ ON HYVÄ KÄYTÄNNÖN SIVIILIOSAAMINEN
PALOKUNTATOIMINNASSA?

Kaikki vastanneet yhteensä ryhmittäin (n=110)
Vastaajat, joiden siviiliosaamista hyödynnetään ( / n =40)

»

»

»

»
»
»

»
»
»

»

»

»

»

»
»
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AMMATTITAITO eri aloilta,
sähkö, putki, ensihoitajat ja
kaikki ammattiosaaminen ja
kädentaidot ja johtamispuoli
myös.
Ammatti kuljettajia on vähän
ja yleensäkin kuorma-auto
kortillisia.
Ammattitaidon myötä
tulleen erikoisosaamisen
hyödyntämistä.
Ylipäätänsä ammattitaitoa.
Asiantuntemus eri aloilta.
Ehdottomasti autonkuljettajan
ammatti raskaankaluston
kuljettamiseen.
Ensiapu.
Ensihoitaja, taitojani tarvitaan
henkilövahinkotilanteissa.
Ensivastetoiminnassa koulutus
on hyvä, nuorisotyössä
kasvatusosaaminen.
Eri ammatit ja mielenkiinnon
kohteet, hyödynnetään, kenellä
on paras tietämys, eri henkilöillä
eri vahvuudet..
Henkilön pitää itse tuoda julki
omia taitojaan ja tietojaan.
Tiedot ja taidot on oltava
etukäteen tiedossa niin niitä
voidaan parhaiten soveltaa
esim. tilannepaikalla tai
koulutuksessa.
Huomioidaan palopaikoilla,
käyttäydytään asiallisesti ja
autetaan parhaimman mukaan
tilanteessa olevaa ihmistä.
Hyödynnettävä osaaminen
käytännössä ja pääsee yli
tukalista paikoista jonkun
erityisosaamisella ja
tietämyksellä.
Johtamistaito.
Jokainen henkilö voitaisiin
profiloida oman siviiliosaamisen

»

»

»

»

»

»
»

»
»
»
»
»

»

kautta ja hyödyntää tehtävä
kentällä. Mm palokunnan
vasteluokat ja toimintakykyyn
vaikuttavia tekijöitä.
Jokaisen erityisosaaminen
pitäisi tuoda julki ja osaksi
palokunnan arkista työtä. Näitä
asioita ei tuoda esiin koskaan
tai erittäin harvoin.
Jos on erikoisosaamista,
sähkö-, vesi-,
kunnallistekniikkaosaamiset,
niitä pitäisi hyödyntää.
Josta hyötyä itse hälytyksessä
tai palokunnan sisäisessä
toiminnassa.
Kaikesta osaamisesta on hyötyä,
autonkuljettajien ammattitaitoa
pystytään hyvin hyödyntämään,
terveydenhuollon ammatit.
Kaikki osaaminen on tärkeää,
tehtävät ovat monipuolisia,
esim. lukkoseppä, metsuri,
ammattisukeltaja, ensihoitaja.
Kaikki siviiliosaaminen hyvää.
Kun olen rakennusmestari,
tiedän taloista ja rakenteista,
olen myös yrittäjä.
Kyseltäisiin ja kartoitettaisiin eri
henkilöiden siviiliosaamiset.
Käden taidot, mekaaninen -sekä
tekninen tuntemus.
Käytännön hommat, metsurityö,
eläinten kanssa toimiminen.
Osataan hyödyntää taidot.
Pelastuslaitos kartoittaa
siviiliosaamisen ja sitten
henkilökohtainen urakehitys
sopimuspalokunnassa.
Raskaan kaluston
tietämys ja käyttötaito,
nuohoustoimen hallitseminen,
eläinpelastusosaaminen,
pienkoneosaaminen,
moottorisahat, vesipumput,
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rakennusmiehien
ammattiosaaminen, lukkosepän
osaaminen, kattava kattaus on
kaikenlaisesta osaamisesta, eataidot. hyvä rytmiryhmä, kirjava
sakki, kaikkeen on osaajat.
Rehti ja innokas oppimaan uutta
myös.
Silloin kun olin vpk jäsen niin
nyt osaan ja muistan mitä pitää
tehdä eri tilanteissa.
Siviilistä opittujen asioiden
soveltamista palokuntatyön
tekemiseksi turvallisemmaksi ja
paremmaksi.
Solmut, tarvin niitä töissä,
tuliriskit.
sosiaalialan koulutuksen
hyödyntäminen ja lähihoitaja.
Tekninen osaaminen, Ensihoito,
Hallinto, Henkilöstöjohtaminen,
Ensiaputaidot usealla.
Tekninen tietotaito joltain alalta.
Automatiikka päälle, tekninen
osaaminen ja henkinen
hyvinvointi, vertaisverkon
hyödyntäminen.
Teknisen alan henkilö.
Tekniset taidot, terveysja sosiaalitoimen
taidot, johtajakoulutus/
varusmiespalvelus, merenkulku,
kyky toimia linjaorganisaation
osana ja ymmärrys kehittää
omaa toimintaansa riippumatta
siitä mikä ”tehtävä” kullakin
palokunnassa on.
Timpuri, jos pitää talo purkaa.
toiminnassa tarvetta eri
alueiden osaamiseen atk-alasta
koulutukseen.
Tunnistetaan siviiliosaaminen
ja mietitään, miten voidaan
hyödyntää.

Sopimuspalokuntalaisten siviilikoulutuksen & taitojen hyödyntäminen pelastustoimessa

»

»
»

»

»
»

»
»

»
»

»
»
»
»
»
»

AMBULANSSIKUSKIT tietää

tasan, mitä pitää tehdä, myös
tekninen osaaminen tärkeää, jos
vaikka jokin laite hajoaa. Autonkuljetusosaaminen, minulla on
C-kortti, sähköpuolen osaaminen.
Johtamistaito.
Ammattien koulutusta ja
kokemusta voidaan jakaa ja
siitä oppia. Tosin tämä toteutuu
vain niiden suosioissa olevien
henkilöiden osalta.
Ammattimaista, järjestelmällistä,
osaamista, helppoa.
Ammattitaidon huomioiminen
operatiivisessa toiminnassa
ja kouluttautumisesta.
Asiantuntijuuden tunnistaminen
ja kunnioittaminen.
Sopimushenkilöstökin voi olla
ammattilainen siviiliammatissaan.
antaa osaamisensa ja tuo esille
osaamisen tai kouluttaa muille
osaamisensa.
autonkuljettajat, sähkömiehet ja
talonrakentajat.
Auttaa palokuntaa ja yksilöä arjen
palokuntatehtävissä, mahdollistaa
luovan ajattelun ja saadaan
toimittua käytännön tehtävissä.
EA, Ripeys ja avunanto.
Ensiaputaitoiset, pääkoppa
pysyy kasassa eli mielentilan
hallitseminen, raskaan kaluston
kuljetustaito, rakennusosaaminen,
sähkömiehet ja LVI.
Esim. ammattina metsuri tai
rakennusmies, lähihoitaja.
Esimerkiksi harjoituksissa
käytetään henkilöitä, joiden
osaaminen on paremmalla tasolla
kuin varsinaisen kouluttajan
siviiliosaamisensa kautta. Kuten
nokipaloissa, jos käytettävissä on
nuohoaja.
Hallitsee käytännön asiat.
Henkisyys ja sosiaalinen
auttaminen.
Hyödynnetään osaamista, ihminen
haluaa antaa taitoja käyttöön.
Johtaminen.
Joka ammatista hyötyä.
Jokaisen siviiliosaaminen
otetaan huomioon tehtävillä ja
koulutusjärjestelmissä.
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Jos on ammatiltaan
autonkuljettaja, se pitää hyödyntää.
Kuppikuntaisuus.
Järjestelmällisyys, yleinen
osaaminen, ammattitaito.
Kaikenlainen käsillä tehtävä,
autotekniikka, koneet ja laitteet,
rakennusala, ensivasteosaaminen.
Kaikki.
Kaikki alat, rakennus,
maanrakennus, sähkö, kaikista
kokemusta ja tietoa tarvitaan.
SIVIILIAMMATEISTA TULEE
ENEMMÄN TIETOA KUIN
VAKINAISILLA ON.
Kattavasti eri ammatti-alaa.
Keikan luonteesta riippuen.
Kädentaidot.
Kädentaidot.
Kädentaito, ea mm.
Käsillä tehtävä tekeminen.
Käytännön siviiliosaaminen,
esim. sähkömiehet, vakuutusasiat
tuntevat henkilöt, suojainten oikea
käyttö, kielitaito.
Monenlaista osaamista.
Ole ammatiltani ensihoitaja. Meille
ei enää tule ensivaste tehtäviä
ollenkaan. Kun 2 pelastajaa
hoitaa ne. Joten koulutustehtävät
jää ainoaksi tehtäväksi. Joka on
myös hiukan turhauttavaa kun
sopimuspalokunnalle ei tule Evy
tehtäviä lainkaan. Toki vapailla
voi tulla mitä vain vastaan niin
siinä mielessä koulutus antaa
valmiuksia.
On monenlaisia siviiliammatteja,
jotka tukevat toimintaa, eikä niitä
ymmärretä käyttää hyödyksi.
Osaamiseen mukaan.
Ottaa asian hoitaakseen.
Putki ja sähkötyöt.
Pyritään huomioimaan jokaisen
siviiliosaaminen. Vaikka tiedetään
että henkilö ei ole halukas
hyödyntämään siviiliosaamistaan,
niin silti kysyttäisiin. Koska mieli
voi muuttua.
Pystytään hyödyntämään mm
rakennusmiehen tai sähkömiehen
ammattitaitoa keikoilla.
Pystytään hyödyntämään varsinkin
operatiivisessa toiminnassa
ja yhdistystoiminnassa ja
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kehittämään näin henkilöiden
toimintatietoutta ja kykyjä.
sujuvoitetaan toimintaa ja
saadaan joustavuutta ja
moniammatillisuutta toimintaan.
Pystyy hyödyntämään
erikoistaitoja.
Rakennusalan ammattilainen
olen, tietoa on siltä alalta,
rakennuspaloista.
Raskaan kaluston käsittely ja
organisointi.
Se että osaamista käytetään
tehtävillä ja harjoituksena. Myös
ilmoitetaan toisten osaaminen.
Sellaista mikä sopivissa määrin
vastaa palokunnan periaatteita ja
sopii ryhmätyöskentelyyn ja on
panokseltaan sopiva ja tuo jotain
uutta ulkopuolelta.
Sisäiseen tai hallinnolliseen
toimintaan sopien.
Siirtokoneet, kirjanpitäjät ym.
Sähköpuolen osaaminen
rakennuspaloissa ja
jälkiraivauksessa.
Metsurit puunkaadoissa.
Yleensä kaikki käytännönalat
omissa lokeroissa.
Teollisuuspalokunnassa
sähköosaaminen ja tuntemus esim.
voimasähkö.
Terveydenhuollon ammattialalta,
rakennusteknisten käytännön
alalta.
Riippuu ammatista,
esim. rekkamies, metsuri,
korjaustoiminta, tietotekniikka
ja puolustusvoimien ammatit
sellaisia, joista varmasti hyötyä.
toisten huomioonottaminen,
osaamisen arvostaminen.
tuo lisäarvoa.
Työn tai harrastuksen kautta
hankittua vahvaa osaamista,
jonka hyödyntämisellä päästäisiin
parempaan lopputulokseen
hälytystehtävässä ja aiheutettaisiin
vähemmän vaaroja.
venepuolella ammattilaisia, jota
hyödynnetään.
MPK:n kursseja ei hyödynnetä.
Ymmärtää että turvallisuuden
Ohjesäännöt saattavat olla
ristiriidassa.

Sopimuspalokuntalaisten siviilikoulutuksen & taitojen hyödyntäminen pelastustoimessa

59 I

OSA 2

Hyödyntämätön siviiliosaaminen
ILMOITIT, ETTÄ SINULLA ON PELASTUSTOIMEN ULKOPUOLISTA
SIVIILIOSAAMISTA, JOTA EI KUITENKAAN HYÖDYNNETÄ /
PALOKUNTATOIMESSA JA JOKA VOISI SILTI TUKEA PALOKUNTATOIMINTAA.
MILLAISTA OSAAMISTA ERITYISESTI?
Kaikki vastanneet yhteensä ryhmittäin (n=110) %
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Taidollista osaamista
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Siviiliosaamisen hyödyt ja pelastustoimen tehokkuus

44 %

NÄKYVÄTKÖ SIVIILIOSAAMISEN KAUTTA SAAVUTETUT HYÖDYT MYÖS
KOKO PELASTUSTOIMEN TEHOKKUUTENA?
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Hyödyntämätön siviiliosaaminen

»

ILMOITIT, ETTÄ SINULLA ON PELASTUSTOIMEN ULKOPUOLISTA
SIVIILIOSAAMISTA, JOTA EI KUITENKAAN HYÖDYNNETÄ
/ PALOKUNTATOIMESSA JA JOKA VOISI SILTI TUKEA
PALOKUNTATOIMINTAA. MILLAISTA OSAAMISTA ERITYISESTI?

»

Kaikki, jotka vastanneet ”muuta osaamista” (n=5 / n=3)
»
»
»

HENKINEN huolto.
Kriisi- ja poikkeusolojen osaaminen.
Poikkeusolojen osaaminen.

Syyt siviiliosaamisen hyödyntämättömyyteen

»
»

On koettu tarpeellisena,
mutta voitaisiin enemmänkin
hyödyntää.
On koettu tarpeellisena.
Omalta kohdaltani osaaminen
liittyy sukeltamiseen.
Olen kokenut sukeltaja ja
sukelluskouluttaja. Meillä
[tieto poistettu] on vesialuetta
todella paljon, koska Päijänne
tulee ihan rantaan asti. [tieto
poistettu] sukellusyksikön
saapuminen paikalle kestää
puolisen tuntia. Jos voisi jollain
tavalla hyödyntää paikallista
osaamista, niin olisihan se
jotain. Ymmärrän kuitenkin
asian haasteellisuuden.
Pelan asenne.
Pelastuslaitoksen vakinainen

»
»

»
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henkilöstö ei lähtökohtaisesti
halua hyödyntää
sopimushenkilöstön osaamista,
asennevamma.
Pelko oman osaamattomuuden
näkymisestä.
Pelastuslaitoksen yhteistyö
onnettomuustilanteessa
ei hyödynnä osaamisiani,
rakennusalan osaamistani eikä
palokuntaosaamistani, Olen
moniala-ammattilainen ja hyvä
johtaja.
Pelastuslaitos ei hyödynnä
sopimuspalokuntien osaamista.
Pelastuslaitos on niin
päättänyt.
Pelko.
Pidän sen itse piilossa.
Puskenut olen itse meidän

»
»
»
»
»
»

»

omaan palokuntaan uutta
faktaa kriisiajan osaamisesta,
henkilösuhteiden pysymisestä
asiallisina, häirinnän ja
syrjinnän estämisestä,
laajemmin tietoa ei ole
ennestään.
Rakennevika.
Tiedottamisen puute ja
kuppikuntaisuus.
Tieto ei ole kulkenut.
Vaikea sanoa.
Vakinaiset tekevät vaan kaiken,
ovat herroja, eivät kuuntele.
Varastointi tapahtuu
yhteistuumin, tavarat ovat
autoissa paikoillaan ja kaikki
tietää mistä ne löytyy, olen
varastomies ammatiltani.
Vastaus turhaa.

MIKSI SIVIILIOSAAMISTASI EI OLE KOETTU TARPEELLISENA
PALOKUNTATOIMINNASSA?
Kaikki vastaajat, joiden siviiliosaamista ei hyödynnetä (n=63 / n=45)
»

»

»
»

»
»
»
»

»
»
»
»

I 62

AJATUKSIA ja osaamista,
jota ei ehkä pidetä tärkeänä
tai ehdottaja väärä henkilö.
Alue, jota ei niin aktiivisesti
eikä usein tarvita, olen
sähkösuunnittelija. Olen
ehkä ollut itsekin passiivinen
taitojeni tuomisessa esille.
Ei arvosteta.
Ei arvosteta siviiliosaamista,
vaikka on paljon tietoa ja
kokemusta.
Ei kanavaa hyödyntää.
Ei ole kysytty. Pelastuslaitosta
ei kiinnosta.
Ei ole osattu mieltää, että olisi
mahdollista.
Ei ole tullut esille, riippuu
ehkä siitä, että päällystö ei ole
aktiivista.
Ei paljoa ole kartoitettu
osaamista.
Ei sovellettavissa
Ei tehtävää jossa sitä voisi
käyttää.
Ei ymmärretä, että voidaan
osata paremmin asioita.

»
»

»

»

»

»
»
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En tiedä, ehkä byrokratia.
Etelä-karjalan pelastuslaitos
ajaa sopimuspalokuntien alas
toisin kun muualla Suomessa.
Omalta kohdaltani voin sanoa
että vaikka johto sanoo ettei
muutokset hälytysohjeista
johdu palkkakiistasta niin
se on siellä taustalla ja näin
halutaan romuttaa toimintaa.
Henkilöristiriidat, henkistä
osaamista ei koeta kuten
[tieto poistettu].
Hommia ei ole kovin
paljon meillä, jossa
osaamistani tarvittaisiin,
jälkivahinkotorjuntaa osaisin
ja LVI- puolta.
Johtuu
palokuntasopimusmuodosta,
ensi vastetta
terveydenhuollossa ei ole
tarvetta eikä roolia.
Kaavoihin ”kangistunutta”.
Kateus.
Kohtaamisosaaminen
palokuntatoiminnassa
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määrittyy pelastustoimen
johtamiskoulutuksen
suorittamisen kautta.
Kommunikoinnin puute, asiat
eivät ole tulleet esille, vasta
ehkä tehtävätilanteessa.
Käytetään ulkopuolista
urakoijaa, jos pitää tehdä
kaivinkonehommia.
Luulen että ei aikoinaan ole
ollut tarvetta.
Luullaan että sinisillä valoilla
voidaan tehdä mitä Vaan. Ei
oteta huomioon realiteetteja.
Näen, ettei siviiliosaamisellani
pystytä auttamaan
pelastustilanteessa.
Olen lukitus ja
turvajärjestelmäasentaja.
Ohjeistettu keskittää
aluelaitokseen.
Olen vanhempi ja panokseni
jo antanut kehitykseen.
Oman palokunnan sisäisessä
toiminnassa huomioidaankin,
pelastuslaitoksella puuttuu
halu kartoittaa osaamistamme.

Sopimuspalokuntalaisten siviilikoulutuksen & taitojen hyödyntäminen pelastustoimessa

”Pelastuslaitoksen yhteistyö onnettomuustilanteessa ei
hyödynnä osaamisiani, rakennusalan osaamistani eikä
palokuntaosaamistani, Olen moniala-ammattilainen ja
hyvä johtaja.”
SATUNNAINEN AVOIN PALAUTE
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Käytännön esimerkit siviiliosaamisen
hyödyntämättömyyteen
KERRO MUUTAMA KÄYTÄNNÖN TILANNE, JOSSA SIVIILIOSAAMISTASI
VOITAISIIN HYÖDYNTÄÄ, MUTTA SITÄ EI OLE HYÖDYNNETTY
Kaikki vastaajat, joiden siviiliosaamista ei hyödynnetä (n=63)

A) OMAN PALOKUNTASI
SISÄLLÄ ( / N =41)
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AJONEUVOKOULUTUS.
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Ei ole haluttu selvittää, mitä
taitoja minulla on, esim.
kriisitoiminta, siitä ei ole tietoa
haluttu saada.
Esim. Fysikaaliset ilmiöt ja
niiden seuraukset.
Esim. VPK:n markkinoinnissa.
Hallitustoiminta, ammatiltani
olen sihteeri ja suorittanut
merkonomin tutkinnon,
erityisosaamisena
yhdistystoiminta: sihteeri ja
yhdistyskirjanpito. Sihteerinä
ja varainhoitajana toimii
tällä hetkellä raksamies ja
kirjanpito on ulkoistettu.
Henkisen ensiavun koulutus,
jota ei hyödynnetä.
Hälytystehtävällä kärpäsestä
härkänen.
Ilmastointi.
Iso talo ja halli paloi,
kummassakin palossa
seisottiin vain vieressä, ei
tilattu kaivinkonetta, jonka
avulla olisi voitu päästä
sammuttamaan.
Järjestyksen pito, Kalusto
oikeilla paikoillaan.
Kouluttajana ja
raskaankaluston osaajana.
Kuorma-auto ammattipätevyys,
sitä ei ole hyödynnetty.
Käytetään ulkopuolista
urakoijaa, jos pitää tehdä
kaivinkonehommia. Minulla on
taidot.
Liikenneonnettomuus,
sähkötekniikka.
Liikenneonnettomuus.

»

»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

»

»

»

»
»
»

Liikenteenohjaajana.
Meillä ei ole sukeltajia kuin
kaksi siviilisukeltajaa.
MPK-koulutuspätevyys, jota ei
noteerata.
Nuorten koskemattomuus,
sukupuoli, tasa-arvo,
käytösmallit.
Olen Volvo Penta huoltomies
ja sukeltaja.
Omassa palokunnassa ei ole
tullut sellaista tilannetta.
Operatiivinen johtaminen.
Operatiivisesti maastopalo
saaressa eikä saaristolaivurit
pääse ilman pelastuslaitoksen
venettä.
Pumpunkorjaajia, jotka ei saa
korjata.
Pystyn johtamaan.
Raivaustyö.
Rakennuspalo,
asiantuntemusta on.
Rakennuspalo, rakenteelliset
jutut, olen rakennusinsinööri.
Rakenteellinen paloharjoitus/
rakennustekniikat. (palon
ehkäisy)
Raskaan kaluston ajaminen,
rakennustekninen osaaminen,
opetus.
Saataisiin parempi ja
nopeampi tulos, jos saisin
käyttää rakennustekniikan
tuntemustani.
Sotilasilmailun
pelastustoimintaan koulutus,
osaaminen pitkältä aikaa
vahva.
Tekstiilien korjaaminen.
Teollisuusosaaminen
teollisuuspaikkakunnalla.
Tulipalo ja rakennuksessa
sähköt päällä, osaan ottaa

»
»
»

»
»

jännitteet turvallisesti pois.
Turvallisuus alan koulutus,
tulityö.
Uudet henkilöt eivät hyödynnä.
vastaan koulutuksista
palokunnassa, mutta
pelastuslaitoksessa en voi
auttaa.
web/media
Voimalaitoksen sähköverkot
osaamisaluettani.

B) OMAN PALOKUNNAN
PALVELUTUOTANNOSSA
( / N =32)
»

»

»
»

»
»
»
»
»
»

»
»
»

15 vuotta hallinnollista ko-

kemusta, jos sanon jotain, ei
ketään kiinnosta pätkän vertaa.
Aluepelastuslaitokselle
osaamiseni rakennusalalta
kantavien rakenteiden osalta.
EA-koulutus.
Ensihoidollinen
terveydenhuollon osaaminen
ei suoraan tule palokuntamme
tehtäväksi.
Hallinto.
Henkisen ensiavun koulutus,
jota ei hyödynnetä.
Ilmaliikenneonnettomuuksissa
taitojani tarvitaan.
Joukkueen johtaminen.
Kriisivalmiussuunnitelmaa
olen laatinut.
Käytetään ulkopuolista
urakoijaa, jos pitää tehdä
kaivinkonehommia. Minulla on
taidot.
Liikenneopettajatausta.
Lumiturvakouluttaja ja pitänyt
koulutuksia.
Luullaan että ollaan
kuolemattomia.
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”Tulipalo ja rakennuksessa sähköt päällä, osaan
ottaa jännitteet turvallisesti pois.”
SATUNNAINEN AVOIN PALAUTE

»
»
»
»

»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

Median kanssa toimiessa.
MPK-koulutuspätevyys, jota ei
noteerata.
Myrskytuhot, joten
metsähommista tietoa hyödyksi.
Nään, ettei siviiliosaamisellani
pystytä auttamaan
pelastustilanteessa
Olisi helppo tuoda
teollisuusosaamista käyttöön
pelastustoimintaan.
On hyödynnetty aina tilanteessa
tehtävällä.
Operatiivinen johtaminen.
Pumpunkorjaajia, jotka ei saa
korjata.
Raivaustyö.
Rakennuspalo, asiantuntemusta
on.
Rakennuspalo, rakenteelliset
jutut, olen rakennusinsinööri.
Raskaan kaluston ajaminen,
rakennustekninen osaaminen.
Sukelluspalvelut.
Tietoa, taitoa ja kokemusta on.
Tulipalo ja rakennuksessa
sähköt päällä, osaan ottaa
jännitteet turvallisesti pois.
Turvallisuuskoulutus.
Turvallisuuskoulutus
Työturvallisuus.
Voimalaitoksen sähköverkot
osaamisaluettani.

C) YHTEISKUNNAN
/ KANSALAISTEN
HYÖDYKSI ( / N =37)
»
»
»
»
»
»
»

»
»

»
»

»
»
»
»
»

»
»

ALKUSAMMUTUS ja turvallisuus.
Ei siviileitä oteta keikalle.
Esittely ja valistaminen.
Hallinto.
Henkisen ensiavun koulutus,
jota ei hyödynnetä.
Juridiikka.
Kehitettäisiin ja varauduttaisiin
kriisitoimintaan, pystyttäisiin
toimimaan tehokkaammin.
Koululaisille alkusammutus.
Kouluttamisessa,
ennakkoluulojen
hälventäminen.
Koulutukset.
Käytetään ulkopuolista
urakoijaa, jos pitää tehdä
kaivinkonehommia. Minulla on
taidot.
Luottamus.
Maastotuntemus,
maastopelastus.
MPK-koulutuspätevyys, jota ei
noteerata.
Nopea suorittaminen.
Nään, ettei siviiliosaamisellani
pystytä auttamaan
pelastustilanteessa.
Omat rajalliset aika resurssit,
oma valinta.
On hyödynnetty aina tilanteessa
tehtävällä.

»

»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»

Onnettomuuksien
vähentäminen ja niiden
minimoiminen palotilanteessa
teknisillä taidoillani olisi
käyttöä.
Organisaatio-ongelma.
Osaisi opettaa teollisuusalasta.
Palotuhot vähentyisivät,
jos päästäisiin käyttämään
siviiliosaamistaitoja.
Pela ei hyödynnä opetuksellisia
taitoja.
Pelastusryhmän johtajana
auttaisin parhaiten.
Raivaustyö.
Rakennuspalo, asiantuntemusta
on.
Rakennuspalo, rakenteelliset
jutut, olen rakennusinsinööri.
Selkeämmät kanavat osaamisen
hyödyntämiseen.
Siviiliosaamista hyödyntää olisi
voinut operatiivisesti.
Sukelluspalvelut.
Tulipalo ja rakennuksessa
sähköt päällä, osaan ottaa
jännitteet turvallisesti pois.
Turvallisuuskoulutus.
Turvallisuuskoulutus.
Vahingot lopputulemassa
pienenisivät kun ei aikailtaisi ja
meihin luotettaisiin.
Valistustilanteessa kouluttajana.
Vapaa-ajasta kiinni eli saako
työstä vapaata.
Voimalaitoksen sähköverkot
osaamisaluettani.
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Hyödynnetty siviiliosaaminen
ILMOITIT, ETTÄ OMAA PELASTUSTOIMEN ULKOPUOLISTA SIVIILIOSAAMISTASI
HYÖDYNNETÄÄN OSANA PALOKUNTATOIMINTAA. MIHIN OSAAMISEEN
TÄMÄ ENNEN KAIKKEA KOHDISTUU?

Kaikki vastanneet yhteensä ryhmittäin (n=110) %

70 %

Teknistä osaamista

71 %

85 %

»
»

»

Hallinnollista osaamista

43 %

65 %

»
»

Opetuksellista osaamista

43 %

»
»

9%

Muuta osaamista

8%

0

A) OMAN PALOKUNTASI
SISÄLLÄ ( / N =40)

»

44 %

%

KERRO MUUTAMA KÄYTÄNNÖN TILANNE, JOSSA SIVIILIOSAAMISTASI ON
HYÖDYNNETTY TAI SEN HYÖDYNTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN OLISI VOINUT
JOHTAA EPÄEDULLISEEN LOPPUTILANTEESEEN TEHTÄVÄN HOITAMISEN
OSALTA?

Kaikki vastaajat, joiden siviilisaamista on hyödynnetty (n=47)

Taidollista osaamista

65 %

Käytännön esimerkit siviiliosaamisen
hyödyntämiseen

»
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»
»
»

Siviiliosaamista ei hyödynnetä (n=63)

»
»
»

»

ILMOITIT, ETTÄ OMAA PELASTUSTOIMEN ULKOPUOLISTA
SIVIILIOSAAMISTASI HYÖDYNNETÄÄN OSANA PALOKUNTATOIMINTAA.
MIHIN OSAAMISEEN TÄMÄ ENNEN KAIKKEA KOHDISTUU?
Kaikki, jotka vastanneet ”muuta osaamista” (n=4 / n=4)
»

HAUTAUSALAN protokollat,

pelastajien vainajan ja omais-

»

ten kohtaaminen ja protokollat.
Johtamista palotilanteessa.

»
»

»

»

Paikallis- ja kohdetuntemus.
Teoriateknisestä osaamisesta.

»
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KYNTTILÄTUOTTEEN palo.
Ajokoulutuksen toteutuksia
hälytys- ja tukiosastolle.
Ammattiautokuski olen, annan
toisille neuvoja.
Auto-onnettomuudet,
joissa asentajia eli
tietää. Sähkömiehet
hyviä rakennuspalossa.
Eläinpelastuspuoli.
Autokolarit, henkilövahingot.
C-kortin ajaminen siviilissä
on osoittanut monesti
hyödylliseksi.
Eläinpelastus.
Ensihoitotehtävät,
hallinnollisten taitojen
päivittäinen hyödyntäminen.
Ensivastetehtävillä
terveydenhuolto.
Esimies asema.
Hoitoalaosaaminen käytössä.
Itsekin työnantajana osaa
suhtautua ryhmän johtamiseen
ilman numeron tekemistä siitä.
Johtamistehtävät.
Jälkivahinkojen torjunta.
Kalustonhoidossa yms. on
osattu hyödyntää omaa
metallialan koulutusta.
Keikkapaikalla vainajan
pois siirtäminen
onnettomuuskohdasta..
Kiinteistöt ovat tuttuja
siviiliammattini perusteella
ja myös näihin liittyvä
henkilöverkosto.
koneenkuljettamisen
osaaminen, sähkömiehet
hyödynnetty, sosiaalialan
osaaminen.
Koulutus/toimintatapojen

»

»

»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

»
»
»
»

»

yhtenäistäminen.
Kun ei ketään muita kuskia
tullut, niin kerran laitettiin
kuljettajaksi.
Liikenneonnettomuustilanne,
yhdistelmäajoneuvo kolaroinut
henkilöauton kanssa, oli
jumissa, piti erottaa perävaunu.
Normaali palomiesten tehtävät.
Nuohoustietous nokipalossa.
Nuorten kouluttaminen.
Opettajan työ on antanut
paljon vahvuuksia kouluttaa
myös palokunnassa ja
erityisesti turvallisuusviestintä
on ollut erittäin laadukasta.
Paikallistuntemus.
Paperitehdas tuntemus kun
siellä töissä.
Puunkaato ja kiipeily.
Rakennusalan kokemus ja
tulipalon vaaranpaikat.
Rakennuspalo.
Sammutuspaikan
nousumenetelmät.
Sähkötyöturvallisuus.
Tehtaalla tulipalo, toimin
asiantuntijana kiinteistön
osalta, saatiin nopeasti
sammumaan.
Tekniikan osaaminen ja
radioalan osaaminen.
Teollisuuden palo-osaamista
sopimuspalokunnalle ja toiste
päin.
Tieliikenteen ammattilainen,
olen opettanut valvojia.
Vahingontorjuntatehtävä, puu
tiellä, metsurityöt.
Valistustilaisuus.
Vartija ja työhön kuuluu
huoltovarmuuskohteita eli
hyvä tuntemus.
Yhteisön taloushallinto.

B) OMAN PALOKUNNAN
PALVELUTUOTANNOSSA
( / N =33)
»
»
»

»
»

»
»

»
»
»
»

»

»

»
»
»
»

AMMATTIAUTOKUSKI,

annan toisille neuvoja.
Autokolarit, henkilövahingot.
Dronen lentotaitoa ja
sometaitoja on hyödynnetty
turvallisuusviestinnässä.
Eläinpelastus.
Ensihoitotehtävät,
hallinnollisten taitojen
päivittäinen hyödyntäminen.
Ensivastetehtävillä
terveydenhuolto.
haja-asutusalueilla automaatit
ja osaaminen palokuntaan
ennalta.
Johtamistehtävät.
Juuri tuvi-tehtävät on hoidettu
erittäin mallikkaasti.
Jälkivahinkojen torjunta.
Kemikaalionnettomuudet, olen
hyödyntänyt omia taitoja ja
tietoja. Myös työkoneet, rekat..
yms.
Kiinteistöt ovat tuttuja
siviiliammattini perusteella
ja myös näihin liittyvä
henkilöverkosto.
Koneenkuljettamisen
osaaminen, sähkömiehet
hyödynnetty, sosiaalialan
osaaminen.
Koulutuspuolella nuoriso.
koulutusta ja
johtamiskoulutusta.
Kuljettajana toimiminen
vaikeissa olosuhteissa.
Liikenneonnettomuustilanne,
yhdistelmäajoneuvo kolaroinut
henkilöauton kanssa, oli
jumissa, piti erottaa perävaunu.
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»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

»

»
»
»

»

Linja-auto onnettomuus.
Metsuri töitä tehneenä
puukaato keikat.
Myrskyvauriot ym. Perustoimet.
Normaali palomiesten tehtävät.
Nuohoustietous.
Puunkaato ja kiipeily.
Rakennusalan kokemus ja
tulipalon vaaranpaikat.
Rakennuspalo.
Sammutuspaikan
nousumenetelmät.
Sähkömies kun oon, osaan
ehkäistä vaaroja edeltä käsin.
Tapahtumapaikalla
osaava, ammattitaitoinen
käyttäytyminen.
Tehtaalla tulipalo, toimin
asiantuntijana kiinteistön
osalta, saatiin nopeasti
sammumaan.
Tekniikan osaaminen ja
radioalan ja siviilikokemus
paloalasta.
Teknologiaosaaminen kuten
alkusammutukset ja turva.
Vahingontorjuntatehtävä, puu
tiellä, metsurityöt.
Vartija ja työhön kuuluu
huoltovarmuuskohteita eli
hyvä tuntemus.
Vesipelastus ja siihen liittyvät
tehtävät.

C) YHTEISKUNNAN
/ KANSALAISTEN
HYÖDYKSI ( / N =36)
»
»

ALKUSAMMUTUS palo/pe-

lastus/kodinturvallisuus.
Ammattiautokuski olen, annan
toisille neuvoja.

»

»
»
»

»
»
»

»
»

»

»
»

»
»

»

»

Autoilussa on hyötyä
rekkakortissa ja olen erittäin
taitava esim. lavettia vetämään.
Autokolarit, henkilövahingot.
Eläinpelastus.
Ensihoitotehtävät,
hallinnollisten taitojen
päivittäinen hyödyntäminen.
Ensivastetehtävillä
terveydenhuolto.
Johtamistehtävät.
Julkisessa tiedotusvälineissä
ja somessa asianmukaiset
kommentoinnit asioista.
Jälkivahinkojen torjunta.
Kansalaiset ovat saaneet
erittäin laadukasta
turvallisuuskoulutusta.
Kiinteistöt ovat tuttuja
siviiliammattini perusteella
ja myös näihin liittyvä
henkilöverkosto.
Kommunikaatio yli P30.
Koneenkuljettamisen
osaaminen, sähkömiehet
hyödynnetty, sosiaalialan
osaaminen.
Koulutusosaaminen ja ihmisten
käsittely.
Kustannustehokkain tapa
tuottaa 24/7 pelastuspalveluita
on EePeen malli, jokainen
asema elää ja päivystää
aina. Eikä maksa miljoonia
yhteiskunnalle, win-win tilanne.
Kunhan ei joku AY aktiivi pilaa
tätäkin :)
Käymme päiväkodissa ja
koulussa esittelemässä
kalustoa, koska olen siinä
pätevin.
Liikenneonnettomuustilanne,

»
»
»
»

»
»

»
»
»
»

»

»

»
»
»

»
»
»

yhdistelmäajoneuvo kolaroinut
henkilöauton kanssa, oli
jumissa, piti erottaa perävaunu.
Normaali palomiesten tehtävät.
Nuohoustietous.
Ortukantien rakennuspalo,
Myllytyryn metsäpalo.
Poikkeustilanteet vaikeuttaa
siviiliosaamista. Myrskytuhoissa
siviiliosaamista heti.
Puunkaato ja kiipeily.
Pystyy toimimaan kaikissa
tilanteissa objektiivisesti ja
auttamaan.
Rakennusalan kokemus ja
tulipalon vaaranpaikat.
Rakennuspalo.
Sammutuspaikan
nousumenetelmät.
Tehtaalla tulipalo, toimin
asiantuntijana kiinteistön
osalta, saatiin nopeasti
sammumaan.
Tekniikan osaaminen ja
radioalan ja siviilikokemus
paloalasta.
Toimikunnan kantavana
voimana, teimme
törmäysvaimentimen.
Turvallisuusviestintä ja valistus
Vahingontorjuntatehtävä, puu
tiellä, metsurityöt.
Vartija ja työhön kuuluu
huoltovarmuuskohteita eli
hyvä tuntemus.
Vesipelastus ja siihen liittyvät
tehtävät.
VPK:n puolelta valistuksena
hyödynnetty.
Yhteiskunta ja kansalaisten
hyödyt on todella hyvässä
kunnossa.

Keinot siviiliosaamisen hyödyntämiseen
MITKÄ OVAT NE KESKEISET SYYT, JOILLA SIVIILIOSAAMISESI
HYÖDYNTÄMINEN ON NÄHTY YLIPÄÄTÄNSÄ TÄRKEÄKSI MYÖS
PALOKUNTATOIMINNASSA?
Kaikki vastaajat, joiden siviilisaamista on hyödynnetty (n=47 / n=40)
»
»
»

»
»

»
»

»
»

»

»
»

»

»
»
»

»
»
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AJONEUVO tuntemus, raskas

kalusto.
Ammattitaito.
Asioihin tietyllä vakavuudella
suhtautuminen ja sen
opettaminen.
Autoilu, sähkömies jne. hommat
hoituu.
Ensivastetehtävillä
terveydenhuolto, saan selville
terveystilanteen.
Eri osaaminen kuin muilla.
Hallinnollista osaamista on
kykyä ja mahdollisuutta toimia
tällaisissa tehtävissä.
Havaitsee tulipalon
vaaranpaikat.
Henkilöiden tuntema
epävarmuus tehtävän
( ajoneuvon käsittely)
hoitamiseen.
Itse havainnut että vpk piireissä
vapaaehtoisia ja eri aloilta
ihmisiä, joka hyöty.
Iän tuoma kokemus.
Kaverit pitävät minua
hautausalan osaavana
ammattilaisena.
Kiinteistöalan ja rakentamisen
tuntemus, verkostoituminen.
Esim. jo tarvitaan kaivinkonetta,
minulla tiedossa 4-5 hklö, jolle
soittaa.
Kouluttajatausta paloturvassa.
Koulutuskokemus.
Metsurin ammattitaito
ja työkokemusta paljon,
palokunnassa uskotaan ja
luotetaan.
Moniosaaminen.
Monipuolistaa toimintaa
siviiliosaaminen.

»
»
»

»

»

»

»
»

»

»

Muiden osaavien kouluttajien
puute.
Nuohoustietous ja
paikallistuntemus.
Nuorempien kuljettajien
opastaminen ja keskittyminen
vaikeilla keleillä ajamaan itse.
Nuoriso-osaston johtaminen,
osaan ottaa ikäkausiin
liittyvät taidot huomioon
ja iän mukaisen kehityksen
koulutettavissa.
Olen itse ollut aktiivinen ja
tehnyt palokunnassa juuri sitä
mitä haluan ja parhaiten osaan.
On yhdistelmäkortti ja
ammattipätevyydet. Joku
tekninen laite särkyy niin osaan
nopeasti korjata sen tai keksiä
siihen jonkun väliaikaisen
ratkaisun.
Osaa toimia tosi hyvin ja
selviää tilanteen mukaan.
Osaamiseni alalla tuotteet,
laitteet, toiminnot muuttuu
kokoajan ja parhaimman
päivitetyn tiedon saa alalla
toimivalta. Vaihdamme tietoja
puolin ja toisin ilman sen
kummempia kommervenkkejä.
Kerron mitä uutta tulossa ja
menossa.
Pelastusopistossa ollaan
käytännöstä kaukana, minulla
30 vuoden käytännön kokemus.
Ei voi edes verrata, koulutus ja
uusi työsuojelulaki eivät toimi.
Pitkä kokemus
esimiesjohtamisesta.
Auktoriteetti ja kyky lähestyä
henkilöitä avoimesti. Hyvät
vuorovaikutustaidot.

»
»

»
»

»

»
»

»
»
»
»

»

Potilashoito ja
henkilövahinkojen turvaaminen.
Rakennuspalot, olen
ammattirakentaja ja
eläintenkäsittely.
Rakenteiden osaaminen
rakennuspalotehtävissä.
Ratkaisuntekokyky
palotilanteessa,
paikkakuntatuntemus,
ihmistuntemus, tekniset taidot,
maatalouskiinteistöt, eläinten
pelastaminen, raskas kalusto.
Siviiliosaaminen hajaasutusalueilla ja rikkautta
palokuntaa eri aloilta.
Siviiliosaamisella koetaan
merkitystä.
Terveydenhuollon koulutus,
ensiapukoulutus, yleiskuvan
luominen.
Tiedän , miten kuuluu tehdä.
Toiminnan kehittäminen ja
palvelun laadun parantaminen.
Turva.
Vakioitujen
toimintatapojen tuominen
viranomaistoiminnasta
sopimustasolle, tämä on jo
valmiiksi hyvää alueellani.
Johtuen sopimuskentän
ihmisten ja osaamisen
laajuudesta/hajonnasta,
on tärkeää kerrata jo
opittuja asioita, jotta niistä
tulee vakioituja, myös
”stressitilanteessa”.
Vartijana pääsy paikkoihin,
jonne muilla ei asiaa.
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Keinot siviiliosaamisen eteenpäin viemiseksi
MITKÄ SEURAAVISTA VAIHTOEHDOISTA OLISIVAT MIELESTÄSI PARHAAT
KEINOT VIEDÄ SIVIILIOSAAMISEN HYÖDYNTÄMISTÄ ETEENPÄIN SEKÄ
OMASSA PALOKUNNASSASI ETTÄ PELASTUSTOIMESSA?
Kaikki vastanneet yhteensä ryhmittäin (n=110) %
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Palokuntalaisten siviiliosaamista koskevien henkilötietojen systemaattinen ja päivitetty kerääminen ja saattaminen osaksi pelastustoimen johtamisjärjestelmää

85 %
79 %
67 %

Ilmapiirin avoimuuden ja keskinäisten
luottamuksen systemaattinen parantaminen

70 %
65 %
77 %

Toimivan vuorovaikutusmekanismin rakentaminen palokunnan
sisällä / palokunnan ja pelastuslaitoksen välille

87 %
70 %
60 %

Esimiesten tietotason /
itseluottamuksen kehittäminen

67 %

Keinot siviiliosaamisen eteenpäin viemiseksi

54 %
40 %

MITKÄ SEURAAVISTA VAIHTOEHDOISTA OLISIVAT MIELESTÄSI PARHAAT
KEINOT VIEDÄ SIVIILIOSAAMISEN HYÖDYNTÄMISTÄ ETEENPÄIN SEKÄ
OMASSA PALOKUNNASSASI ETTÄ PELASTUSTOIMESSA?

Palkitsemisjärjestelmän kehittäminen
kannustamaan vaihtoehtoisia toimintatapoja

44 %
38 %
49 %

Kaikki, jotka vastasivat ”joku muu keino” (n=6)
Vastaajat, joiden siviiliosaamista hyödynnetään ( / n =5)

Aloitejärjestelmän kehittäminen
ns. sähköinen aloitelaatikko

54 %

»

44 %
61 %

»

Viestinnän parantaminen, kuten
”kaverin osaamisen ilmiantokanava”

59 %

HAKATIETOJEN hyödyn-

täminen/osaamisen testaus
pelastuslaitoksen toimesta!
P:3:n osallistuminen

»
»

palikuntien harjoitustoimintaan.
Säännöllinen vuoropuhelu
palokunnan ja laitoksen välillä.
Tutustuminen henkilökuntaan.

»

Yhteistyö PELA:n ja VPK:n
välille.

62 %
6%

Vastaajat, joiden siviiliosaamista ei hyödynnetä ( / n =1)

Joku muu
keino

11 %

»

2%

%

0

10

Yhteensä (n=109)
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AMMATILLINEN kunnioit-

taminen.
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Siviiliosaamista hyödynnetään (n=46)

70

80

90

100

Siviiliosaamista ei hyödynnetä (n=63)
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Siviiliosaamisen eteenpäin viemisen keskeiset esteet
ENTÄ MITKÄ OVAT MIELESTÄSI KESKEISET ESTEET
SIVIILIKOULUTUKSEN HYÖDYNTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISEEN YLIPÄÄTÄNSÄ
SOPIMUSPALOKUNTATOIMINNASSA?

Kaikki vastanneet yhteensä ryhmittäin (n=110) %

%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63 %
63 %

Vanhoillisuus

53%
52 %

Henkinen jähmeys

36 %
37 %

Kilpailun pelko

62 %
61 %

Tieto siviiliosaamisesta huono

100

64 %

54 %

”Tiedon kulku ja ennakkoluulot VPK:ta kohtaan.”

35 %

SATUNNAINEN AVOIN PALAUTE

62 %
37 %

Ns. ”rehellinen tyhmyys”

44 %
32 %

57 %
52 %

Kiinnostuksen puute

60 %
50 %
46 %

Pelastustoimen organisaatio

35 %
33 %

Pelastustoimen henkilöstö

49 %
41 %

Pelastustoimen urautuneisuus

42 %
41 %

Pelastustoimen perinteet

67 %
63 %

Mielikuvituksen puute, asenne

ENTÄ MITKÄ OVAT MIELESTÄSI KESKEISET ESTEET
SIVIILIKOULUTUKSEN HYÖDYNTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISEEN YLIPÄÄTÄNSÄ
SOPIMUSPALOKUNTATOIMINNASSA?

52 %

Kaikki, jotka vastasivat ”joku muu este” (n=10)
Vastaajat, joiden siviiliosaamista hyödynnetään ( / n =7)

37 %

»
»
»
»
»
»
»

54 %

43 %

JUURI valmistuneet ”kaikkitietävät” nokkavia, mutta kuvauksellisia :)
Kateus, pelko, kiinnostuksen puute, yliampuva ammattiylpeys ja huono palkkaus!
Keskustelun puute, vuorovaikutus.
Tiedon kulku ja ennakkoluulot VPK:ta kohtaan.
Tiedonpuute.
Tietämättömyys.
Vastuunkanto tilanteessa, päivystävä palomestari ei tule maalle paikalle eikä kuuntele.

70 %

Vastaajat, joiden siviiliosaamista ei hyödynnetä ( / n =3)

9%
15 %

Joku muu este

5%

%

0

10

Yhteensä (n=109)
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Siviiliosaamista hyödynnetään (n=46)

70

80

90

100

»
»
»

IKÄRASISMI.

Kommunikoinnin puute.
Väsyminen.

Siviiliosaamista ei hyödynnetä (n=63)
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Hyödyntämättömän osaamisen tarve
ONKO SOPIMUSPALOKUNNASSASI / PELASTUSTOIMESSA PULAA
SELLAISESTA OSAAMISESTA, JOTA KUITENKIN HENKILÖSTÖLTÄ LÖYTYY,
MUTTA JOTA EI NYKYISELLÄÄN HYÖDYNNETÄ?
Kaikki vastanneet yhteensä ryhmittäin (n=110) %
»
65

35

ka = 1,4
sd = 0,480

Yhteensä

(n=108)

50

50

24

ka = 1,2
sd = 0,432

Siviiliosaamista ei hyödynnetä

(n=62)

»
»
»
»

0

10

Kyllä

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ei

Kaikki vastaajat, jotka vastasivat ”kyllä” (n=70
Vastaajat, joiden siviiliosaamista hyödynnetään ( / n =23)

»
»
»

»

»
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AJOTAITONI.

Ammattivaatturi on
palokunnassa, mutta on
paljon rikkinäisiä varusteita,
Kouluttajina käytetään
vanhoja samoja opettajia,
vaikka ryhmässä on
ammattipalomiehiä.
Dronet.
Ei paljon kysellä ammatteja.
Esim. nosturin ja kouran
käyttäjät vastaan amatöörit
koneissa.
Huoltomies puuttuu, mutta
taitajia olisi ja sähkömiehiä
myös.
Jos on esim. putkimies,
pelastustoimenjohtaja

»
»

ANNA MUUTAMA KÄYTÄNNÖN ESIMERKKI?

»
»

»

Tekniset suoritukset
Terveydenhuollon ammattilaisia
ja teknisen osaajia
Tutkimus ja
kehittämisosaaminen,

»

viestintäosaaminen, Tekninen
erityisasiantuntemus.
Yksittäisiin tehtäviin liittyviä,
esim. sähkö, eikä tiedetä onko
porukassa osaamista.

Vastaajat, joiden siviiliosaamista ei hyödynnetä ( / n =50)

76

%

»
»

ka = 1,5
sd = 0,506

Siviiliosaamista hyödynnetään

(n=46)

»
»

Raskaankaluston osaaminen ja
käyttö.
Sähköpuolen henkilöstöä
Linja-asentajia, mutta byrokratia
estää hyödyntämästä

»
»

»

»

ei kuuntele palomiesten
ehdotuksia.
Kaikki ei aina luota joihinkin
henkilöihin.
Kielitaitoisia jäseniä
voisi käyttää vaikka
maahanmuuttajien
turvallisuuskoulutuksessa.
Tietokone-experttejä ja
some-osaajia pitäisi enemmän
käyttää vaikka palokunnan
viestinnässä.
Koneiden ajaminen ja käsittely,
ei tiedetä kenellä kaikilla niitä
on.
Korostuu varsinkin
maaseudulla, missä on
arjesta opittuja taitoja vaikea

»

»

»
»

»

hyödyntää, ellei kyseinen
henkilö ole todella hyvissä
väleissä pelastuslaitoksen
kanssa.
Merenkulkutaitoiset henkilöt
ja ”erikoistuminen” sekä
C-ajokorttien puute sekä alan
vetovoiman lasku.
Nostolava ja nosturin kuskina
toiminen. Kirvesmies ja
remonttitaidot.
Pelastuslaitos hoitaa niin kuin
opisto opettaa.
Peltikattomies osaa avata pellit
parhaiten, mutta häntä ei saada
katolle. .
Pintapelastukseen uimataidon
koulutusta.
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»
»
»
»

»

»

»
»

»

ADR/VAK TURVALLISUUSNEUVONANTAJA.

Ajoneuvokoulutukset.
Nosturi, vaihtolava ja
vinssikoulutukset.
Ensihoito ja
ensivastekoulutukset.
Ajotaito raskaiden ajoneuvojen
osalta, ajoneuvoasentajia on.
Autokoulun opettaja, metsureita,
internettaitoisia.
Drone.
Ensiapu ja vesiliikennekoulutus.
Eb:n ensivaste.
Edellä mainittu. Lisäksi
ensivaste toiminnassa se että
palokunnassa on henkilöitä,
jotka ammatikseen toimivat
joko sairaanhoitajina tai
lähihoitajina, niin heidän on
”pakko” käydä ensivastekurssi,
jotta voivat toimia
ensivasteessa. Tämä taas johtaa
siihen että kaikki eivät halua
käydä kurssia.
Ei arvosteta uutta osaamista,
vanhat patut haluavat tehdä
kaiken vanhalla tavalla.
En osaa kohdistaa mitään
tiettyä, mutta monenlaista
osaamista, ehkä.
Ensivastetoiminta.
Eri ajoneuvojen kuskeina
pystyisi käyttämään
sopimuspalokuntalaisia.
Esim. merenkulun

»
»

»
»
»
»

»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

ammattilaisen osaaminen,
sähkömies.
hankintojen. harjoitusten yms.
päätös yhdessä.
Henkilön tullessa palokuntaan,
tulisi selvittää osaamiset
ja kaikki valmiudet ja
rekisteröidä ne käyttöä varten
palotilanteessa.
Hälytysjärjestelmän
päivittäminen.
Ihmisiä lähtee, kun mätä
järjestelmä.
Johtaminen ja hallinto.
Kaluston suuntauksessa ei
siviiliosaamista hyödynnetä eli
kalusto-osaamista ei käytössä.
Kohdetuntemusta hyödynnetään
kohtalaisen huonosti.
Eläinpelastus monesti tärkeää.
Koulutusosaamisen puute.
Koulutettujen ihmisten tiedot
ja taidot.
Kouluttajien puute.
Kouluttamisen eteenpäin
viimeinen.
Kuljettaja raskaisiin
ajoneuvoihin.
Metsurit yms. esim.
vahingontorjuntatehtävällä.
Nosturiauton käyttö.
Opetuksellinen.
Paikkatieto ja järjestelmä
osaaminen.
Prosessiteollisuuden osaaminen.
Pumpunkorjaajat ei saa korjata.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

»
»

»
»
»

Rengasasentajia.
Lähihoitajia.
Raivauskaluston käyttö.
Raivaustoiminta.
Rakennus ja sähkömiehiä.
Rakennusala.
Rakenteiden purku (koura
käyttö).
Siviiliammatit ottaa huomioon.
Sähkömies.
Sähköpuolen ammattilaisia on
ja LVI-osaajia.
Teollisuudessa kaikilla osaalueilla on osaaja, näitä ei osata
hyödyntää.
Tietotekninen,
rakennustekninen, konetekninen,
henkilöstöjohtamisen
osaaminen.
Tilannetoiminta nopean avun
saamiseksi.
Tulipalopaikalla seisotaan ja
katsotaan vierestä, mutta ei
kutsuta sitä kaivinkonetta, jolla
voitaisiin auttaa sammuttamaan
pääsemistä.
Uutta ehdotetaan eikä johda
mihinkään.
Veneen huolto ja ylläpito.
Viranomaisen ja ulkopuolisen
tahon viestintä
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Vastaajat, joiden siviiliosaamista ei hyödynnetä ( / n =42)
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

»
»

»
»
»

»
»
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AMMATTIHENKILÖSTÖ

tuntisi huonommuutta.
Ammattiylpeys.
Asenne: ollaan niin vahvasti
viranomaistoiminnan sisällä.
Asenteesta.
Ei kuunnella meitä.
Ei ole kysytty keltään
osaamisista.
Ei ole saatu valjastettua
pelastuspuolelle.
Ei ole tarpeeksi etukäteen
keskusteltu ja kartoitettu
osaamisia.
Ei ole tuotu esiin eikä otettu
selvää ja kartoitettu osaamisia.
Ei ole vaatimuksia niin kovia,
osaltaan ammattitaitoiset
kuljettajat ovat töissä, pitäisi
palkata omia isää, käytännön
järjestelyt.
Ei tietoa siviiliosaamisesta/siitä
ei välitetä.
Esimiehet. Pelkän
palokoulutuksen liian suuri
arvostus.
Huono luottamus
Johtajat ovat liian kiireisiä
Johtajien esimiesten pelosta
aseman ja arvostuksen
menettämiseen.
Jäykkyys kuplassa eläminen
Kaavoihin kangistuneisuudesta,
tämän päivän tietoutta ei

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

»

»

noteerata.
kaavoihin kangistunutta
Kaavoihin kangistunutta,
Kommunikaation puutteesta.
Kulttuuri ei suosi ei-teknisen
käyttöä
Naisten erityisosaamista
vaikeaa saada läpi
Käsittääkseni tämä on HUS:
linjaus
Laiskuudesta, ei ole otettu
asioista selvää.
Laitos kouluttaa, mitä tarvitaan.
Ei ymmärretä mitä tietoa
ja taitoa olisi tarjolla ihan
ammattilaisiakin.
Mielenkiinto puuttuu, luottamus
asiat
Nyt vain ”innokkaat” vanhat ja
heidän kaverit ovat äänessä.
Ohjeet syynä laitoksessa
Osaamattomuus.
Osaamisia ei ole kartoitettu
missään vaiheessa
eikä päättävällä- tai
suunnittelijatasolla ole
tullut edes mieleen, että
sopimuspalokuntalaisilla voisi
olla tällaisia ja monia muitakin
taitoja.
Pelastuslaitoksen urautuneisuus
ja vanhoillisuus ja meihin ei
luoteta, vaikka kykyjä on paljon.
Perinteet.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Resursseja ei tai ei halua.
Sitä, että täällä voidaan osata
asioita.
Tiedottaminen.
Tietoa ei ole.
Tyhmyys.
Urautuneisuus ja kaikki haluaa
itselleen muiden ideat.
Urautuneisuus.
Vanhoillinen jääräpäisyys.
Vastuukysymykset varmaankin.
Virkamiesasenne
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Pelastuslaitoksen päätösten tarkoituksenmukaisuus
MISSÄ MÄÄRIN KOET, ETTÄ PELASTUSLAITOKSEN PÄÄTÖKSET OVAT
TARKOITUKSENMUKAISIA:
A) OMAN PALOKUNTASI TULEVAISUUDEN SUHTEEN?

%
50

Kaikki vastanneet yhteensä ryhmittäin (n=110) %

1 = Erittäin
vähän

2 = Melko
vähän

4 = Melko
paljon

3 = Siltä
väliltä

5 = Erittäin
paljon

40

Tiedonkulku ja ilmapiiri

30

18 %

24 %

20 %

38 %

28 %

34 %

27 %

33 %

29 %

11 %

13 %

12 %

sa erot kahden eri tarkasteluryhmän osalta olivat niin
ikään huomattavasti jyrkempiä (42 / 17 prosenttia).
Jälkimmäinen osuus kuvaa niiden vastaajien käsityksiä, joiden ulkopuolista siviiliosaamista ei toistaiseksi palokuntatoiminnassa hyödynnetä. Avoimissa
vastauksissa mainittiin syinä negatiiviseen arvioon
mm. puutteelliset henkilökemiat, vanhoillisuus sekä
arvostuksen puute ja yleinen jähmeys sopimuspalokuntatoimintaa kohtaan.

6%

Yhteensä 66 prosenttia kaikista vastaajista piti
oman palokuntansa ilmapiiriä melko tai jopa erittäin kannustavana ja uusia ideoita tukevana. Mikäli
vastaajan ulkopuolista osaamista hyödynnettiin, oli
osuus jonkin verran korkeampi kuin niillä, joiden
osaamista ei hyödynnetty (71 / 62 prosenttia). Mikäli
tarkastelu kohdistetaan pelastuslaitoksen ilmapiirin
kannustavuuteen, oli vastaava osuus yhteenlasketun
tuloksen osalta enää 28 prosenttia. Tässä tarkastelus-

2%

10

5%

20

0

Yhteensä (n=109)
Yhteensä: ka = 3,5 sd = 1,085

Siviiliosaamista hyödynnetään (n=46)

Siviiliosaamista ei hyödynnetä (n=63)

Hyödynnetään: ka = 3,6 sd = 1,066 Ei hyödynnetä: ka = 3,5 sd = 1,105

MISSÄ MÄÄRIN KOET, ETTÄ PELASTUSLAITOKSEN PÄÄTÖKSET OVAT
TARKOITUKSENMUKAISIA:
B) VALMISTAAKSEEN SOPIMUSPALOKUNTALAISTEN RIITTÄVÄN MÄÄRÄN
ALUEELLISESTI MYÖS TULEVAISUUDESSA?

ka 3,4

49 %

47 %

50 %

ka 2,8

ka 3,0

ka 2,6

26 %

36 %

19 %

*Prosenttiosuus kuvaa vaihtoehtojen 5=erittäin paljon ja 4=melko paljon yhteenlaskettua kokonaisosuutta

30

20

10

0

Yhteensä (n=110)
Yhteensä: ka = 3,0 sd = 1,234
I 78

Sopimuspalokuntalaisten siviilikoulutuksen & taitojen hyödyntäminen pelastustoimessa

10 %

ka 3,4

40

15 %

ka 3,4

5 = Erittäin
paljon

12 %

34 %

4 = Melko
paljon

24 %

47 %

3 = Siltä
väliltä

32 %

39 %

2 = Melko
vähän

27 %

ka 2,9

1 = Erittäin
vähän

30 %

ka 3,3

50

26 %

ka 3,0

%

28 %

56 %

ka 3,5

18 %

52 %

ka 3,6

19 %

Varmistaakseen sopimuspalokntalaisten
palokuntatoiminnassa jaksamisen ja
pysymisen osalta?

54 %

ka 3,5

Kaikki vastanneet yhteensä ryhmittäin (n=110) %

18 %

Sopimuspalokuntalaisten koulutuksen
suhteen?

Ei hyödynnetty

19 %

Varmistaakseen sopimuspalokuntalaisten
riittävän määrän alueellisesti
myös tulevaisuudessa?

Hyödynnetty

9%

Oman palokuntasi
tulevaisuuden suhteen?

Kaikki

15 %

MISSÄ MÄÄRIN KOET, ETTÄ PELASTUSLAITOKSEN PÄÄTÖKSET OVAT
TARKOITUKSENMUKAISIA...

Siviiliosaamista hyödynnetään (n=47)

Siviiliosaamista ei hyödynnetä (n=63)

Hyödynnetään: ka = 3,3 sd = 1,188 Ei hyödynnetä: ka = 2,9 sd = 1,251
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MISSÄ MÄÄRIN KOET, ETTÄ PELASTUSLAITOKSEN PÄÄTÖKSET OVAT
TARKOITUKSENMUKAISIA:

Tiedonkulun riittävyys ja sen parantaminen

C) SOPIMUSPALOKUNTALAISTEN KOULUTUKSEN SUHTEEN?

%
50

ONKO TIEDONKULKU MIELESTÄSI RIITÄVÄÄ:

Kaikki vastanneet yhteensä ryhmittäin (n=110) %
1 = Erittäin
vähän

2 = Melko
vähän

4 = Melko
paljon

3 = Siltä
väliltä

A) PALOKUNNASSASI?

5 = Erittäin
paljon

16 %

15 %

16 %

34 %

32 %

33 %

28 %

38 %

32 %

62

16 %

10

13 %

(n=47)

15 %

20

5%

75

2%

30

4%

(n=110)

0

Yhteensä: ka = 3,4 sd = 1,043

Siviiliosaamista hyödynnetään (n=47)

Siviiliosaamista ei hyödynnetä (n=61)

D) VARMISTAAKSEEN SOPIMUSPALOKUNTALAISTEN PALOKUNTATOIMINNASSA
JAKSAMISEN JA PYSYMISEN OSALTA?

%
50

1 = Erittäin
vähän

2 = Melko
vähän

4 = Melko
paljon

3 = Siltä
väliltä

17

5 = Erittäin
paljon

6%

6%

6%

13 %

30 %

20 %

37 %

30 %

34 %

25 %

70

80

90

100

17

Yhteensä

(n=108)

38

(n=63)

26 %

60

48

10

26 %

50

En osaa sanoa

35

32

19 %

40

Kaikki vastanneet yhteensä ryhmittäin (n=110) %

20

9%

30

B) PALOKUNTASI JA PELASTUSTOIMEN VÄLILLÄ?

(n=45)

15 %

20

ONKO TIEDONKULKU MIELESTÄSI RIITÄVÄÄ:

30

0

%
Siviiliosaamista hyödynnetään (n=47)

6

Siviiliosaamista ei hyödynnetä

Ei

40

Yhteensä (n=110)

Siviiliosaamista hyödynnetään

10

40

Yhteensä: ka = 2,8 sd = 1,120

9

32

Kyllä

Kaikki vastanneet yhteensä ryhmittäin (n=110) %

0

I 80

%

Hyödynnetään: ka = 3,4 sd = 0,974 Ei hyödynnetä: ka = 3,4 sd = 1,101

MISSÄ MÄÄRIN KOET, ETTÄ PELASTUSLAITOKSEN PÄÄTÖKSET OVAT
TARKOITUKSENMUKAISIA:

Yhteensä

(n=63)

0

7

26

67

40

Yhteensä (n=108)

Kaikki vastanneet yhteensä ryhmittäin (n=110) %

Siviiliosaamista hyödynnetään

56

13
Siviiliosaamista ei hyödynnetä

10

Kyllä

22

20

Ei

30

40

50

60

70

80

90

100

En osaa sanoa

Siviiliosaamista ei hyödynnetä (n=63)

Hyödynnetään: ka = 3,0 sd = 1,083 Ei hyödynnetä: ka = 2,6 sd = 1,128
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Tiedonkulun riittävyys ja sen parantaminen

MITEN TIEDONKULUN RIITTÄVYYTTÄ VOITAISIIN MIELESTÄSI PARANTAA?

MITEN TIEDONKULUN RIITTÄVYYTTÄ VOITAISIIN MIELESTÄSI PARANTAA?

Kaikki vastaajat, jotka vastasivat ”muulla tavalla” (n=12)
Vastaajat, joiden siviiliosaamista hyödynnetään ( / n =6)

Ainoastaan vastaajat, joiden mielestä tiedonkulku ei ole riittävää (n=62) %
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Nimeämällä pelastuslaitokseen sopimuspalokuntien yhteyshenkilö

55 %

AVOIMUUTTA lisäämällä.

»
»
»

Avoin kulttuuri.
Ottaa uusi järjestelmä poi
käytöstä, vanha oli parempi,

»

meillä on nykyisin asema tyhjä,
kun pompotellaan hlökuntaa.
Pelastuslaitokselta käytäisiin
meidän kanssa juttelemassa

»
»

useammin.
Samat säännöt kaikille.
Sopimuspalokuntatyöryhmä
tarvitaan edelleen.

50 %
66 %

Parantamalla palokunnan sisäistä viestintää

70 %

Vastaajat, joiden siviiliosaamista ei hyödynnetä ( / n =6)

64 %
68 %

Sopimalla määrävälein pidettävistä yhteistilaisuuksista ja
niissä käsiteltävistä asioista

65 %

EI jäisi hommat vaan yhdelle.

»
»
»

Jalkauttamalla.
Pelastuslaitoksen ja
sopimuspalokunnan
yhteistyötä hoitamaan
henkilö, joka on siitä aidosti

69 %
69 %

»

»

kiinnostunut.
Sopivin välein kaikkia
aluepalokuntia koskevat
tietoiskut.
Tiedot ovat sellaisessa
pilvipalveluja johon

»

sopimushenkilöstö ei pääse.
Vaihtamalla tumpelon
viestintävastaavan tilalle joku.
joka osaisi.

Tehostamalla palokuntien yleistä yhteistoimintaa

90 %
60 %
40 %

Palo- ja pelastuslaitoksen ilmapiirin kannustavuus

Ohjeistamalla palokunnan viestintävastaavaa seuraamaan muuallakin
kuin omalla alueella tapahtuvaa viestintää

40 %

ONKO PALOKUNTASI ILMAPIIRI KANNUSTAVA JA UUSIA IDEOITA TUKEVA?

41 %

Kaikki vastanneet yhteensä ryhmittäin (n=110) %

57 %

Ottamalla käyttöön nykyaikaiset viestintävälineet
(ohjelmat, pilvipalvelut...)

60 %

%

55 %

50

66 %

Kokoamalla ohjeet, hyvät käytännöt ja oppimatariaali yhteiseen
paikkaan ja muistuttamalla muutoksista

60 %

Parantamalla keskinäistä luottamusta

4 = Melko
paljon

5 = Erittäin
paljon

Muulla tavalla

30 %

Yhteensä (n=62)
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25 %

26 %

26 %

37 %

45 %

40 %

22 %

17 %

20 %

10 %
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10 %
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67 %
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20
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65 %
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3 = Siltä
väliltä

30

66 %

%

2 = Melko
vähän

40

69 %

0

1 = Erittäin
vähän tai
ei lainkaan

100

Yhteensä (n=110)
Yhteensä: ka = 3,7 sd = 1,093

Siviiliosaamista hyödynnetään (n=47)

Siviiliosaamista ei hyödynnetä (n=63)

Hyödynnetään: ka = 3,8 sd = 1,014 Ei hyödynnetä: ka = 3,7 sd = 1,152

Siviiliosaamista ei hyödynnetä (n=42)

Sopimuspalokuntalaisten siviilikoulutuksen & taitojen hyödyntäminen pelastustoimessa

Sopimuspalokuntalaisten siviilikoulutuksen & taitojen hyödyntäminen pelastustoimessa

83 I

OSA 2

Palo- ja pelastuslaitoksen ilmapiirin kannustavuus
ONKO PELASTUSLAITOKSEN ILMAPIIRI KANNUSTAVA JA UUSIA IDEOITA
TUKEVA?

%
50

Kaikki vastanneet yhteensä ryhmittäin (n=110) %

1 = Erittäin
vähän tai
ei lainkaan

2 = Melko
vähän

3 = Siltä
väliltä

4 = Melko
paljon

5 = Erittäin
paljon

40

30

6%

13 %

9%

11 %

29 %

19 %

35 %

29 %

32 %

35 %

22 %

30 %

13 %

7%

10

10 %

20

0

Yhteensä (n=108)
Yhteensä: ka = 2.9 sd = 1,120

Siviiliosaamista hyödynnetään (n=45)

Siviiliosaamista ei hyödynnetä (n=63)

Hyödynnetään: ka = 3,2 sd = 1,140 Ei hyödynnetä: ka = 2,6 sd = 1,052

Vastaajat, joiden siviiliosaamista ei hyödynnetä ( / n =29)
»

MIKSI VASTASIT JOMPAANKUMPAAN KYSYMYKSEEN ERITTÄIN VÄHÄN
TAI EI LAINKAAN / MELKO VÄHÄN?

Kaikki vastaajat, jotka vastasivat ”erittäin vähän tai ei lainkaan / melko vähän” (n=30)
Vastaajat, joiden siviiliosaamista hyödynnetään ( / n =15)

»
»
»
»
»

»

»
»
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”TEETPÄ niin tai näin; aina

tulee sanomista”
Ei havaintoja kannustuksesta.
Ei toimi.
henkilökemia ei toimi
Hyviä parannusehdotuksia
on useampi antanut, kaatuvat
hallituksen portaaseen.
Ilmapiiri paranisi, jos uudet
ehdotukset menisivät läpi tai
edes harkittaisiin, välineistöä,
erikoiskalustoa.
Jähmeyttä sopimuspalokuntaa
kohtaan.
Meillä palokunnan
järjestötoiminta on todella
pahasti jäissä koronan jäljiltä.
Nyt olisi hyvä vaihe aloittaa
melkoisen puhtaalta pöydältä.

»

»

»

»

»

Pelastuslaitos ei käy
sopimuspalokuntien eikä
sopimuspalokuntalaisten
kanssa kehityskeskusteluja.
Emme tiedä, mitä meiltä
haluttaisiin, keskustelua lisää
toivon.
Poliittinen asia kun
pelastuslaitos kokee vpk
uhkana ja ammattiliittoasia.
Tuntuu, että uusia ideoita ei
saa läpi ja projektit viipyy,
lykkääntyy ja unohtuu.
Uusia ideoita ei kuunnella tai
jos kuunnellaan niin niihin ei
saada vastauksia eikö mikään
toteudu.
Valitettavasti asiat
henkilöityvät pelastuslaitoksen

»

»

suhteen, pelastuslaitoksen
ylemmän päällystön
sopimuspalokuntiin
suhtautuminen on suorastaan
ala-arvoista. Kaikki ajetaan alas
ja vielä huonommaksi kaikki on
muuttumassa.
Vanhoilliset asiat ja laitoksen
hierarkia, toisen tontille
ei saa mennä. jos menee,
nättinokkaisuus.
Vanhoillisuus ”näin on aina
ennenkin tehty”. Pelko mennä
sanomaan mitään sisäpiiriin
kuuluville vanhoille jäärille,
vaikka olisi kuinka hyviä
ideoita.
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»
»
»

»

»
»
»
»
»

»

ANTAA kuvan vapaaehtoisista

pahana, josta haluaa eroon.
Asiat eivät mene perille.
Ei haluta kehittyä.
Ei haluta ymmärtää
veepeekoolaisten
moniosaamista, resursseja.
Ei heitä kiinnosta, mitä me
teemme. Ei kuulu mitään sieltä
päin.
Ei innosteta.
Ei kannustavaa ilmapiiriä.
Ei kehittävä järjestelmä.
Ei kysytä mielipidettä.
Ei tule tietoja, kaikki meni
Kuopioon opistoon ja kaikki
pitää itse tehdä netissä.
Korona-aika ja etätyöaika
romuttivat paljon entisistä
paremmista käytännöistä,
tapaamisia enemmän.
Ennen pelastuslaitoksen
vakinaiset pitivät meillä
harjoitukset, nyt pidetään
itse. Kaikki uudet asiat ei
kantaudu meille. Meillä
ei ole suorituskykyisin
sammutusautossa, kun

»

»
»
»
»

»
»

vakinaisten autoa ei saa
käyttää. Näin koitetaan
savustaa meidät ulos
toiminnasta.
Henkilöstön vaihtuvuus suurta.
Urautuneisuus. Rahoitus ei
kummoinen työmäärään
suhteutettuna. Henkilöstöpula.
Jotkin tarkkailee toisia vpk:n
sisällä.
Kokemuksen vahvalla rintaäänellä.
Koska asia on näin.
Olen erilasia asioita yrittänyt
viedä eteenpäin. Laitoksella
liian vähän tekijöitä esim.
sähköpostitse käsitelty
asia, voi jäädä ”roikolle” Sopimuspuolen asioiden
tietämättömyys.
Organisaatio jähmeä eikä
vuoropuhelua.
Pelastuslaitoksen
ammattihenkilöt eivät arvosta
sopimuspalokuntalaisia
riittävästi ja vähättelevät
ammattiosaamistamme. meitä
ei myöskään kouluteta.

»
»

»

»
»
»
»
»

»

»

»

Pelastuslaitoksen ja meidän
välillä on tosi huono ilmapiiri.
Pelastuslaitos ei anna
mahdollisuuksia, esim.
kuntolaitteita ei saada millään,
että saataisiin kuntotesteistä
paremmat tulokset.
Pelastuslaitos ei ole
kannustanut yhtään meidän
palokuntaa, tekee päinvastoin.
Pelastuslaitos päättää.
Palokunnat ei kehity.
Pelastuslaitos syrjii.
Päällystö ei ole aktiivista.
suhtautuminen vpk:ta
kohtaan. (vanhaa kaavoihin
kangistuminen) .
Vanhat eläkettä odottavat
pamput odottelevat aamusta
alkaen kotiin pääsyä, kiinnostus
kehittämiseen on nollassa.
Vanhoillisuus ja asenne ”ei
meillä olla ennenkään tehty
niin” on vielä hyvin vahva.
Vanhoillisuus, urautuneisuus.
Jääräpäisyys. Parempaan päin
ollaan vähän menossa.
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Hyödyntämättömän osaamisen tarve
MISTÄ ARVIOISIT, ETTÄ TÄMÄ JOHTUU?
Kaikki vastaajat, jotka vastasivat ”kyllä” (n=70
Vastaajat, joiden siviiliosaamista hyödynnetään ( / n =18)
»
»

»
»

»

»

»
»

»
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AJANPUUTE.

Ammattilaiset
ovat ammattilaisia,
sopimuspalokuntalaisia ei
kuunnella, on kuilu välissä.
Ehkä ole nähty tarpeelliseksi,
on vielä hakusessa.
Ei koettu tarpeelliseksi ja
vakinaisilla erikoisosaaminen ja
käskyvalta.
Ei olla tunnistettu kaikkea
osaamista eikä tiedetä, ihmiset
nähdään vain palokuntalaisina,
eikä muisteta, että kaikilla on
jokin siviiliammatti.
Ei uskota VPK:n kykyihin
ja taitoihin. Ei ole sellaista
kalustoa käytössä jossa voisi
hyödyntää.
Henkilökohtaiset suhteet.
Henkilökemiaa, tai sen puutetta
ja tiettyjen henkilöiden nuiva
suhtautuminen.
Jatkuva vaatimustason
nostaminen ilman
rahallista korvausta ja
harjoitustuntimäärät esim.
perheellisille mahdottomia.

Pelastusopiston surkea
asenne sopimuspalokuntiin
tai vastaaviin, asenne
on täysin ala-arvoinen.
Koulutusuudistus ”jota ei ole
vieläkään” tehty. Pohjanmaan
esimerkki epäonnistuneesta
sotesta. Aktiiviset ja osaavat
sopimuspalokuntalaiset
on tavallaan ”unohdettu”,
mm. Kertauskurssien puute.
Pelastuslaitoksen kanssa
mielestäni menty eteenpäin,
mutta asenneongelmia
esiintyy jokaisella tasolla
ja sukupuoleen/asemaan
katsomatta. Lisäksi olen
erittäin huolestunut
identiteettipolitiikan
tuomisesta palokuntiin ja
nuorisotoimeen, mm. Leireille
jne. Politiikkaa ei kuulu
palokuntien seinien sisälle,
eikä mikään epäasiallinen
käytös. Niiden torjuminen
ei saa olla ikkuna, josta
palokuntiin tuodaan poliittisia
arvoja! Mm. Alan lehdissä

»

»

»
»
»
»
»
»
»

kirjoittelee poliittisten
puolueiden edustajia vakio
kolumnisteina, valtiollisella
tasolla virkamiehille on selvää,
että omaa poliittista kantaa ei
tuoda työpaikan seinien sisälle.
Nuorison nykyiset kurssit eivät
enää keskity kasvattamaan
palokuntalaisia, vaan ovat
lähinnä leikkiä ja laulua..
Osaamistietoja ei ole
päivitetty, esimies ei kerro
ja virkamiestaso ei tunne.
Muuntautuminen tilanteen
mukaisesti on jähmeää.
Rahasta kiinni ja kilpailusta
ja uusista säännöistä, matka
päämajaan sen kun pitenee.
Sinne joihinkin hälytyksiin ei
aina päässyt mukaan.
Tarvitaan eri alojen osaamista.
Tiedon ja luottamuksen puute.
Tiedon puute, asenteet, kateus.
Tieto ei vaan kulje
Vanhat miehet ottaneet jonkun
piireihinsä.
Vanhat tavat ja jämähtäneet
toimintatavat ovat piukassa.
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Avoin palaute
TULEEKO MIELEESI VIELÄ MUITA TERVEISIÄ KYSELYN LAATIJOILLE?

Kaikki vastanneet yhteensä ryhmittäin (n=110)
Vastaajat, joiden siviiliosaamista hyödynnetään ( / n =29)

»

»
»
»
»
»
»

»
»
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ENEMMÄN panostaa ja tukea
haja-asutusalueiden toimintaa
päättäjätasolla miten työnantajia tuetaan, jos palokuntalainen hälytykseen.
Hyvin on laadittu.
Hyvä kysely, toivottavasti
vastaukseni vaikuttavat.
Hyvä kysely.
Hyvät kysymykset.
Kaikki kysytty tarpeellinen.
Kaikki maakunnat ottakoon
mallia Etelä-Pohjanmaan
pelastuslaitoksesta.
Pelastusjohtaja henkilönä
mukana SSPL:n
aluetoimikunnan kokouksissa
kertomassa ajankohtaiset
asiat. Koko henkilöstölle
saman sisältöiset infot
useasti vuodessa. Tuntuu,
että olemme kaikki samaa
porukkaa, ei kuppikuntia. 33
paloasemaa päivystää 24/7 ja
vain 100 vakituista henkilöä,
sopimushenkilöstöä reilu
800. Kustannustehokkain
maakunta!
Kaikki tuli hyvin esille.
Kannattaa jatkaa kyselyitä,
nämä ovat hyödyllisiä tehdä
aina silloin tällöin jatkossakin,
että tiedetään, missä mennään
ja onko kehitystä tapahtunut.
Kysymykset olivat juuri oikeat
ja hyvin kattoivat kaikki
tärkeät asiat.

»

»
»

»
»

»

»

»

»
»

Kiitos kun tämä kysely on
kehitetty. Jään odottamaan
tuloksia!!! :-)
Kiitos kyselystä, oli hyvä.
Kun palokuntakentällä
pulaa tekijöistä, kaikki
siviiliosaamisen käyttö
tervetullutta.
Kysely oli hyvin laadittu.
Kysely oli mukava, positiivinen
kysely, kuuleminen on
mielekästä. Hyvä, että ollaan
kiinnostuneita meidän
ajatuksista.
Kysely on hyvä, toivottavasti
toiveet etenee. Kiitos, että
meitäkin kuullaan.
Kysymyksistä jotkin hiukan
monimutkaisia ja vaikeita
ymmärtää selkeästi, mitä
tarkoitetaan.
Muotoilkaa kysymykset
tarkemmin ja
selväkielisemmin, hankalaa
esim. ruotsinkielisille.
Muutamat monivalinnat, joista
puuttuen olennaiset asiat.
Nyt kun ihmisten välisiä
ristiriitoja ja käytöstä on
puitu kaiken maailman
a-studioissa, olisi aika käydä
keskustelu Pelastuslaitosten
ja Pelastusopiston välillä
siitä mitä sopimuskentältä
halutaan. Pelkkä selitys
siitä, että katsotaan
soteuudistuksen yli ja
mietitään sitten ei käy.

»
»
»
»

»
»

»
»
»

»

Kalusto ja varusteet ovat
kunnossa, mutta koronan
”jälkeen”, pitää astua esiin ja
kertoa konkretiaa siitä missä
mennään ja mihin ollaan
menossa.
Oleelliset asiat tulivat esille,
kiitos.
Pieniä paloja hyvän tien
varrella.
Riittävästi kaikin puoli
kysyttiin.
Saisinko mennä katsomaan
harjoituksia jonkun kerran.
Minua kiinnostaisi käydä
katsomassa niitten toimintaa.
Minä olen nyt pyörätuolilla
liikkuva henkilö.
Tiukat kysymykset.
Toimiston uusi
virkamiessysteemi on
hanurista, pienemmät
ovat lähes pelkästään
sopimusmiesten varassa.
Toivottavasti kysely edistää.
Tästä on toivottavasti hyötyä.
VPK:n asema tulevaisuudessa
todella tärkeä. Nyt vain
pelko, että vakinainen
henkilöstö tulee korvaamaan
sopimuspalokunnat lähellä
kaupunkeja. Vpk:n toimintaa
ja kalustoa ei haluta kehittää
eikä päivittää.
Äärimmäisen hyviä
kysymyksiä.
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Vastaajat, joiden siviiliosaamista ei hyödynnetä ( / n =41)
»
»

»

»

»

»
»
»
»

»
»
»

ASIALLISIA ja ajankohtaisia

kysymyksiä.
Ehkä VPK ja
pelastuslaitosasioiden
sekoittaminen samaan
kysymykseen, tekee kyselystä
joiltain kohdin turhan vaikeasti
ymmärrettävän.
Ei ehkä puhelimessa
pidettäväksi näin pitkiä
kyselyitä.
Ei kysymyksiä tule nyt mieleen,
terveisiä kaikille, kysely oli
hyvä.
Ei saisi kysyä pelastuslaitoksen
ja VPK:n asioita samassa
kysymyksessä, koska
sekaantumisvaara on olemassa.
Eipä, kiitos kyselystä!
Erittäin ajankohtainen ja
tarpeellinen kysely.
Erittäin hyvä kysely.
Haluan tavata kasvotusten, niin
kerron vaikka kuinka paljon.
Esim. Alle 15 meitä, toivon, ettei
vähene. Palokunnassa pomona
yksi vanha jäärä, joka pilaa
koko työyhteisön, eikä lainkaan
ainakaan kannusta uusia
liittymään.
Hieman alkupään kysymysten
”taustoja” voisi avata.
Hyvä ja monipuolinen kysely,
taitava haastattelija.
Hyvä juttu, toivottavasti
vaikuttaa johonkin.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

»

»

Hyvä kysely oli.
Hyvä kysely.
Hyvä kysely. Lisää näitä
jatkossa.
Hyvä, että järjestetään, hyvä ja
kattava kysely, hieno juttu.
Hyvä, että kysyttiin. Tärkeää.
Hyvä, että kysytään arkipäivän
tekijöitä.
Hyvät kysymykset.
Hyvät kysymykset.
Kiitos!
Kyllä ja ei vaihtoehtojen lisäksi
voisi olla välivaihtoehtoja.
Kysymykset eivät kohdistu
oikein. Olisin halunnut
päästä kertomaan enemmän,
miten pelastuslaitoksen
henkilöt arvostavat meitä
huonosti. Olisin halunnut
päästä kertomaan enemmän
taidoistani, sekä teknisestä
osaamisestani että
johtamistaidoista.
Lisää kyselyjä ovat
mielenkiintoisia.
meitä on paljon ja
hyödyntäminen yhteiskunnalle
järkevää.
Jos vakinaisten mukaan
aina kaikki ohjeistu eikä
sopimuspalokunnilta kysytä,
niin sopimuspalokunnat loppuu.
Mielestäni on todella
hienoa, että tätä asiaa
ollaan alettu kartoittamaan.

»
»

»
»

»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

Omalta kohdaltani halusin
ehdottomasti tuoda asian esille
vain sen takia, että tätäkin
voidaan jossain kohti miettiä.
Monimutkainen ja
haasteellinen, mutta tarpeen.
Monipuolinen ja hyvä kysely,
näitä kannattaa tehdä
jatkossakin.
Muutama turhan johdatteleva
kysymys.
Näitä voisi olla useammin,
ellei toiminta ala kehittymään.
Haastattelututkimus oli tosi
hyvä, paljon parempi kuin itse
lomakkeen täyttäminen.
Olisi kiva saada nähdä mikä on
kyselyn lopputulos.
Osa kysymyksistä epäselviä.
Saisi kysyä useamminkin.
Saman toistoa, mutta ehkä se
on tarpeen, että oikea tulos
saadaan.
Suunta hyvä ja yhtenäinen
tiedotuskanava.
Tervetullut ja hyvä kysely.
Toivottavasti auttaa jatkossa.
Todella tarpeellinen kysely.
Toivon tietoa tuloksista.
Tsemppiä.
Vähän enemmän
vaihtoehtoja vastauksiin
kuin kyllä tai yhdestä viiteen.
Jatkokysymyksiä lisää.
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Yhteenveto ja
johtopäätökset
Suomen Kyselytutkimus Oy toteutti SSPL:n
sopimuspalokuntalaisten siviilikoulutuksen ja taitojen
hyödyntämistä pelastustoimessa selvittävän kyselytutkimuksen jatkohaastattelut 9.5.-30.5.2022 välisenä
aikana. Tutkimukseen osallistui yhteensä 110 vastaajaa
ja vastausprosentiksi muodostui 90,2 prosenttia.
Tulostarkastelussa vastaajat on eritelty kahteen
erilliseen ryhmään. Vastaajiin, joiden siviilikoulutusta tai
ulkopuolista osaamista hyödynnetään pelastustoimessa
(n=47) ja vastaajiin, joiden osalta näin ei tehdä (n=63).
Kahden tarkasteluryhmän vastaukset eroavat monilta
osin merkittävästi toisistaan, mutta myös yhtäläisyyksiä
löytyy. Kumpikin tarkasteluryhmä piti siviiliosaamisen
hyödyntämistä tärkeänä, joskin vastaajat joiden osalta
osaamista hyödynnettiin pitivät tätä erityisen tärkeänä
(ka 4,6 / ka 4,2) / asteikko 1-5). Samaisen tarkasteluryhmän vastaajat kokivat myös mahdollisuuden henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen tärkeämpänä kuin ne
vastaajat, joiden osaamista ei hyödynnetty (ka 4,4 / ka
4,0). Mahdollisuus vaikuttaa itseensä ja palokuntatyötä
koskeviin asioihin koettiin niin ikään tässä vastaajaryhmässä tärkeämpänä (ka 4,1 / ka 3,8). Vastaajat, joiden
siviiliosaamista hyödynnettiin arvioivat myös palokuntansa rohkaisevan toista tarkasteluryhmää paremmin
itsensä kehittämiseen (83% / 56%). Uusien tehtävien
tuoma haasteellisuus koettiin kummassakin ryhmässä
jopa niin mielekkäänä, että ainoastaan kaksi vastaajaa
piti tätä negatiivisena asiana. Nämä vastaajat kuuluivat
tällä kertaa ja jopa melko yllättävästi niihin vastaajiin,
joiden siviiliosaamista hyödynnettiin. Palokunnissa
keskusteltiin työtehtävistä, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta ainoastaan keskinkertaisesti. Vastaajat, joiden
ulkopuolista osaamista hyödynnettiin kokivat keskustelua tapahtuvan useammin kuin ne vastaajat, joiden
siviiliosaamista ei hyödynnetty (ka 3,4 / ka 3,1). Tulosta
tarkasteltaessa on huomioitava kummankin tarkasteluryhmän voimakas keskihajonta eli vastausten hajoaminen usean eri vastausvaihtoehdon ympärille. Keskustelua joko oli tai sitten ei.
Ryhmätyöskentely sujui vastaajien palokunnissa
vähintäänkin melko hyvin (hyödynnetään ka 4,0 / ei
hyödynnetä ka 4,1), mutta pelastuslaitoksen ja palokunnan välillä huomattavasti keskinkertaisemmin (hyödynnetään ka 3,5 / ei hyödynnetä ka 3,1). Vastaajista, joiden
siviiliosaamista hyödynnettiin, yhteensä 48 prosenttia
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piti pelastuslaitoksen ja oman palokuntansa välistä
ryhmätyöskentelyä melko tai jopa erittäin hyvänä, kun
vastaava osuus oli hyödyntämättömien osalta enää 34
prosenttia. Kehitys- tai esimiesalaiskeskusteluja ura- ja
koulutustarpeista olivat käyneet useammin ne vastaajat, joiden siviiliosaamista hyödynnettiin (43% /33%).
Samaiset vastaajat kokivat myös toista tarkasteluryhmää
useammin, että keskusteluissa kuunneltiin riittävästi
vastaajan omia näkemyksiä em. asioiden kehittämiseksi
(85% / 71%), mutta mainitsivat myös omia ehdotuksia
ulkopuolisen osaamisen hyödyntämiseksi (75% / 65%).
Mikäli ehdotuksia oli mainittu, riippui ehdotusten edistyminen vastaajaryhmästä. Hyödyntämistä oli kuitenkin pidetty yhtä poikkeustapausta lukuun ottamatta aina lähtökohtaisesti kannatettavana. Mahdolliset näkemyserot
vastaajan ja vastuussa olevan esimiehen välillä riippuivat kummallakin ryhmällä usein käsiteltävästä asiasta.
Näkemyseroja oli enemmän vastaajilla, joiden ulkopuolista osaamista ei hyödynnetty (16% / 9%). Epäedullista
asenteellisuutta tiettyjen henkilöiden siviiliosaamista
ja koulutusta kohtaan olivat kokeneet useammin ne
vastaajat, joiden siviiliosaamista ei hyödynnetty (36%
/ 32%). Ero kahden eri tarkasteluryhmän välillä oli
kuitenkin pieni. Epäedullista asenteellisuutta havaittiin
ylipäätänsä palokuntatoiminnassa paljon ja tämä tuli
useimmiten pelastuslaitoksen puolelta, mutta joissakin
tapauksissa myös omasta palokunnasta. Yli neljäsosa
vastaajista arvioi palokunnassa tapahtuvan henkilöiden
suosimista siviilikoulutuksen tai siviiliosaamisen kautta.
Suosimista havaitsivat enemmän ne vastaajat, joiden
siviiliosaamista ei hyödynnetty (31% / 26%).
Henkilöiden väliset ristiriidat, jotka estivät asioiden
eteenpäin viemisen mm. oman osaamisen hyödyntämisen osalta olivat keskiarvollisesti melko vähäisiä
(hyödynnetään ka 1,9 / ei hyödynnetä ka 2,2), joskin
näitä oli havainnut 42 prosenttia niistä vastaajista,
joiden ulkopuolista osaamista ei hyödynnetty. Ristiriidat
näkyivät mm. syrjintänä, väheksymisenä, suosimisena ja
siinä, että asiat eivät edenneet. Eri-ikäisten tasa-arvon
arvioitiin toteutuvan palokuntatoiminnassa melko hyvin
vastaajaryhmästä riippumatta (hyödynnetään ka 4,2/ ei
hyödynnetä ka 4,1). Hyvänä käytännön siviiliosaamisena
pidettiin tietyn tehtävän hoitamisen edellyttämää riittävää ammattitaitoa. Tämä kohdistui monissa vastauksissa
ennen kaikkea perinteisiin kädentaitoihin. Vastaajat,
joiden siviiliosaamista hyödynnettiin pitivät
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siviiliosaamisen kautta saavutettuja hyötyjä koko pelastustoimen tehokkuutena osuuden ollessa huomattavasti
pienempi niillä vastaajilla, joiden osaamista ei hyödynnetty (74 % / 46 %). Mikäli vastaajalla oli hyödyntämätöntä siviiliosaamista, kohdistui tämä useimmiten tekniseen osaamiseen (71 %) ja / tai taidolliseen osaamiseen
(65 %). Osaamisen hyödyntämisen esteinä mainittuun
mm. heikko tiedonkulku, arvostuksen puute, mutta myös
pelastuslaitoksen asenne.

ka 2,6). Päätösten tarkoituksenmukaisuutta arvioivien
väittämien osalta tulee huomata vastausten voimakas
keskihajonta, mutta myös se, että päätösten tarkoituksenmukaisuuteen suhtautuivat useimmiten kriittisemmin ne, joiden siviiliosaamista ei hyödynnetty. Vastaajat,
joiden siviiliosaamista hyödynnettiin pitivät tiedonkulkua oman palokuntansa sisällä useammin riittävänä
kuin ne vastaajat, joiden osaamista ei hyödynnetty
(75% / 62%).

Hyödynnetty siviiliosaaminen kohdistui useimmiten: taidolliseen osaamiseen (85 %), ja / tai tekniseen
osaamiseen (70 %), mutta myös opetusosaamisen (65
%). Siviiliosaamisen hyödyntämistä oli pidetty palokuntatoiminnassa tärkeänä, koska se kohdistui mm.
ohjaavaan- tai koulutusosaamiseen ja / tai tietynlaiseen
erityisosaamiseen. Avoimissa vastauksissa mainittiin
myös tietynlainen asenteellisuus ja kokemuksellinen
ammattilaisuus. Keskeiset keinot siviiliosaamisen
eteenpäin viemiseksi oli tarkasteluryhmästä riippumatta: palokuntalaisten siviiliosaamista koskievien
henkilötietojen systemaattinen ja päivitetty kerääminen
ja saattaminen osaksi pelastustoimen johtamisjärjestelmiä, toimivan vuorovaikutusmekanismin rakentaminen
palokunnan sisälle ja palokunnan ja pelastuslaitoksen
välille sekä ilmapiirin avoimuuden ja keskinäisen luottamuksen systemaattinen parantaminen, mutta myös
esimiesten tietotason ja itseluottamuksen kehittäminen. Hyödyntämisen esteinä taas nähtiin useimmiten
tarkasteluryhmästä riippumatta: mielikuvituksen puute
ja asenne, vanhoillisuus, siviiliosaamista koskeva tiedon
puute, kiinnostuksen puute, henkinen jähmeys, sekä
pelastustoimen urautuneisuus. Varsinkin vastaajat joiden
siviiliosaamista ei hyödynnetty, arvioivat sopimuspalokunnassa ja pelastustoimessa olevan pulaa sellaisesta
osaamisesta, jota henkilöstöltä löytyi, mutta jota ei
nykyisellään hyödynnetty (76 % hyödynnetään, 50 %
ei hyödynnetä). Tällainen hyödyntämätön osaamisen
kohdistu mm. koulutusosaamiseen, koneiden ajamiseen,
ensihoitoon ja rakennustekniseen osaamiseen. Hyödyntämättömyyden syinä mainittiin mm. henkilökohtaiset
suhteet, tiedon puute, mutta myös tietynlainen urautuneisuus ja vanhoillinen jääräpäisyys.

Oman palokunnan ja pelastuslaitoksen välistä
tiedonkulkua piti riittävänä huomattavasti harvempi
vastaaja (hyödynnetään 40 % / ei hyödynnetä 32 %). Tiedonkulun parantamisen keinoiksi muodostuivat: palokuntien yleisen yhteistoiminnan tehostaminen, sopimalla määrävälein pidettävistä yhteistilaisuuksista ja niissä
käsiteltävistä asioista, sisäisen viestinnän parantaminen
sekä kokoamalla ohjeet, hyvät käytännöt ja oppimateriaalit yhteiseen paikkaan ja muistuttamalla muutoksista
sekä parantamalla keskinäistä luottamusta. Palokunnan
yhteistoiminnan tehostamisen merkityksen näkivät erityisen suureksi varsinkin vastaajat, joiden ulkopuolista
siviiliosaamista jo hyödynnettiin. Siviiliosaamisen hyödyntämisellä oli vaikutusta myös siihen, miten vastaajat
kokivat oman palokunnan, mutta myös pelastuslaitoksen
ilmapiirin kannustavuuden ja tuen uusille ideoille. Yhteensä 71 prosenttia vastaajista, joiden siviiliosaamista
hyödynnettiin pitivät oman palokuntansa ilmapiiriä kannustavana ja uusia ideoita tukevana, vastaavan osuuden
ollessa 62 prosenttia niillä vastaajilla, joiden osaamista
ei ainakaan toistaiseksi hyödynnetty. Pelastuslaitoksen
ilmapiirin osalta vastaavat osuudet olivat huomattavasti
pienempiä, ollen 42 ja 17 prosenttia.

Pelastuslaitoksen päätösten tarkoitustenmukaisuus oman palokunnan tulevaisuuden suhteen nähtiin
vastauksissa ainoastaan kohtalaisena (hyödynnetään ka
3,6 / ei hyödynnetä ka 3,5), kuten myös pelastuslaitoksen päätösten tarkoituksenmukaisuus sopimuspalokuntalaisten koulutuksen suhteen (hyödynnetään ka 3,4 / ei
hyödynnetä ka 3,4). Pelastuslaitoksen päätösten tarkoituksenmukaisuus, jolla varmistetaan sopimuspalokuntalaisten riittävä määrä alueellisesti myös tulevaisuudessa
arvioitiin melko keskinkertaisena (hyödynnetään ka 3,3
/ ei hyödynnetä ka 2,9), kuten myös pelastuslaitoksen
päätösten tarkoituksenmukaisuus, jolla varmistetaan sopimuspalokuntalaisten palokuntatoiminnassa jaksaminen ja pysyminen (hyödynnetään ka 3,0 / ei hyödynnetä
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Voidaan todeta, että siviiliosaamisen hyödyntäminen
osana sopimuspalokuntatoimintaa näyttää vaikuttavan
erittäin paljon siihen, kuinka vastaajat kokevat oman
asemansa palokunnassa, mutta myös mm. palokunnan
sekä pelastuslaitoksen keskinäisen yhteistyön ja henkilöstöön kohdistuvan vuorovaikutuksen. Oman osaamisen
hyödyntäminen vaatii myös tietynlaista oma-aloitteisuutta ja päättäväisyyttä asioiden eteenpäin viemiseksi.
Kehitys- tai esimies-alaiskeskustelut ovat oiva paikka
markkinoida osaa osaamistaan, mutta keskusteluja täytyy ylipäätänsä olla ja tiedon tulee jäädä siten talteen,
että sitä voidaan tehokkaasti hyödyntää.
Siviiliosaamisen hyödyntämistä on lähtökohtaisesti pidetty lähes kaikissa keskusteluissa kannatettavana, joskin tietyt näkemyserot ovat myös arkipäivää.
Vastaajien palokunnissa tuntuu esiintyvän jonkin verran
epäedullista asenteellisuutta, johon tulisi viipymättä
puuttua mm. ilmapiirin avoimuuden ja keskinäisen
luottamuksen rakentamisen keinoin. Siviiliosaamisen
hyödyntäminen tulisi nähdä koko pelastustoimen tehokkuuteen, koska hyödyntämisellä on tulosten perusteella vaikutusta myös siihen, kuinka asiat palokunnassa
ylipäätänsä koetaan.
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Toimenpide-ehdotukset
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ja hankkeen ohjausryhmässä mukana olleet tahot suosittavat
yhdessä vahvasti pelastustoimea selvittämään ja hyödyntämään sopimuspalokunnista ja sopimuspalokuntalaisilta löytyvää laajaa osaamista. Nyt tutkimuksella on toteen näytetty, että sitä on ja sitä halutaan myös
käyttää ja antaa pelastustoimen käytettäväksi.

SUOSITAMME SEURAAVIA KONKREETTISIA TOIMENPITEITÄ:
»

ALUEIDEN pelastuslaitokset muodostavat osaamis-

»

tarvekartoituksen omien tarpeidensa mukaisesti ja
keräävät tiedon mahdollisista käytettävissä olevista
osaajista.

»

»

Konkreettinen listaus pelastuslaitoksen
tarvitsemista kyvyistä (laaja-alaisuus).
PELASTUSLAITOKSET kannustavat sopimuspalokuntia itseään kartoittamaan palokunnissa olevaa
osaamista ja tuomaan sen pelastuslaitoksen
tietoon.
PELASTUSLAITOKSET hyödyntävät ja käyttävät
aktiivisesti sopimuspalokunnista löytyvää laajaa
osaamista pelastustoimen hyväksi, esimerkiksi
koulutuksessa ja viestinnässä.
Pelastuslaitokset pitävät yllä
vapaaehtoisuuteen perustuvaa rekisteriä
sopimushenkilöstön pelastustoimen
ulkopuolisesta osaamisesta.

»

»

PELASTUSLAITOKSET luovat järjestelmän, joka
kannustaa sopimuspalokuntalaisten siviiliosaamisen hyödyntämiseen ja kehittämiseen.
Osaamisen arvostus näytetään
molemminpuolisella yhteistyöllä ja
osaamisen hyötykäytöllä.
PELASTUSLAITOKSET hyödyntävät laajasti
yhdessä sopimuspalokuntien ja sopimuspalokuntalaisten kanssa sovitulla tavalla siviiliosaamista
osana pelastustoimen kaikkien palveluiden tuotantoa ja varautumista.
SIVIILIOSAAMISEN hyödyntäminen systeemitasolla, ei vain yksittäisellä henkilötasolla.
Systemaattista ja järjestelmään sisään
rakennettua osaamisen hallintaa ja
hyötykäyttöä.
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