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Kun palokuntayhteisössä voidaan 
hyvin,	on	sinne	helpompi	houkutella	
uusia	jäseniä	ja	pitää	vanhat	tyytyväi-
sinä.	Työhyvinvointiin	vaikuttaa	kaikki	
se, joka tekee toiminnastamme mie-
lekästä	ja	iloa	tuottavaa	–	tai	päinvas-
toin	vie	iloa	ja	merkityksellisyyden	
tunnetta.	Palokunnassa	työhyvin-
vointiin	panostaminen	on	panostus	
meihin	kaikkiin:	Kun	voidaan	hyvin,	
pystytään	palvelemaan	yhteiskuntaa	
parhaalla mahdollisella tavalla. On 
paljon mitä jokainen voi tehdä, tai 
mitä voidaan palokunnassa tehdä 
yhdessä	työhyvinvoinnin	eteen.	Veto-
voimaisuuteen	liittyy	myös	tapamme	
viestiä,	aktiivisuutemme	ja	tapamme	
hankkia uusia jäseniä ja se, kuinka 
otamme vastaan uudet jäsenet. 

Tämän oppaan tarkoitus on olla 
palokuntayhteisöjen	tukena	työ-
hyvinvoinnin	ja	vetovoimaisuuden	

kehittämisessä.	Siihen	on	kerätty	
yhdessä	Suomen	palokuntien	kanssa	
jo toimiviksi tai mielenkiintoisiksi 
koettuja	tapoja	vaikuttaa	ja	kehittää.	
Työvälineet	ja	vinkit	sopivat	hyvin	
yhteisömuotoisille	sopimuspalokun-
nille,	henkilökohtaisen	sopimuksen	
palokunnille	ja	palokuntayhdistysten	
kaikkien	osastojen	sovellettavaksi. 
Kuka tahansa palokunnassa voi 
käynnistää	kehittämisen.	Osa	niistä	
on	varmasti	jo	tuttuja	ja	käytössä,	
osa sen sijaan parhaimmillaan antaa 
jotain	uutta	ajateltavaa.

Opas on	tehty	Suomen	Sopimus-
palokuntien	Liiton	Vetovoimainen	
sopimuspalokunta -hankkeessa 
2016–2017. Hankkeen vastaavana 
työntekijänä	on	toiminut	työhyvin-
voinnin	asiantuntija,	psykologi	Heini 
Kämäräinen.	Työhön	ovat	osallis-
tuneet	hankkeen	ohjausryhmän	

jäseninä Karhulan VPK:n hallituksen 
puheenjohtaja Matti	Hynninen 
(ohjausryhmän	puheenjohtaja),	
Suomen	Sopimuspalokuntien	Liiton	
toiminnanjohtaja Isto Kujala, Suo-
men	Pelastusalan	Keskusjärjestön	
Pohjois-Suomen	järjestöpäällikkö	
Patrik	Willberg,	Työturvallisuuskes-
kuksen	asiantuntija	ja	Sääksjärven	
VPK:n Elina	Ravantti, pelastuslaitos-
ten kumppanuusverkoston edustaja-
na	aluepalopäällikkö	Juha Suonpää, 
Satakunnan pelastuslaitos, pastori, 
Ylihärmän	paloaseman	yksikönjohta-
ja Jaakko Linko ja Porin VPK:n Mark-
ku Heino.	Materiaalin	työstämisessä	
korvaamattomana	apuna	ovat	olleet	
palokunnat	ympäri	Suomen.

Hankkeen on rahoittanut	
PALOSUOJELURAHASTO.

ALKUPUHE
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MITEN LISÄTÄ  
VETOVOIMAI- 
SUUTTA?
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Useassa palokunnassa on kaapissa 
haalareita	vailla	käyttäjää.	Osa	
palokunnista on siitä onnellisessa 
tilanteessa,	että	heille	hakeutuu	jäse-
niä	riittävästi,	tai	jopa	yli	tarpeiden.	
Tällöin	on	useimmiten	kyse	suurten	
kaupunkien keskeisillä paikoilla ole-
vista palokunnista. Kuitenkaan tässä 
asiassa kaikki palokunnat eivät ole 
yhtä	hyvässä	asemassa	ja	näin	ollen	
useammilta palokunnilta vaaditaan 
enemmän tekoja ja jatkuvaa jäsen-
hankintaa,	jotta	tulosta	saadaan.	
Näkyvyyttä	voi	ideoida	palokunnassa	
yhteistuumin	(esimerkiksi	Ideapiiril-
lä	s.	21).	Ideointiin	kannattaa	ottaa	
mahdollisimman moni mukaan ja 
pyrkiä	luovaan	ja	avoimeen	ilmapii-
riin. Mikä on teidän palokuntanne 
tapa	näkyä?

Tapoja rekrytoida ja  
lisätä näkyvyyttä:
Nuoriso-osasto
Tyypillisimpiä	tapoja	rekrytoida	
hälytysosastoon	on	nuoriso-osaston	
kautta.	Etuna	on,	että	tällöin	uusi	
hälytysosaston	jäsen	on	kasvanut	
palokuntatoimintaan. Kaikille ei 
kuitenkaan	täysi-ikäistyttyä	sovi	
elämäntilanteeseen	hälytysosastoon	
liittyminen.	Tällöin	voi	miettiä	onko	

mahdollista osallistua muilla tavoin 
palokunnan toimintaan, sillä usein 
tarvitaan	myös	muuta	jäsenistöä.

Henkilökohtainen rekrytointi
Henkilökohtainen	rekrytointi	on	
mahdollista kaikille. Joillekin palo-
kunnille se on pääasiallinen tapa 
houkutella uusia jäseniä, toisille taas 
se voi tuntua vieraalta. Jokaisella 
palokuntalaisella on mahdollisuus 
kertoa	palokunnasta	ja	siihen	liittymi-
sen mahdollisuuksista omille verkos-
toilleen.	Kuka	tietää,	kenties	jollain	
lähelläsi olisi aikaa uudenlaiselle 
aktiviteetille	elämässään.

Palokuntien välinen yhteistyö
Kun nuori palokuntalainen lähtee 
opiskelemaan toiselle paikkakun-
nalle, tai kun omalle paikkakunnalle 
muuttaa	ihminen	joka	on	edellisessä	
asuinpaikassaan ollut palokunnan 
jäsen,	ovat	palokuntien	väliset	
verkostot	hyödyllisiä.	Yhteydenpito	
auttaa	siihen,	että	palokuntalaisia	
ei menetetä, vaikka paikkakunta ja 
elämäntilanne	vaihtuisivatkin.	

Sosiaalinen media
Näkyvyys	sosiaalisessa	mediassa	on	
tapa luoda mielikuvaa palokunnasta 

vetovoimaisena vaihtoehtona ja sitä 
myötä	edesauttaa	rekrytointia.	Lisää	
some-näkyvyydestä	s.	8.

Turvallisuusviestintä
Turvallisuusviestintä	voi	olla	käyntejä	
päiväkoteihin ja kouluihin, tai pelas-
tusnäytöksen	järjestäminen.	Joka	
tapauksessa	turvallisuusviestintä	tar-
koittaa	keinoja	tuoda	turvallisuutta	
kansalaisten keskuuteen, siellä missä 
he liikkuvat. Se on paitsi kansalaisten 
palvelemista,	myös	yksi	keino	panos-
taa	näkyvyyteen.

Tapahtumat
Palokunta voi mennä mukaan paik-
kakunnan tapahtumiin, tai järjestää 
omankin	tapahtuman.	Hyödyn	lisäksi	
erilaiset tempaukset piristävät mieltä 
ja	luovat	yhteishenkeä.	Markki-
noinnissa on tarkoituksena lisätä 
näkyvyyttä	omalla	paikkakunnalla	ja	
vahvistaa mielikuvaa palokunnasta 
houkuttelevana	vaihtoehtona.	Joskus	
tavoitteena	on	kerätä	myös	varoja.	
Alueellisiin tapahtumiin osallistumi-
sen – tai sellaisten järjestämisen –  
lisäksi	näkyvyyden	kannalta	hyväksi	
on	koettu	valtakunnallisiin	tapahtu-
miin osallistuminen.

Perehdyttäminen ja	tehtävien	hyvä	
hallinta ovat parhainta ennakoi-
vaa turvallisuustoimintaa. On 
tärkeää,	että	jokainen	palokunnassa	
mukana	oleva	saa	perehdytyksen	
palokunnan toimintoihin, kalustoon 
ja	tiloihin.	Turvallisuuden	lisäksi	
tulokkaiden	hyvä	perehdyttäminen	
on	tapa	toivottaa	tervetulleeksi.	
Kun	palokuntaan	liittyvän	henkilön	
perehdytys	aloitetaan	viipymättä,	
ja	se	on	kattava	ja	järjestelmällinen,	
antaa	se	paremmat	edellytykset	
myös	toimintaan	sitoutumiselle.	
Tärkeää	on,	että	uusi	jäsen	tietää	
kenen	puoleen	kääntyä,	kun	tulee	
kysyttävää.	Kannattaa	muistaa,	että	
perehdyttäminen	vaatii	osaamista	
ja	taitoja.	Perehdyttäjältä	vaaditaan	
muun	muassa	ymmärrystä	erilaisten	
ihmisten kohtaamisesta ja aitoa kiin-
nostusta	perehdyttämistehtävään.

Perehdytyksessä tärkeintä on:
• Se tehdään jokaiselle palokuntatoi-
mintaan mukaan tulevalle.
•	Se	alkaa	viipymättä	uuden	henkilön	
mukaan tultua.
• Palokunnassa on toimintamalli 
perehdytykselle.

•	Perehdytettävä	tietää	kenen	puo-
leen	kääntyä	kysymyksissä.
•	Perehdytys	tehdään	sillä	syvyy-
dellä, joka on tehtävästä riippuen 
tarpeen.

Varsinainen perehdytyskoulutus, 
johon	osallistuvat	hälytystoimintaan	
osallistuvat, tapahtuu tämän tärkeän 
alkuperehdytyksen	jälkeen.	Jos	al-
kuperehdyttäminen	teidän	palokun-
nassanne	kaipaa	kehittämistä,	voitte	
aloittaa	esimerkiksi	Tuplatiimin	 
(s.	20)	avulla	ideoimalla.	Kuka	
perehdytyksestä	vastaa?	Miten	
sen	sujumista	seurataan?	Miten	eri	
toimintoihin mukaan tulevien pereh-
dytys	toteutetaan?

Perehdytyksessä hyödyllisiksi on 
koettu	perehdytyksen	tarkistuslista.	
Siihen kerätään oman palokunnan 
toiminnan kannalta oleelliset pereh-
dytettävät	asiat	ja	tehdään	merkintä,	
kun	tietty	osuus	perehdytykses-
tä	on	suoritettu.	Näin	pystytään	
seuraamaan	missä	perehdytyksessä	
mennään	ja	myös	perehtyjä	itse	voi	
aktiivisesti	seurata	mitä	kaikkea	hä-
nellä	vielä	onkaan	tutustumatta.	

Jäsenhankinta
Perehdytys



8 9

Sekä sisäisessä	että	ulkoisessa	
viestinnässä	kerrotaan	palokunnan	
tilasta	ja	sen	toimintaan	liittyvistä	
asioista sekä luodaan palokunnasta 
tiettyjä	mielikuvia.	Palokuntalaisina	
emme edusta vain itseämme – edus-
tamme palokuntaamme sekä pe-
lastuslaitosta.	Hyvänä	ohjenuorana	
voidaan	pitää,	että	Pelastustoimen	
arvot	”Inhimillisesti,	ammatillises-
ti,	luotettavasti”	ohjaavat	kaikkea	
viestintäämme.	Kaikki	palokunnan	
näkyvä	toiminta	on	aina	myös	tur-
vallisuusviestintää:	Palokuntalainen	
kannustaa omalla esimerkillään kiin-
nittämään	huomiota	turvallisuuteen.
Onnistuneen	viestinnän	kannalta	
on	hyvä	sopia	palokunnassa	vastuut	
viestinnän	suhteen	sekä	keinot	ja	
väylät	tiedonkulun	toteuttamiseen.	
Erityisesti	ulkoisesta	tiedottamises-
ta	voi	olla	hyvä	sopia	suuntaviivoja	
myös	yhdessä	pelastuslaitoksen	
kanssa.

Paloasema on pelastustoimen ar-
vojen	”koti”,	joten	toiminnan	tulee	
olla	”inhimillistä,	ammatillista	ja	
luotettavaa”	myös	seinien	sisäpuo-
lella.	Sisäisen	tiedotuksen	väylinä	
käytetään	sähköpostia,	tekstiviestejä,	
pikaviestintäkanavia,	ilmoitustaulua	
ja	kasvokkain	viestimistä.	Runsasta	
viestintää	arvostetaan:	se	lisää	toi-
minnan	läpinäkyvyyttä	ja	edistää	ke-
hittämistä.	Tiedon	panttaaminen	hei-
kentää vuorovaikutusta ja tärkeiden 
asioiden	tiedonkulkua.	Se	myös	estää	
uusien	näkemysten	esiin	tulemista	
ja	voidaan	menettää	palokunnan	
kannalta	tärkeitä	tietoja.	Viestinnän	
niukkuus	altistaa	myös	väärinymmär-
ryksille	ja	herättää	hämmennystä.	

Hyvän sisäisen viestinnän  
periaatteita:
•	Sitä	on	riittävästi.
•	Se	on	tarpeeksi	läpinäkyvää.
• Se on tasapuolista.
•	Ajoittuu	oikea-aikaisesti.
•	Tukee	myönteistä	vuorovaikutusta.
•	Samansuuntaista	ulkoisen	viestin-
nän kanssa.

Sosiaalinen media 
tiedottamisen välineenä
Useimmilla palokunnilla on omat net-
tisivut	ja	monilla	on	myös	tili	tai	sivu	
sosiaalisessa mediassa. Sosiaalinen 
media on oiva keino jakaa ajankoh-
taista	tietoa,	lisätä	näkyvyyttä,	tehdä	
turvallisuusviestintää	ja	herättää	
kiinnostusta	potentiaalisissa	uusis-
sa jäsenissä. Julkisten sosiaalisten 
median	sivujen	sisältö	on	ulkoista	
viestintää	ja	samalla	osaltaan	luo-
massa mielikuvia palokunnasta. On 
hyvä	pitää	mielessä,	että	mm.	ikä	ja	

Viestintä
kiinnostuksen	kohteet	vaikuttavat	siihen,	mitä	
viestintäkanavia	henkilöt	käyttävät	ja	kanavan	
valinta	pitäisikin	tehdä	tavoiteltu	kohderyhmä	
huomioiden.	Palokunta	voi	valita	yhden	sosiaali-
sen	median	kanavan	sijaan	myös	useamman,	eri	
kohderyhmiä	tavoittamaan.

Parhaimmillaan sosiaalisen 
median tilin sisältö:
• On kiinnostavaa.
• On ajankohtaista.
•	Luo	myönteistä	mielikuvaa.
• On sopivan monipuolista.
•	Päivittyy	säännöllisesti.

Sosiaalinen media voi olla oiva keino palokunnan 
vetovoimaisuuden lisäämiseen. Ollakseen 
tarkoituksenmukaiset, sosiaalisen median sivut 
vaativat	riittävän	aktiivisen	ylläpidon	ja	mietityn	
sisällön.	Jos	haluatte	kehittää	some-tehokkuutta	
palokunnassanne,	kannattaa	yhdessä	pohtia	
(esimerkiksi Tulevaisuuden muistelun, s. 18, 
avulla),	mitä	tarkoitusta	varten	teidän	palokun-
tanne	sosiaalisen	median	sivut	ovat	olemassa?	
Ja miten niitä voisi viedä tarkoitusta vastaavaan 
suuntaan?
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Työturvallisuuslaki koskee	myös	
sopimuspalokuntia.	Palokunnan	toi-
minnassa on useita mahdollisia vaa-
ranpaikkoja	ja	työturvallisuus	koskee	
jokaista palokunnan jäsentä. Se alkaa 
turvallisuuden huomioivasta pereh-
dytyksestä	ja	kuuluu	olla	kiinteä	osa	
kaikkea	toimintaa.	Jos	työturvallisuus	
on teidän palokuntanne heikoin 
lenkki,	tai	tietoutta	on	aika	päivittää,	
tarttukaa	näiden	välineiden	avulla	
toimeen. Palokunnassa voidaan 
tehdä oma turvallisuustoimintaoh-
je,	esim.	Tuplatiimiä	(s.	20)	apuna	
käyttäen.

Yksinkertainen riskinarviointi
Tässä	harjoituksessa	kaikki	ottavat	
osaa.	Työturvallisuuden	tiedostami-
seen	ja	sen	huomiointiin	aktivoimaan	
tähtäävän	harjoituksen	voi	hyvin	
tehdä esimerkiksi viikkoharjoitusten 
yhteydessä.

Tarvitset: Paperia tai post it-lappuja 
sekä tusseja.

Kesto: 15–30 min. osallistujien mää-
rästä ja keskustelusta riippuen.

Vaihe 1:
Laitetaan	kaikkien	näkyville	kysymys:
”Mikä on seuraava vakava tapa-
turma, joka meidän palokunnassa 
sattuu?”

Jokainen kirjaa oman vastauksen-
sa paperille tai post it-lapulle. 

Vaihe 2:
Tämän jälkeen jokainen vie vuorol-
laan oman arvionsa/vastauksensa 
kaikkien	näkyville.	Havainnot	voidaan	
yhdessä	ryhmitellä	aiheittain.

Vaihe 3:
Tämän jälkeen ideoidaan jokaisen 
aiheen	kohdalla	yhdessä	”Mitä	
toimenpiteitä	tarvitaan,	jotta	riski	ei	
toteudu?”

Turvallisuushavainnot
Turvallisuushavaintojen tekeminen 
on vaikutuskanava oman ja palokun-

takaverin turvallisuuden parantami-
seen. Turvallisuushavaintoja tekemäl-
lä opitaan tunnistamaan vaaralliset 
työtavat	ja	työympäristön	vaarat	
ennen vahinkoa. Turvallisuushavain-
tojen kirjaaminen kuuluu jokaiselle.

Miten:
•	Ottakaa	yhteyttä	omaan	pelastus-
laitokseenne,	jotta	tiedätte,	miten	
teillä kerätään turvallisuushavain-
toja, esimerkiksi PERA-järjestelmän 
kautta.
• Yksi vaihtoehto turvallisuushavain-
tojen kirjaamiseen on turvallisuus- 
havaintovihko.
• Järjestelmään tai vihkoon kirjataan 
palokunnan	tiloissa,	toiminnoissa	tai	
ihmisten	työtavoissa	vaaranpaikkoja	
tai	läheltä	piti	-tilanteita.
•	Sopikaa	käytännöistä,	miten	ja	mis-
sä turvallisuushavainnot käsitellään.
•	Analysoikaa	havainto	ja	tehkää	
tarvittavat	toimenpiteet	nopeasti	
ja	tiedottakaa	niistä	kaikille.	Myös	
silloin, kun mitään ei voida tehdä. 

Turvavartti
Turvavartti	on	lähiesimiehen	pitämä	lyhyt,	noin	5-20	
minuutin	mittainen	turvallisuustietoisku	jostain	ajankoh-
taisesta,	käytännönläheisestä	turvallisuusaiheesta.	Tur-
vavartissa	on	hyvä	tilaisuus	käydä	läpi	turvallisuushavain-
toja.	Turvavartti	voidaan	pitää	harjoitusten	yhteydessä	
esimerkiksi	4–10	kertaa	vuodessa.	Lyhyt,	epämuodollinen	
tilaisuus	pitää	mielenkiinnon	paremmin	yllä	kuin	pitkä	
koulutus.	Oleellista	on	turvavarttien	säännöllisyys.

Turvavarttien tavoitteita:
•	opettaa	tai	tiedottaa	käsiteltävä	asia.
•	saada	asiasta	aikaan	keskustelua	ja	palautetta.
•	työstää	aihetta	yhdessä	eteenpäin.
•	pitää	turvallisuus	esillä	ja	tehdä	siitä	arkinen,	työhön	
luontevasti	liittyvä	puheenaihe.
•	opettaa	esimiehelle	turvallisuutta:	asian	kouluttaminen	
muille	pakottaa	kouluttajaa	perehtymään	asiaan.
•	osoittaa,	että	esimies	johtaa	myös	turvallisuutta.	Näin	
hänen	korviinsa	tulee	jatkossa	enemmän	myös	turvalli-
suuteen	liittyviä	kysymyksiä.

Turvavartin aiheista:
Turvavartin	aiheet	ovat	käytännönläheisiä.	Lyhyet	tiedo-
tustilaisuudet	voivat	kestää	vain	5	min	(esim.	viimeisen	
puolen	vuoden	aikana	tulleet	turvallisuushavainnot).	
Aiheita	nousee	esiin	esimerkiksi	työtapaturmaselostuksis-
ta	ja	vaaratilanteista.	

Turvavartin rakenne:

 Tapausesimerkkejä	(esim.	vaaratilanteita,	 
						tapaturmaesimerkkejä).	Vapaata	keskustelua.

	Aiheen	kuvaus	ja	siihen	liittyvät	vaarat.	 
      Vapaata keskustelua.

	Aiheeseen	liittyvä	oikea	toiminta,	vaarojen	torjunta.				 
      Vapaata keskustelua.

	Hyviä	käytäntöjä.	Vapaata	keskustelua.

Työturvallisuus on kaikkien asia
Takaoven

rikkoontunut 
kynnys 

aiheuttaa 
vaaratilanteen.

Oman 
henkilökohtaisen 

varustuksen 
säännöllinen 

tarkastus 
laiminlyöty.

Tulitöitä tehdään ilman,  että paikat  on siivottu palavasta materiaalista.

Kattotyösken- 

telyssä 

työkaverilla 

puutteellinen 

kiinnittyminen



12 13

Työturvallisuuslaki kieltää häirin-
nän ja muun epäasiallisen kohtelun, 
joka	aiheuttaa	henkilön	terveydelle	
haittaa	tai	vaaraa.	Kiusaaminen	
on toistuvaa, pitkään jatkuvaa ja 
systemaattista	kielteistä	kohtelua,	
loukkaamista, alistamista ja mitä-
töintiä.	Kiusaamista	voi	tapahtua	
myös	sosiaalisessa	mediassa	ja	
viestivälineissä.

Jos teidän palokunnassanne on 
ongelmana	huono	ilmapiiri	ja	epä-
asiallinen	käytös,	varmistakaa	että	
palokuntaanne	pelisäännöt	toimivat	
(Pelisääntöjen	laatimisessa	voi	hyö-
dyntää	ohjetta	s.	19).	Tällöin	keskus-
tellen	voi	syntyä	yhteinen	ymmärrys	
erilaisista	odotuksista	käytökselle	
palokunnassa. Jos koet tulleesi kiusa-
tuksi,	pyydä	kiusaajaa	lopettamaan.	
Jos	esimiehenä	saat	viestin	kiusaa-
miskokemuksesta tai –havainnosta, 
ota	se	vakavasti	ja	ryhdy	viipymättä	
selvittämään	tilannetta	asianosaisten	
henkilöiden	kanssa.	Palokunnassa	
on	hyvä	olla	toimintamalli	epäasial-
liseen	kohteluun	puuttumiselle.	Toi-
mintamalli	voi	olla	myös	pelastuslai-
toksella. Jos omin neuvoin ei päästä 
eteenpäin,	voi	ja	kannattaa	vaikeissa	

kiusaamistilanteissa	kääntyä	työter-
veyshuollon	puoleen.

Kiusaamista voi  
olla esimerkiksi: 
Palokuntatoimintaan liittyvä:
•	Mielipiteiden	ohittaminen	ja	huo-
mioimattomuus.
•	Tiedonvälityksen	ulkopuolelle	
jättäminen.
• Eriarvoinen kohtelu esim. koulu-
tukseen	pääsyssä,	palkkioiden	mak-
sussa tai etuuksien antamisessa.

Henkilöön liittyvä:
•	Loukkaavien	kommenttien	esittä-
minen.
• Sosiaalinen eristäminen: ei puhuta, 
ei kuunnella, kohdellaan kuin ilmaa.
•	Perättömien	juttujen	levittäminen.
• Pilkkaaminen ja naurunalaiseksi 
saattaminen.
•	Aiheeton	arvostelu	ja	väärien	syy-
tösten	esittäminen.
•	Aiheeton	virheistä	muistuttaminen.

Sen sijaan pääsääntöisesti  
kiusaamista EI ole:
•	Toimintaan	liittyviä	ongelmia	
käsitellään palokunnassa, vaikka 

asian	käsittely	olisi	jonkun	mielestä	
epämiellyttävää.
• Toiminnassa mukana olevalle hen-
kilölle	annetaan	hänen	ei-toivotusta	
toiminnasta	ohjaavaa	palautetta.
• Toiminnassa mukana olevalle hen-
kilölle	annetaan	perusteltu	(lain	ja	
sääntöjen	mukainen)	kurinpidollinen	
seuraamus.
•	Tehtäviä	perustellusti	muutetaan	
ja	henkilön	kanssa	on	keskusteltu	
asiasta.

Kiusatuksi tulemista ei aina ole 
helppo tunnistaa. Kiusaamisesta voi 
kuitenkin	olla	kyse,	jos	tuntuu,	että	
jokin palokunnassa alkaa vaivata 
tai jonkun tai joidenkin toiminta 
nostattaa	kielteisiä	tunteita.	Tällöin	
voi	tuntea	itsensä	hämmentyneeksi	
ja jopa alkaa vältellä vuorovaikutus-
tilanteita	jonkin	tai	joidenkin	kanssa.	
Jos	tilanne	hämmentää,	kannattaa	
siitä	puhua	sellaisen	henkilön	kanssa	
jolta	voit	odottaa	saavan	rehellistä	
palautetta	siitä	miltä	tilanteet	hänel-
le	näyttäytyvät.

Kiusaaminen ja  
epäasiallinen käytös

Työtyytyväisyyden nykytilaa voi kartoittaa kyselyillä ja mittareilla. Niitä löytyy valmiina 
esim. täältä: www.uta.fi/jkk/synergos/tyohyvinvointi/posetiivi/etusivu.html. 
Tai voit luoda itse sopivan juuri oman palokunnan tarpeisiin. 

Pst! 
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Kehittämisen 
välineet
Kehittäminen	on	usein	antoisinta	yhdessä.	
Tällöin	saadaan	mahdollisimman	laajasti	
ideoita	käyttöön	ja	kehittämistoimien	
ideoinnissa mukana olemalla niihin 
myös	sitoutuu	vahvemmin.	Ohessa	
palokuntatoiminnan	kehittämisen	työkaluja,	
joiden	joukosta	voitte	löytää	teille	sopivat	
tavat.	Välineet	sopivat	erinomaisesti	joko	
koko	palokunnan,	osan	siitä	tai	tietyn	
porukan kanssa tehtäväksi.
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Miellekartta omasta osaamisesta
Tämän	harjoituksen	tavoitteena	on	henkilökohtaisen	it-
setuntemuksen	lisääntyminen.	Itsetuntemus	vaikuttaa	
siihen, kuinka muut suhtautuvat meihin ja miten me 
suhtaudumme muihin. Miellekartan voi tehdä itsenäi-
sesti.	Niiden	tuloksia	voi	olla	hauskaa	ja	opettavaista	
jakaa	myös	yhdessä.	Palokuntatoiminnassa	on	hyötyä	
jäsenten monipuolisesta osaamisesta ja jäsenten erilai-
set taustat voidaan nähdä vahvuutena.

Tarvitset:	kynää	ja	paperia.

Ensin kirjaa omaa osaamistasi seuraavasti: 
1. Millaista osaamista olen saanut koulutukseni  
ja	kokemukseni	kautta?
2.	Mitä	sellaista	erityisosaamista	minulla	on	 
josta	voisi	olla	jossain	tilanteessa	(palokunnassa,	 
töissä,	vapaa-ajalla)	hyötyä?
3.	Millaisia	persoonallisia	vahvuuksia	minulla	on?
4.	Millaisia	yleisiä	työelämävalmiuksia	ja	 
muita	taitoja	minulla	on?

Seuraavaksi kirjaa ylös:
5.	Missä	taidoissa	haluan	kehittyä	 
seuraavan	vuoden	aikana?
6. Miten osaamiseni ja vahvuuteni  
auttavat	taidoissa	kehittymisessä?
7.	Mitä	aion	konkreettisesti	tehdä,	 
jotta	kehityn	näissä	taidoissa?

VHMU-analyysi
VHMU-analyysi	tunnetaan	kansainvälisesti	SWOT-ana-
lyysina,	joka	tulee	englanninkielen	sanoista	strengths,	
weaknesses,	opporturnities	ja	threats.	Se	on	yksinker-
tainen	arvioinnin	ja	kehittämisen	väline.	VHMU-ana-
lyysin	kohteena	voi	olla	palokunnan	toiminta	koko	
laajuudessaan	tai	sitä	voidaan	käyttää	esimerkiksi	
hankkeiden	suunnittelussa	tai	muutoksen	kohdatessa.	
Mallia	on	tarkoitus	käyttää	ideointiin	ja	jatkokehitte-
lyyn.	VHMU	voi	olla	hyvä	tehdä	palokunnan	avainhen-
kilöiden	toimesta,	mutta	siihen	voi	myös	osallistua	
laajempi joukko palokuntalaisia. Jos luomassa on 
suurempi	joukko,	on	hyvä	aloittaa	niin,	että	jokainen	
kirjaa	ylös	omat	”vhmu”:t,	joita	sitten	verrataan.	
VHMU-analyysin	voi	tehdä	myös	henkilökohtaise-
na	analyysina.	Tällöin	mietit	omia	henkilökohtaisia	
vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. 
VHMU-analyysi	on	kahden	ulottuvuuden	kuvaama	
nelikenttä.	Kaavion	vasempaan	puoliskoon	kuvataan	
myönteiset	ja	oikeaan	puoliskoon	negatiiviset	asiat.	
Kaavion	alapuoliskoon	kuvataan	organisaation	ulkoiset	
ja	yläpuoliskoon	sisäiset	asiat.

Analyysille täytyy	varata	riittävästi	aikaa.	Kannattaa	
muistaa,	että	analyysi	on	tänään	yhdenlainen,	jonain	
toisena	päivänä	se	voi	olla	toisenlainen.	Analyysin	
on	tarkoitus	olla	myönteinen	prosessi	joka	hyödyttää	
muutoksen	toteuttamista.

Tarvitset:	kynää	ja	paperia.

Analyysi	perustuu	nelikenttään:

Minä  
palokuntalaisena

Me palokuntana

...KATSO LISÄOHJEET SEURAAVALTA AUKEAMALTA.
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Vaihe 1:
Vapaan ideoinnin vaihe. Jakakaa pa-
peri piirtäen neljään osaan, nimetkää 
osiot	ylläolevan	mallin	mukaisesti	ja	
kerätkää	nelikenttään	vapaasti	ideoi-
den	asioita	siinä	järjestyksessä,	jossa	
ne ilmenevät. Ei ole tarpeen edetä 
järjestyksessä,	vaan	tässä	vaiheessa	
herätetään	ajatuksia	ja	synnytetään	
ideoita.

Apukysymykset:
1. Vahvuudet
Missä	olemme	hyviä?	Minkä	teke-
misestä	pidämme?	Minkälaiset	asiat	
onnistuvat	parhaiten?	Mitä	tietoja	tai	
taitoja	meillä	on?	

2.  Heikkoudet
Onko asioita, taitoja tai alueita, joissa 
emme	ole	tarpeeksi	hyviä?	Onko	
asioita,	jotka	vaikeuttavat	muutosta?	
Mitä	ominaisuuksia,	tietoja	tai	taitoja	
tiedämme	tarvitsevamme	enem-
män?

3.  Mahdollisuudet
Kuinka	voisimme	hyödyntää	vah-
vuuksia kompensoimaan heikkouk-

sia?	Mikä	motivoi?	Mitä	pieniäkin	
muutoksia	voimme	tehdä,	että	
muutos	onnistuisi	paremmin?

4. Uhat
Mikä	aiheuttaa	epämukavuutta	eri	
tilanteissa?	Mikä	hidastaa	tai	vaikeut-
taa	muutosta?	Mikä	alentaa	motivaa-
tiota?

Vaihe 2:
Kun asiat on saatu kaavioon, voidaan 
tehdä	päätelmiä	liittyen	pohdittava-
na olleeseen aiheeseen
• Miten vahvuudet ja mahdollisuudet 
kompensoivat	heikkouksia	ja	uhkia?
• Miten tulevaisuuden mahdollisuuk-
sia	hyödynnetään?
• Miten uhat vältetään tai miten 
niihin	voi	varautua?

Palokunnan	VHMU-analyysissa	tulok-
sena saadaan toimintasuunnitelma ja 
voidaan	jakaa	vastuut	ja	aikatauluttaa	
toteutus.	Tärkeää	on	tiedottaa	kaikille	
tehtävään osallistuneille suunnitel-
man etenemisestä ja toteutumisesta 
–	vain	näin	saadaan	välitettyä	viesti	
tehtävän	merkityksestä.

Tulevaisuuden muistelu
Tulevaisuuden muistelu on kehit-
tämistyökalu,	jota	voidaan	käyttää	
palokunnan	yleiseen	tulevaisuuteen	
orientoitumiseen	tai	johonkin	tiet-
tyyn	tapahtumaan	(esim.	hanke	tai	
muutos)	liittyen.	Tulevaisuuden	muis-
telu	toteutetaan	pienryhmäkeskuste-
luna.	Isompi	ryhmä	kannattaa	jakaa	
esimerkiksi	3-4	hengen	pienryhmiin.
Tulevaisuuden muistelussa pohditaan 
vuorollaan ääneen muistelun vetäjän 
esittämiä	kysymyksiä,	jotka	laitetaan	
näkyville	yksi	kerrallaan	esimerkiksi	
fläpille.	Uusi	kysymys	esitetään	vasta	
kun kaikki ovat saaneet mahdollisuu-
den vastata edelliseen. Harjoituksen 
vetäjän voi kiertää seuraamassa 
ryhmien	etenemistä,	tai	osallistua	
itse	yhteen	ryhmistä.

Kysymykset:
1.	Kuvitellaan,	että	on	kulunut	vuosi	
tästä	päivästä	ja	asiat	ovat	nyt	aika	
hyvin.	Miten	asiat	siis	ovat	Sinun	
kannaltasi?	
2.	Mitä	itse	teit	myönteisen	kehityk-
sen aikaansaamiseksi ja mistä sait 
tukea?	Millaista	tukea	sait?

3. Mistä olit huolissasi ”silloin vuosi 
sitten”	ja	mikä	sai	huolesi	vähene-
mään?	
4.	Mikä	palokunnassa	oli	vuosi	sitten	
hyvin?	Miten	näitä	hyviä	tapoja	ja	
käytäntöjä	pidettiin	yllä?	

On tärkeää, että	tulevaisuutta	kuva-
taan	mahdollisimman	konkreettisesti	
ja	monimuotoisesti.	Muisteluun	liit-
tyviä	kysymyksiä	voidaan	tarkentaa	
apukysymyksin:	Mitä	vielä?	Miten?	
Miltä	se	tuntuu?

Lopuksi	kootaan	yhteisesti	kes-
kustellen alustavan toimintasuun-
nitelman pääpiirteet ja sovitaan 
seuraavista askelista ja niiden vas-
tuuhenkilöistä.	Tärkeää	on	tiedottaa	
osallistuneille suunnitelman etene-
misestä ja toteutumisesta.

Pelisäännöt
Yhteiset	toimintatavat	parantavat	yh-
teishenkeä	ja	työilmapiiriä.	Pelisään-
töjen	laatiminen	tapahtuu	esimiehen	
tai ulkopuolisen ohjaajan johdolla ja 
vaatii	jonkin	verran	aikaa	ja	panos-
tusta.	Pelisääntöjen	laatimiseen	on	
hyvä	osallistua	mahdollisimman	

suuren osan palokunnasta.
Tasapuolisen ja arvostavan kohte-
lun	varmistamiseksi	on	syytä	kirjata	
yhdessä	laaditut	pelisäännöt	näky-
viksi.	On	tärkeää,	että	pelisääntöjen	
laadinta tapahtuu palokuntalaisten 
myötävaikutuksella,	silloin	niihin	pys-
tyy	myös	sitoutumaan.	Heille	jotka	
eivät	pääse	osallistumaan	on	hyvä	
antaa	mahdollisuus	pelisääntöjen	
luonnoksen	kommentointiin.	

Vaihe 1:
Yhdessä keskustellaan: 
●	Miten	toimii	hyvä	yhteisö?	
●	Kuinka	me	nyt	toimimme?
●	Mitä	meidän	pitää	tehdä,	että	 
yhteisömme	toimii	hyvin:	Mitä	 
sääntöjä	tarvitsemme?	
●	Mitä	pelkoja	ja	odotuksia	 
pelisääntöihin	liittyy?

Vaihe 2:
Pienryhmissä keskustellaan ja  
kirjataan ylös: 
●	Ryhmä 1:	Mitä	sääntöjä	tarvitsem-
me?	
●	Ryhmä 2: Mikä on toimintamme 
yhteinen	tavoite?	

●	Ryhmä 3: Miten toimimme haas-
teita	aiheuttaneissa	tilanteissa?	 
(voitte	keksiä	esimerkkejä	haasteelli-
sista	tilanteista)	
●	Ryhmä 4: Miten toimimme, jos 
sääntöjämme	rikotaan?	Mitä	odo-
tamme	esimieheltä	ja	osapuolilta?	
●	Ryhmä 5: Miten toimimme, kun 
tulee	poikkeustilanne?	(Mikä	voisi	
olla	kyseinen	poikkeustilanne?)

Vaihe 3:
●	Valittu	työryhmä	laatii	sopivan	
määrän	sääntöjä	(5-10	kpl).
●	Työryhmä	muotoilee	säännöt	 
ytimekkäiksi	ja	positiivisiksi.	
●	Työryhmä	muotoilee	ulkoasun.	
Kuvituksella	voi	tehostaa	viestiä.	
●	Työryhmä	laittaa	pelisäännöt	 
näkyville	yhteiseen	tilaan	ja	esim.	
perehdytysmateriaaliin.

Suositellaan,	että	pelisääntöjä	ja	
niiden	merkitystä	voidaan	arvioida	
yhdessä	esimerkiksi	puolen	vuoden	
kuluttua.

Lähde: Reilun pelin työkalupakki, 
TJS-opintokeskus.

...KATSO LISÄOHJEET EDELLISELTÄ AUKEAMALTA.
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Tuplatiimi
Tätä	menetelmää	voi	käyttää	minkä	
tahansa	aiheen	kehittämistoimien	
ideointiin	(esim.	työturvallisuus	pa-
lokunnassa).	Se	toimii	parhaiten	noin	
10–20	hengen	ryhmissä.	Harjoitusta	
voi	myös	muokata	omiin	tarkoituksiin	
ja	käyttää	vain	yhtä	tai	useampaa	
vaihetta.

Tarvitset:	paperia,	kyniä,	tusseja.

1. Pohdinta
Jokainen	miettii	itsekseen	ja	kirjaa	
ylös	hiljaisuuden	vallitessa	mitä	ke-
hittämistoimenpiteitä	palokunnassa	
voisi	käynnistää	sovitun	kehittämis-
kohteen	tiimoilta.	

2. Parityöskentely
Muodostakaa	parit.	Esittele	parille	
omat ajatuksesi. Kun molemmat ovat 
esitelleet, valitkaa parin kanssa 3–5 
asiaa	äsken	miettimistänne	esiteltä-
väksi. Kirjatkaa ne tussilla paperille. 
Laitetaan paperi seinälle kaikkien 
nähtäväksi.

3. Esittäminen
Esitetään	ideat	vuorotellen	ja	yti-
mekkäästi	kaikille.	Tässä	vaiheessa	
kukaan	ei	saa	esittää	kritiikkiä!

4. Ristiinarviointi 
Jokainen	pari/	pienryhmä	käy	mer-
kitsemässä	+-merkin	kannattamansa	
kehittämistoimenpiteen	kohdalle,	
vain	siten	että	yhden	saa	antaa	omal-
le ehdotukselle ja kolme muiden 
ehdotuksille.

5. Teemoitus
Kun	kaikki	ovat	laittaneet	+-merkkin-
sä,	ryhmitelkää	yhdessä	toimenpiteet	
aiheittain.

6. Jatko
Lasketaan	yhteen	kunkin	aiheen	saa-
ma	kannatus	ja	valitaan	kehittämisen	
kohteeksi eniten kannatusta saanut 
aihe. Lisäksi sopikaa toteutuksen ai-
kataulu,	vastuuhenkilöt	ja	arvioinnin	
ajankohta.

Arviointipäivänä	seurataan,	mikä	
tilanne	on	tällä	hetkellä	ja	miten	sovi-
tut asiat ovat toteutuneet. Muista-
kaa pitää kaikki ideoinnissa mukana 
olleet ajan tasalla suunnitelmien ja 
toteutumisen suhteen.

Ideat liikkeelle
Ideapiiri
Kiertävän ideapiirin tarkoitus on 
näkökulmien	ja	ideoiden	kartoittami-
nen. Menetelmä sopii parhaiten alle 
10	hengen	ryhmille.	

tarvitset: Jokaista osallistujaa 
kohden	yksi	A3-kokoinen	paperi	ja	
tusseja. 

Vaihe 1:
Vetäjä	kirjoittaa	jokaisen	paperin	ylä-
laitaan käsiteltävänä olevan aiheen 
“tulokulman”	ja	laittaa	paperit	seinäl-
le,	pöydille	tai	lattialle	kauas	toisis-
taan.	Tavoitteena	voi	olla	esimerkiksi	
suunnitella palokunnan kesäjuhlaa. 
Kesäjuhlissa tulokulmat voisivat olla 
esim.	”Budjetti”,	”Ketä	kutsutaan”,	
”Mitä ohjelmaa”, ”Ajankohta” jne.

Vaihe 2:
Vetäjä	pyytää	jokaista	asettumaan	
paperin eteen ja ohjeistaa heitä 
miettimään	kaksi	minuuttia	asiaan	
liittyviä	ideoitaan.	Ota	aikaa,	ja	
pyydä	osallistujia	kahden	minuutin	
päästä	kirjoittamaan	ideansa	pape-
rille.	Kun	ideat	on	kirjoitettu,	pyydä	
heitä	siirtymään	pykälä	oikealle,	ja	
anna	taas	kaksi	minuuttia	aikaa	miet-
tiä	ideoita	ennen	kuin	ne	kirjoitetaan	
paperille.	Hauska	idea	on	pyytää	
osallistujia liikkumaan pisteeltä 
toiselle	takaperin	kävellen,	tällöin	
tunnelma kevenee ja uudenlaiset 
ideat tulevat mahdolliseksi.

Ota aina aikaa ja ohjeista kaikkia 
osallistujia	siirtymään	samaan	aikaa	
ja	kirjoittamaan,	muuten	saman	 

paperin ääressä on useampi ihminen 
yhtaikaa	ja	kirjoittamisen	sijasta	he	
siirtyvät	keskustelemaan	ja	kävelevät	
toisiansa päin. Menetelmän ideana 
on nimenomaan kerätä kaikkien 
ideat	ilman	että	niitä	ammutaan	alas	
tai arvostellaan.

Lopuksi voitte	yhdessä	sopia,	miten	
ideoita	työstetään.	Muistakaa	pitää	
kaikki ideoinnissa mukana olleet ajan 
tasalla suunnitelmien ja toteutumi-
sen suhteen.

Lähde:	Fasilitaattorin	käsikirja,	 

Globaalikasvatus.
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Arvostava haastattelu
Arvostavan	haastattelun	tarkoitukse-
na	on	tunnistaa	ryhmän	vahvuudet,	
motivoida	ja	sitouttaa	ihmisiä	toi-
mintaan.  Se on tapa saada huomio 
myönteisiin	asioihin	ja	lisätä	puhetta	
niistä.	Vetäjä	ohjaa	työskentelyä	ja	
tekee	muistiinpanoja.	Menetelmä	
sopii parhaiten maksimissaan noin 
15	hengen	ryhmille.	Suuremmille	
ryhmille	harjoitus	voidaan	muokata	
esim.	siten	että	3.	vaiheessa	käydään	
asiat	läpi	pienemmissä	ryhmissä	tai	
jaetaan	yhteisesti	osa	haastatteluista.

Kesto: noin 45 min.

Vaihe 1: 
Omat	hyvät	kokemukset	(5	min)	
Aluksi	jokainen	ryhmän	jäsen	miettii	
itsekseen omaa kokemustaan siitä, 
milloin oma palokunta oli parhaim-
millaan. 

Vaihe 2: 
Parihaastattelu	(15	min)	
Seuraavaksi	ryhmä	jaetaan	pareihin,	
joista	toinen	toimii	haastattelijana	ja	
toinen	haastateltavana.	Haastatteli-
joiden	tehtävänä	on	kyselemällä	saa-
da	mahdollisimman	yksityiskohtaista	
tietoa	haasteltavan	kokemuksesta.	
Haastattelijoille	laaditaan	muutama	
ydinkysymys.	

Esimerkkejä ydinkysymyksistä: 
• Kerro kokemuksestasi. Milloin palo-
kuntamme oli mielestäsi parhaimmil-
laan?	Kerro	lisää	tuosta	tilanteesta.
•	Mikä	tekee	Sinut	ylpeäksi	palokun-
nastamme?	
(Ydinkysymysten	on	hyvä	olla	kaik-
kien	näkyvillä)

Haastattelijat ohjeistetaan tekemään 
tarvittaessa	muistiinpanoja,	jotta	he	
voivat kertoa haasteltavan kokemuk-
sesta muille.

Vaihe 3: 
• Mitä kokemukset kertovat vah-
vuuksistamme?	(30	min)	Kukin	
haastattelija	kertoo	vuorollaan	oman	
haastattelunsa	ydinkohdat.	Haastel-
tava,	jonka	kokemuksesta	on	kyse,	
täydentää	kertomusta	ainoastaan,	jos	
kokee	tulleensa	väärinymmärretyksi.	
Yhdessä pohditaan:
• Mitä tämä kokemus kertoo palo-
kuntamme	vahvuuksista?	
(Kysymyksen	on	hyvä	olla	kaikkien	
näkyvillä)

Vetäjä kirjaa ydinajatukset	kaikkien	
näkyville.	Lopuksi	keskustellaan	
harjoituksen	herättämistä	ajatuksista	
sekä uusista ideoista ja ehdotuksista.

Lähde:	Fasilisaattorin	käsikirja,	Globaalikasvatus.	

Palautteen antaminen ja 
vastaanottaminen
Palautteen	antamisen	ja	vastaanoton	
taitoja	on	avartavaa	pohtia	yhdessä.	
Positiivisella	palautteella	on	vaikutus	
muun	muassa	motivaation	ja	työil-
mapiirin	parantumiseen.	Negatiivisen	
tai	kriittisen	palautteen	sijasta	tulisi	
puhua rakentavasta tai korjaavasta 
palautteesta.	Rakentavaa	palautet-
ta	annettaessa	tulisi	muistaa,	että	
palaute annetaan tekemisestä, ei 
persoonasta. 

Kesto: 15–20 min.

Tarvikkeet: Vaihtoehto A: maalarin-
teippi, paperia ja tusseja. Vaihtoehto 
B:	fläppi-	tai	piirustustaulu	ja	tusseja.

Vaihe 1:
Vetäjä	merkitsee	lattiaan	maala-
rinteipillä	oheisen	ristikon	ja	laittaa	
paperille	kirjoitetut	teksti	ristikkoon	
(vaihtoehto	A)	tai	piirtää	ristikon	joko	
taululle	tai	fläpille	(vaihtoehto	B).	

Vaihe 2:
Vetäjä	pyytää	osallistujia	menemään	
tai	laittamalla	merkin	siihen	kohtaan	
ristikkoa,	mikä	palautteen	antamisen	
tai	vastaanottamisen	alue	itselle	on	
helpointa.

Arvostava kohtaaminen

Jakakaa ajatuksia lähimmän kaverin 
kanssa	ja	tarvittaessa	voitte	keskus-
tella	aiheesta	myös	yhdessä.	

Vaihe 3:
Nyt	vetäjä	pyytää	osallistujia	mene-
mään	tai	laittamalla	merkin	siihen	
kohtaan	ristikkoa,	mikä	palautteen	
antamisen	tai	vastaanottamisen	alue	

itselle on vaikeinta.
Taas jakakaa ajatuksia lähimmän 
kaverin	kanssa	ja	tarvittaessa	voitte	
keskustella	aiheesta	myös	yhdessä.	

Vaihe 4:
Pohtikaa	saman	parin	kanssa	miksi	
positiivista/rakentavaa	palautetta	on	
vaikea	antaa/vastaanottaa?	 

(esim. pelot, oma kokemus, ikä, 
asenne	jne.	vaikuttavat).	

Tarvittaessa	voitte	keskustella	
myös	yhdessä.

Lähde:	Työelämän	sosiaaliset	ja	vuoro- 

vaikutustaidot-käsikirja, Tampereen aikuis- 

koulutuskeskus.

1. Oman mokan 
myöntäminen

3. Positiivisen  
palautteen  
antaminen

5. Rakentavan  
palautteen  
antaminen

6. Rakentavan  
palautteen  

vastaanottaminen

2. Oman onnistumisen 
myöntäminen

4. Positiivisen 
palautteen 

vastaanottaminen
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Tämän oppaan tarkoitus	on	olla	palokuntayhtei-
söjen	tukena	työhyvinvoinnin	ja	vetovoimaisuu-
den	kehittämisessä.	Siihen	on	kerätty	yhdessä	
Suomen	palokuntien	kanssa	mahdollisia	tapoja	
vaikuttaa	ja	kehittää.	Työvälineet	ja	vinkit	sopivat	
hyvin	yhteisömuotoisille	sopimuspalokunnille,	
henkilökohtaisen	sopimuksen	palokunnille	ja	
palokuntayhdistysten	kaikkien	osastojen	sovel-
lettavaksi.	Tehdään	yhdessä	tekoja	palokuntien	
vetovoimaisuuden	hyväksi.

Tämä opas on	tehty	osana	Vetovoimainen	sopi-
muspalokunta	–hanketta.	Hankkeen	on	rahoitta-
nut Palosuojelurahasto.
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