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Kylien pelastusryhmät, case Pohjois-Karjala



Visio 
Olemme asiakkaan arvostama, elämme turvallisessa ja kriisinkestävässä 
maakunnassa. 

Missio
Turvaamme arkeasi.

Arvot
Inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti – yhteistyössä. 





Väestörakenteen muutos haastaa 
erityisesti Pohjois-Karjalaa

• Harvaan asuttu ja voimakkaasti supistuva maakunta.

• Pitkät välimatkat ja sisäisen muuton keskittyminen Joensuun 
seudulle.

• Ikääntyneiden osuus on reilu neljännes ja se ylittää maan 
keskiarvon, ikääntyneiden osuuden ja palvelutarpeen 
ennustetaan kasvavan. 

• Syntyvyys alle maan keskiarvon ja laskussa, myös lasten ja 
nuorten määrä ovat vähenemässä. 

• Työikäisen väestön osuus vähenee, mikä vaikeuttaa pää- ja 
sivutoimisen pelastushenkilöstön rekrytointia ja aiheuttaa 
työvoimapulaa.

• Sairastavuus- ja tapaturmaindeksit ovat maakunnassa korkeat. 



Väestörakenteen muutoksesta huolimatta;

• Maaseudulla asuu ja liikkuu ihmisiä.

• Palvelutarve ei laske samassa 
suhteessa kuin väestö vähenee, 
vaan muuttuu ja jopa lisääntyy 
ikääntymisen myötä.

• Ihminen on ihminen myös 
maaseudulla, ja me turvaamme 
ihmisten arkea asuinpaikasta 
riippumatta – yhteistyössä.



Kylien pelastusryhmät arjen turvaajina 
maaseudulla



Turvaa maaseudulla-hankkeesta 
pysyväksi toiminnaksi

1. Kylän pelastusryhmät kykenevät 
tarvittaessa toimimaan pelastustoimen 
tukena poikkeavissa tilanteissa.

2. Asukkaiden osallisuutta 
kyläturvallisuuden ylläpitämiseen ja 
kehittämiseen lisättiin.

3. Kannustettiin naapuriavun antamiseen 
ja lähimmäisestä huolehtimiseen.



Pelastusryhmät pelastuslaitoksen 
tukena

• Yhteensä 54 pelastusryhmää, joissa 
toimii yli 500 vapaaehtoista kyläläistä. 

• Hälytettävissä normaalioloissa esim. 
sään ääri-ilmiöistä aiheutuviin tehtäviin.

• Täydentävät pelastuslaitoksen 
väestösuojelumuodostelmaa (VAP).

• Omatoimisesti kylillä naapuriapuna.



Sydäniskureita on lahjoitettu kylille 
pelastusryhmien käyttöön

• Kylätalot.

• Kyläkaupat ja huoltoasemat.

• Lossi.

• Mukana kylätapahtumissa.



Naapuriaputoiminta on 
pelastusryhmäläisten 
tärkein tehtävä

• Kyläturvallisuussuunnitelmat.

• Naapuriapuringit.

• ”Nimikkomummot”.

• Lähimmäisistä huolehtiminen ja auttaminen.



Kyläläisten valmiuksia omatoimiseen 
varautumiseen, onnettomuuksien 
ehkäisyyn sekä toimintaan 
onnettomuustilanteissa on parannettu

• Järjestetty n. 1000 eri tilaisuutta, joissa 
tavoitettu lähes 20 000 ihmistä.

• Alkusammutuskoulutus.

• Ensiapu- ja ensivastekoulutus.

• Toiminta liikenneonnettomuuksissa,
sähkökatkoissa jne.

• Onnettomuuksien ehkäisy kotona ja kylillä 
mm. kyläturvallisuussuunnitelma.



Pelastuslaitos näkyy kylillä ja
toimii lähellä ihmistä

• Turvallisuuden tunne +

• Asiakkaan arvotus +

• Inhimillisyys +

• Luottamus +

• Ammatillisuus +

• Yhdessä tekeminen +

• Ihmisten ymmärrys roolista oman ja 
lähimmäistensä turvallisuuden 
ylläpitämisessä lisääntyy +



Kylien pelastusryhmätoiminta 
on osa pelastuslaitoksen 
pysyvää vapaaehtoistoimintaa

• Pelastusryhmien koulutustilaisuuksia 
paloasemilla vähintään 2 krt vuodessa.

• Perus- ja täydennyskoulutus yhteistyössä 
P-K:n pelastusalanliiton kanssa.

• Sopimuspalokuntalaiset kouluttajina.

• Muu koulutusyhteistyö SPR, MPK jne.



Ikäihmisten turvallisen 
kotona asumisen 
tukeminen

• Pelastuslaitos tukee omalla 
toiminnallaan ikäihmisten turvallista 
kotona asumista. 

• Siun soten uusi varautuen 
turvallisuutta-hanke kehittää 
edelleen kylien pelastusryhmien 
naapuriaputoimintaa, millä 
edistetään ikäihmisten arjen 
turvallisuutta.



Inhimillisyyden ja auttamisen 
halu nousussa? 

• Auttamishaluisissa ihmisissä on paljon 
potentiaalia.

• Pelastusryhmätoiminta on esimerkki siitä, 
miten auttaminen mahdollistetaan 
valjastamalla ns. 4-sektori avuksi ja osaksi 
pelastustoimen järjestelmää.

• Tulevaisuus: auttamishaluiset ja –kykyiset 
integroidaan pelastustoimen järjestelmiin 
mobiililaitteen avulla?



Tavoitteena on, että maaseudulla 
on turvallista asua, liikkua ja 
yrittää - myös tulevaisuudessa 

• Turvallisuuden tekemiseen tarvitaan mm.
• eri viranomaisia, 

• sopimuspalokuntalaisia,

• kolmatta ja neljättä sektoria, 

• jokaisen omaa vastuuta turvallisuudestaan sekä

• edellä mainittujen yhdistelmiä ja yhteistyötä.

• Turvallinen elinympäristö on tulevaisuuden 
vetovoima- ja viihtymistekijä.



Lisätietoja

• Koulutuspäällikkö Tero Kuittinen: 
tero.kuittinen@pkpelastuslaitos.fi 

• https://www.pkpelastuslaitos.fi/kylan-pelastusryhmat






