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PSR tutkimus- ja kehittämishankeavustushakemukset 2021, 
2. kierros, pöydälle jääneet hakemukset 

 
 

Oppimateriaalin tuotanto ja hankinta: 
18. Kuurojen liitto ry; Papunetin tuottamien paloturvallisuuteen liittyvien symbolien selkoviitotut käännökset selityksineen 

ja alkusammutuskoulutusta opiskelijoillemme; VN/13826/2021; 1.9.2021 - 31.12.2022 
Kulut 
Avustus  
€ ja % 

Hankkeen organisaatio 
Hankkeen kuvaus 
Hakijan perustelut  
yli 50 % avustukselle 

Hankkeen tavoitteet 
Vaikuttavuuden mittaaminen  
Tulosten käytännön hyödyntäminen 

Lisätiedot 
Asiantuntijoiden lausunto 

Päätösesitys 
Perustelut 
Avustusmäärä 
ja ehdot 

Kustannusrakenne: 
Palkkakustannukset  
1 200 € (13 %) 
 
Henkilösivukulut  
288 € (3 %) 
 
Ostopalvelut  
7 762 € (82 %) 
 
Muut kulut, materiaalin 
painatus  
250 € (2 %)  
 
Yhteensä: 9 500 € 
 
Haettu avustus: 
9 500 € (100 %) 
 
 

Täydennykset ja selvitykset Palosuojelurahaston hallitukselle alla olevista teemoista: 
 
Vastaavankaltaisia kuvakortteja on jo olemassa (Papunet). Miten tätä materiaalia on 
mahdollisesti hyödynnetty, miten materiaali eroaa tästä materiaalista?  
Tuotamme paloturvallisuudesta ja tulipalojen ennaltaehkäisystä viittomakielistä 
materiaalia. Vastaavanlaista materiaalia ei ole ennen tehty.  Kohderyhmämme on kirjoitus- 
ja lukutaidottomat maahanmuuttajakuurot, jotka tarvitsevat selkomateriaalin lisäksi 
koulutusta aiheesta suomalaisella viittomakielellä. Myös suomalaiset kuurot, joilla on 
erityistarpeita, hyötyvät omakielisesti toteutetuista materiaaleista. Viitottu materiaali 
yhdistetään kuvaan samassa kuvassa kiinteästi olevalla QR-koodilla. 
 
Palosuojelurahasto voi myöntää avustusta lainsäädäntönsä pohjalta vain tulipalojen 
ehkäisyä ja pelastustoimintaa tukeviin hankkeisiin. Näin ollen hankkeen kuvakortit, 
turvallisuusohjevideo kuvakortteihin ja turvallisuusvideo kuten myös mahdolliset 
koulutukset tulee kohdistua nimenomaan paloturvallisuuteen. Ovatko suunnitellut 
materiaalit tämän teeman mukaisia, eli tulipalojen ehkäisyä tai pelastustoimintaa 
tukevaa materiaalia? Koulutusosiosta ensiaputaitoon liittyvä osio ei täytä tätä 
hakuehtoa.  
Muokkasimme hakemustamme niin, että toiminnan sisältö vastaa kriteerejä. Keskitymme 
paloturvallisuuteen kuten tulipalojen ehkäisyyn kotona, koulussa tai/ja työpaikalla. 
Järjestämme alkusammutuskoulutuksia kuuroille opiskelijoille. 
 
 

Keskiarvot:  
Hyödynnettävyys /  2,4 
sovellettavuus   
Yhteistyön  1,7 
laaja-alaisuus  
Saatavien tulosten  2,4  
tärkeys 
Hankkeen 2,3 
valtakunnallisuus 
Hankkeen uutuusarvo 2,6  
Avustuksen tarve 2,7 
Yhteensä 2,4 
 
Puolto: 80 % (n=9) 
 
Kommentit:  
Viittomakielistä materiaalia ei 
taida olla saatavilla. Voiko PSR 
rahoittaa ensiapukoulutuksen 
osuutta? 
 
Saavuttavuuden vuoksi 
rahoitettava hanke. 
Hankkeeseen pitää saada 

Hyväksytään  
 
Kuurojen liitto ry on hakenut 
9 500 euron (100 % 
kokonaiskustannuksista) 
erityisavustusta Papunetin 
tuottamien 
paloturvallisuuteen liittyvien 
symbolien selkoviitotut 
käännökset selityksineen ja 
alkusammutuskoulutusta 
opiskelijoillemme -
hankkeeseen ajalle 1.9.2021 
- 31.12.2022. 
 
Hankkeen on katsottava 
edistävän 
palosuojelurahastolain 1 ja 
14 §:ssä tarkoitetulla tavalla 
riittävästi tulipalojen 
ehkäisyä ja 
pelastustoimintaa.  
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Papunet on julkaissut 40 tulipaloaiheista kuvakorttia. Miten suunnitellut kuvakortit 
eroaisivat tästä materiaalista?  
Hakemusta on muokattu niin, että flyerissa tullaan käyttämään Papunetin tuottamia 
symboleita ja niiden vieressä on QR-koodeja, joiden takaa löytyy selkoviitottuja videoita.  
 
Kilpailutetaanko ostopalvelut? Pyydetäänkö materiaaliluonnoksiin kommentteja joltakin 
pelastustoimen taholta?  
Kommentteja pyydämme pelastuskoulun rehtorilta Matti Waitiselta. Ostopalveluja ei 
kilpailuteta. 
 
 
Hankkeen organisaatio - osallistujat ja ohjausjärjestelyt; yhteistoiminta 
pelastusviranomaisten kanssa 
Hankkeen toteuttaja on Kuurojen kansanopisto. Kuurojen kansanopisto on voittoa 
tavoittelematon opisto.  
 
Hankkeen lyhyt kuvaus  
Hankkeessa on tarkoitus tuottaa Flyereita, joissa on paloturvallisuuteen liittyviä Papunetin 
tuottamia symboleja ja QR-koodeja, joiden takaa löytyy selkoviitottuja videoita. Videoissa 
viitotaan suomalaista viittomakieltä selkomuodossa. Hankkeessa järjestetään myös 
alkusammutuskursseja kuuroille opiskelijoille. 
 
Painotamme koulutuksissa kodin turvallisuutta. Kohderyhmämme ovat kuurot, 
viittomakieliset maahanmuuttajat. He tarvitsevat opetusta eri turvallisuusaiheista 
esimerkiksi miten omalla toiminnallaan voi ehkäistä kotona ja muualla tulipalojen 
syttymistä. Maahanmuuttajilla on ollut erilaiset olosuhteet kotimaassaan, verrattuna 
Suomessa asumiseen, siksi he tarvitsevat enemmän koulutusta asiassa. Esimerkiksi jo 
kaasuhellan käyttö tai saunan lämmittäminen voi olla opiskelijoillemme uusia asia. 
Tiedottamalla ja kouluttamalla paranamme heidän turvallisuuttaan kotona sekä koulussa. 
 
Hankkeen tavoitteet – suunnitellut tulokset tai tuotokset 
Tavoitteena on tuottaa visuaalista materiaalia flyerinä sekä suomalaisella viittomakielellä 
selkoviitottuna. Kohderyhmänä ovat muun muassa kuurot opiskelijat.Tavoitteena on 
tuottaa kohderyhmmälle ymmärrettävää materiaalia paloturvallisuusaiheesta.  
 
Materiaaliin tutustuttuaan sen katsojat saavat lisätietoa turvallisuusaiheesta. Viesti 
ymmärretään paremmin kun se on kuvitettu tai viitottu. Täysin suomenkielinen kirjoitettu 
materiaali ei palvele kohderyhmääme ja siksi ainoana  kansanopistona Suomessa opetusta 
viittomakielellä tarjoavana tahona haluamme myös panostaa tiedottamiseen. 

pelastustoimen edustajia 
työryhmään, ohjausryhmään tai 
seurantaryhmään. 
 
Kohdistuu paloturvallisuuden 
parantamiseen vain erittäin 
pienessä määrin. Simo 
 
Turvallisuusmateriaalin 
saavutettavuuteen on 
panostettava, jotta erityisryhmät 
tulevat myös paremmin 
tavoitetuksi. 
 
Puollan avustettavaksi. Hanke 
tuottaa turvallisuuteen liittyvää 
materiaalia konkreettisina 
kuvakortteina, jollaista ei 
käsittääkseni ole aiemmin ollut 
olemassa Suomessa. Lisäksi 
hankkeessa tuotetaan 
viittomakielinen ohjevideo 
materiaalin käyttöön sekä 
erillinen video, jossa kerrotaan ja 
opastetaan turvallisuusasioissa. 
Hakemuksessa on kuvattu 
kattavasti tuotettavan aineiston 
hyödynnettävyys ja 
sovellettavuuden 
mahdollisuudet. Aineisto tulee 
fyysisen muodon lisäksi saataville 
myös verkkoon, josta se on 
hyödynnettävissä merkittävästi 
haettua hanketta laajempaan 
käyttöön. Hankkeen kautta 
tuotettava koulutusaineisto luo 
uutta tietoa opiskelijoiden 
omalla äidinkielellä, 
viittomakielellä ja uskon 

Hakijan esittämiä perusteita 
on pidettävä 
palosuojelurahastolain 17.1 
§:ssä tarkoitettuina erityisen 
painavina syinä sille, että 
avustus myönnetään 
suurempana kuin 50 % 
hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista. 
 
Päätösesitys: 
Avustus saa olla yhteensä 
enintään 9 500 euroa ja 
enintään hyväksyttävien 
kokonaiskustannusten 
suuruinen.  

Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista 
tilitystä vastaan hankkeen 
etenemisen mukaisesti ja 
kustannusten ajoittumisen 
perusteella yhdessä erässä. 
 
Avustuksen saajan tulee 
vielä varmistaa, että 
Papunetin materiaalia saa 
hyödyntää hankkeessa. 
Mikäli tähän ei saada lupaa, 
tulee visuaaliset kuvat 
toteuttaa itse. Mahdollinen 
täsmennetty hankehakemus 
tulee tämän osalta lähettää 
rahastoon 31.10.2021 
mennessä.  
 
Lopputilitys myönnetyn 
avustuksen maksatusta 
varten tulee tehdä 
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Tulosten hyöty ja sovellettavuus – miten hanke edistää tulipalojen ehkäisyä tai 
pelastustoimintaa? 
Materiaalissa käydään läpi millä tavoin omalla toiminnallaan on mahdollista vaikuttaa 
tulipalojen ehkäisyyn ja oppia lisää pelastustoiminnasta. Opittuja tietoja ja taitoja voidaan 
hyödyntää läpi elämän. Materiaali jää internetiin kaikkien saataville, jolloin siitä voi hyötyä 
vielä vuosienkin päästä ja se on sovellettavissa eri kohderyhmille esimerkiksi lähiopetuksen 
tueksi tai sellaisenaan.Koulutus antaa uutta tietoa opiskelijoiden äidinkielellä, 
viittomakielellä. On tärkeää tarjoa tietoa turvallisuudesta myös viittomakielellä. 
Hankkeen laajempi yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja yhtymäkohdat muihin aihepiiriin 
liittyviin hankkeisiin   
 
Suomenkielinen saatavilla oleva materiaali ei palvele kohderyhmää tai ole riittävää, sillä 
erityisesti kuurot tarvitsevat suomen kielisen materiaalin sijaan visuaalisempaa 
opiskelumateriaalia. Kuvitettu ja viitottu materiaali antaa arvokasta uutta tietoa. Myös 
koulutusten kautta opittu uusi tieto on opiskelijoille arvokasta. He tekevät näin 
ympäristöstään turvallisempaa ja osaavat toimia osana yhteiskuntaa esimerkiksi 
hätätilanteessa.    
 
Suunnitelma hankkeen vaikutusten ja vaikuttavuuden mittaamisesta sekä vaikutusten 
näkymisen aikajänne 
Opiskelijoilta kerätään palautetta ja seurataan heidän oppimistaan suunnitelman 
mukaisesti. Vaikuttavuutta mitataan eri keskusteluissa saatujen tietojen avulla esimerkiksi 
henkilökunnan ja kouluttajien arviot opiskelijoiden oppimisesta ja tietojen lisääntymisestä 
sekä palautekyselyt. 
 
Tulosten julkaiseminen – julkaisukanavat ja kohderyhmät 
Hankkeesta tiedotetaan Kuurojen kansanopiston verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. 
 
 
Mitä konkreettisia vaikutuksia tiedotustoiminnalla tavoitellaan kohderyhmässä? 
Tietoisuuden lisääntyminen turvallisuusasioissa. Turvallisuuden parantuminen. 
 
Perustelut avustuksen tarpeelle 
Kuurojen kansanopistolla ei ole muuta rahoitusta, jolla voisi järjestää turvallisuuskoulutusta 
ja tuottaa turvallisuusmateriaalia. 
 
Erityisen painavat syyt, mikäli haettava avustus on yli 50 % kokonaiskustannuksista 

hankkeen lisäävän osaltaan 
kohderyhmän 
turvallisuustietoisuutta sekä 
osaltaan erityisryhmien 
yhdenvertaisuutta. 
 
Kansalaisten yhdenvertaisuuden 
ja eriarvoisuuden kaventamisen 
näkökulmasta erittäin 
kannatettava hanke. 
Kustannuksiltaan kohtuullinen. 
Suunnitelma selkeä. Anne 
 
Mainio hanke! Yhteistoimintaa 
saisi olla hieman enemmän, jotta 
tieto materiaalista leviäisi 
paremmin. Pelastuslaitoksen 
mukanaolo voisi varmentaa, että 
materiaalissa vältyttäisiin 
pahimmilta sudenkuopilta. 
 
Vaikka kohderyhmä on pieni, silti 
kannatettavaa. Kohderyhmässä 
voi olla vaikuttavaa 
 
Laitetaan ehto, että materiaali 
tulee toimittaa kaikille 
kohderyhmässä. pelastuslaitos 
mukaan. 
 

viimeistään 31.3.2023. 
Lopputilityksen liitteenä 
tulee toimittaa myös 
hankkeen kirjallinen 
loppuraportti ja 
vaikuttavuusanalyysi sekä 
muut vaaditut liitteet. 
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Haemme rahoitusta kaikkiin kustannuksiin, sillä tarjoamme ainoana paikkana Suomessa 
opetusta viittomakielellä. Hankkeen kohderyhmänä ovat viittomakieliset kuurot, jotka eivät 
muuten saisi vastaavanlaista opetusta ja koulutusta. Myöskään ei ole olemassa kuuroille 
sopivaa, heidän oppimistaan tukevaa visuaalista materiaalia. 
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Muut hankkeet: 
20. CTIF Suomen kansallinen komitea / Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; CTIF Suomen kansallinen komitea; 

VN/13756/2021; 1.1. - 31.12.2022 
Kulut 
Avustus  
€ ja % 

Hankkeen organisaatio 
Hankkeen kuvaus 
Hakijan perustelut  
yli 50 % avustukselle 

Hankkeen tavoitteet 
Vaikuttavuuden mittaaminen  
Tulosten käytännön hyödyntäminen 

Lisätiedot 
Asiantuntijoiden lausunto 

Päätösesitys 
Perustelut 
Avustusmäärä 
ja ehdot 

Kustannusrakenne: 
Palkkakustannukset  
28 624 € (15,9 %) 
 
Henkilösivukulut  
5 789 € (3,2 %) 
 
Muut yleiskustannukset  
5 850 € (3,3 %) 
 
Matkakustannukset  
65 750 € (36,5 %) 
 
Ostopalvelut  
72 887 € (40,5 %) 
 
Muut kulut, CTIF 
jäsenmaksu 
1 100 € (0,6 %) 
 
Yhteensä: 180 000 € 
 
Haettu avustus: 
180 000 € (100 %) 
 
Ennakko:  
63 000 € (35 %) 
 
 

CTIF Suomen kansallisen komitean talous- ja kustannusselvitykset koottu loppuun. 
 
Hankkeen organisaatio - osallistujat ja ohjausjärjestelyt; yhteistoiminta 
pelastusviranomaisten kanssa 
Hankkeen koordinoinnista vastaa Suomen kansallinen CTIF-komitea, jonka puheenjohtajana 
toimii pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka. Komitea koostuu seuraavien tahojen edustajista: 
sisäministeriö/pelastusosasto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Pelastusopisto. 
Suomen Palopäällystöliitto, pelastuslaitosten kumppanuusverkosto sekä Suomen 
Palokalustoliikkeiden Yhdistys. 
 
Hankkeen lyhyt kuvaus  
CTIF (Comité technique international de prévention et d´extinction du Feu) on vuonna 1900 
perustettu kansainvälinen palo- ja pelastusalan kattojärjestö, joka toimii asiantuntija- ja 
informaatioverkostona. Toiminnassa on mukana 40 jäsenmaata ja n. 50 jäsenjärjestöä 
(2020). Suomen kansallinen komitea perustettiin 1969, jolloin CTIF:n sääntöjä uudistettiin 
siten, että kultakin jäsenmaalta edellytettiin komitean perustamista. Vuosi 2022 on Suomen 
kansallisen komitean 54. toimintavuosi.  
 
Kansallinen komitea koordinoi Suomessa tapahtuvaa CTIF-toimintaa ja Suomen edustajien 
osallistumista kansainväliseen CTIF-toimintaan. Suomi osallistuu aktiivisesti CTIF:n 
toimintoihin ja kehittämiseen (mukaan lukien edustajakokous, pohjoismaisten komiteoiden 
kokous sekä komissio- ja työryhmätyöskentely). Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) 
toimii rekisteröimättömänä yhdistyksenä toimivan Suomen kansallisen CTIF-komitean 
jäsenenä ja huolehtii komitean varojen hoidosta ja kirjanpidosta. SPEK esittää, että 
Palosuojelurahasto myöntäisi järjestölle vuoden 2022 toimintaa varten 170 000 euron 
avustuksen käytettäväksi koko maan ja pelastusalan kannalta merkitykselliseen 
kansainväliseen toimintaan. 
 
 
 

Keskiarvot:  
Hyödynnettävyys /  2,0 
sovellettavuus   
Yhteistyön  2,5 
laaja-alaisuus  
Saatavien tulosten  2,3  
tärkeys 
Hankkeen 2,5 
valtakunnallisuus 
Hankkeen uutuusarvo 1,3  
Avustuksen tarve 2,0 
Yhteensä 2,1 
 
Puolto: 63 % (n=7)  
 
Kommentit:  
Vuoden 2022 painopisteenä 
toiminnan esilletuominen - ehkä 
hyvä, koska toiminnan sisältö ei 
itse hakemuksesta selvinnyt. 
Siirtyykö edellisiltä vuosilta 
käyttämätöntä rahoitusvarausta, 
kun matkat ja tilaisuudet ovat 
peruuntuneet? 
 
Puollan, koska CTIF-toiminta 
edistää kansallisen 
pelastustoimen kehittämistä ja 
onnettomuuksien ehkäisytyötä 
kansainvälisen tiedonvaihdon ja 

Hyväksytään  
 
CTIF Suomen kansallinen 
komitea / Suomen 
Pelastusalan Keskusjärjestö 
ry on hakenut 180 000 
euron (100 % 
kokonaiskustannuksista) 
erityisavustusta CTIF 
Suomen kansallinen komitea 
-hankkeeseen ajalle 
1.1.2022 - 31.10.2023. 
 
Hankkeen on katsottava 
edistävän 
palosuojelurahastolain 1 ja 
14 §:ssä tarkoitetulla tavalla 
riittävästi tulipalojen 
ehkäisyä ja 
pelastustoimintaa.  
 
Hakijan esittämiä perusteita 
on pidettävä 
palosuojelurahastolain 17.1 
§:ssä tarkoitettuina erityisen 
painavina syinä sille, että 
avustus myönnetään 
suurempana kuin 50 % 
hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista. 
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Hankkeen tavoitteet – suunnitellut tulokset tai tuotokset 
CTIF-toiminta edistää kansallisen pelastustoimen kehittämistä ja onnettomuuksien 
ehkäisytyötä kansainvälisen tiedonvaihdon ja asiantuntijaverkostojen avulla. Vuoden 2022 
painopisteitä ovat CTIF:n toiminnan monipuolisuuden esilletuominen ja viestinnän 
kehittämisen jatkaminen. Keskeisin toimintamuoto on komissio- ja työryhmätyöskentely.  
 
Työryhmä- ja komissiotoiminnalla on merkittävä rooli tietotaidon välittämisessä, 
suomalaisen palo- ja pelastustoimen asiantuntijuuden kehittämisessä, parhaiden 
käytäntöjen jakamisessa ja lessons learned-tyyppisen oppimisen mahdollistamisessa. 
Lentoasemien pelastustoiminta -komissio jakaa tietoa ja vaikuttaa EU-lainsäädännön 
kehittämiseen lentoasemien pelastustoiminnassa. Suomi toimii kyseisen komission 
puheenjohtajamaana. Tulipalojen ehkäisy -komission työ liittyy tulipalojen ja niistä 
aiheutuvien henkilö- ja omaisuusvahinkojen ehkäisemiseen. Vaaralliset aineet -komissio 
kehittää vaarallisten aineiden merkintäjärjestelmiä, vaikuttaa lainsäädäntöön ja 
pelastusalan toiminnan kehittämiseen. Metsäpalokomissio edistää metsäpalojen torjunnan 
yhteistyötä. Eurooppakomissio seuraa EU:ssa tapahtuvaa pelastustoimen kehitystä, seuraa 
eri direktiivien (mm. työaikadirektiivi) etenemistä ja edustaa CTIF:ää eri EU-hankkeissa. 
Terveyskomissio tekee suosituksia palomiesten kunnon ja terveyden edistämiseksi. 
Historiakomissio tuottaa tietoa pelastustoimen historiasta ja edistää museotoimintaa. 
Nuoriso-ohjaajien komissio suunnittelee nuorten tapahtumia ja kilpailuja sekä edistää 
nuorisovaihtoa ja non-formaalin oppimisen tunnistamista ja tunnustamista. Pelastusalan 
naiset -komissio kehittää naisten osallistumismahdollisuuksia palo- ja pelastusalan 
toiminnassa ja tarjoaa tukea verkostoitumiseen. Suomi toimii kyseisen komission 
puheenjohtajamaana. Uudet teknologiat -komissio kehittää alan ISO-standardeja liittyen 
erityisesti ajoneuvojen virtalähteisiin paloturvallisuuden näkökulmasta, kerää tietoa 
vaihtoehtoisista polttoaineista ja kehittää palontorjuntaa niiden osalta. 
Vapaaehtoiskomissio edistää vapaaehtoisten palokuntalaisten toimintaedellytyksiä ja 
kehittää rekrytointikeinoja. Palontutkintatyöryhmä keskittyy palotutkintaan ja siihen 
liittyvään tiedonvaihtoon. Aktiivinen kotimainen seminaaritoiminta on avainasemassa 
projektin vaikuttavuuden varmistamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. 
  
Vuoden 2022 arvioidaan olevan tapahtumatäyteinen koronan aiheuttamien siirtojen 
vuoksi. Vuonna 2022 Suomessa järjestetään CTIF-ajankohtaistilaisuus sekä Uudet 
tekonologiat -komission kokous. Tilaisuudet lisäävät alan toimijoiden ja pelastushenkilöstön 
tietoa CTIF:n parissa käsiteltävistä aiheista ja verkostoitumista ja edistävät siten 
tavoitteiden saavuttamista. Vuonna 2022 kansainvälisesti merkittävin tapahtuma on 
Sloveniassa järjestettävät palokuntakilpailut. Lisäksi suomalaisedustajat osallistuvat 

asiantuntijaverkostojen avulla. 
Hanke edistää tulipalojen 
ehkäisyä erityisesti parantamalla 
tiedonsaantia eri maiden 
tutkimuksista, hyvistä 
käytännöistä ja 
kehityshankkeista sekä koska 
CTIF -toiminnalle ei ole 
löydettävissä muita 
rahoituslähteitä. 
 
 

 
Päätösesitys: 
Avustus saa olla yhteensä 
enintään 144 000 euroa ja 
enintään hyväksyttävien 
kokonaiskustannusten 
suuruinen. Avustus 
maksetaan enintään 
kolmessa erässä.  
 
Selvityksen mukaan 
toteutuneet kustannukset 
ovat aiempina vuosina olleet 
keskimäärin 73 % 
hyväksyttävistä 
kustannuksista. Hankkeen 
hyväksyttäviksi 
kustannuksiksi hyväksytään 
144 000 euroa, mikä vastaa 
80 % haetusta.  

Avustuksen mahdollista 
käyttämätöntä osuutta ei 
voi esittää siirrettäväksi 
muuhun CTIF:n toimintaan.  
 
Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista 
tilitystä vastaan hankkeen 
etenemisen mukaisesti ja 
kustannusten ajoittumisen 
perusteella enintään 
kolmessa erässä. 
 
Mikäli matkakustannukset 
eivät toteudu suunnitellusti, 
ei avustusta voi anoa 
siirrettäväksi muuhun 
käyttöön vaan tämä osuus 
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pohjoismaisten kansallisten komiteoiden kokoukseen. Kansallinen komitea on mukana 
myös Eldis22- palokuntanuorten leirillä mm. ajoneuvopelastamisen kouluttamisen ja 
nuoriso- ja kilpailutoiminnan kautta. Suunnitelmassa ja budjetissa on myös varaus 
nuorisosymposiumille, jonka järjestäminen peruuntui vuodelta 2020 koronaviruksen vuoksi. 
 
Tulosten hyöty ja sovellettavuus – miten hanke edistää tulipalojen ehkäisyä tai 
pelastustoimintaa? 
Hanke edistää tulipalojen ehkäisyä erityisesti parantamalla tiedonsaantia eri maiden 
tutkimuksista, hyvistä käytännöistä ja kehityshankkeista. Jokaisen komission ja työryhmän 
kautta saadaan käytännön tietoja alan erityiskysymyksistä, esim. kansainvälisistä 
palonehkäisymalleista, ohjeista ja merkintäjärjestelmistä. Hanke edistää pelastustoimintaa 
sekä ohjeistuksen ja tiedon paranemisen että henkilöstön koulutuksen, kehittämisen ja 
motivoinnin kautta.  
 
Lisätietoja komissioiden vuoden 2022 suunnitellusta toiminnasta ja tulosten 
sovellettavuudesta tämän hakemuksen liitteissä. 
 
Hankkeen laajempi yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja yhtymäkohdat muihin aihepiiriin 
liittyviin hankkeisiin 
Komissiot ja työryhmät tuottavat tietoa ja käytäntöjä, joita voidaan hyödyntää myös 
pelastuslaitosten toiminnan kehittämiseen ja toimintaedellytysten turvaamiseen. 
Onnettomuuksien ehkäisy on olennainen osa Lentoasemien pelastustoiminta-, vaaralliset 
aineet-, tulipalojen ehkäisy -, nuoriso-ohjaaja-, ja uudet teknologiat -komissioiden sekä 
palontutkintatyöryhmän toimintaa. Henkilöstön suoriutumista ja motivaatiota edistävät 
etenkin terveyskomissio ja pelastusalan naiset -komissio. Myös nuoriso- ja kilpailutoiminta 
sekä vapaaehtoiskomissio edistävät henkilöstön suorituskykyä motivoidessaan toimintaan 
ja edistäessään kansainvälistä verkostoitumista. Osaamista ja tietopohjaa voidaan laajentaa 
kaikkien asiantuntijakomissioiden ja työryhmien toiminnan kautta sekä kansallisen 
komitean edistämien hankkeiden avulla (Pohjoismainen yhteistyö, konferenssitoiminta). 
Myöskään perinne- ja järjestötoimintaa ei ole unohdettu, vaan sitä edistetään historia-, 
nuoriso- ja kilpailutoiminnan kautta. 
 
Suunnitelma hankkeen vaikutusten ja vaikuttavuuden mittaamisesta sekä vaikutusten 
näkymisen aikajänne 
Jokainen komission edustaja on velvoitettu paitsi edustamaan Suomea soveliaasti, myös 
raportoimaan komission toiminnasta Suomen kansalliselle CTIF-komitealle ja omille 
asiantuntijaverkostoilleen. Toiminnalla pyritään mahdollisimman suureen vaikuttavuuteen 
ja tiedonvaihtoon. Mittareina voidaan hyödyntää tulipalo- ja vahinkotilastoja (Pronto, 
CTIF:n tilastojulkaisut). Mittarina on myös toteutuneiden tapahtumien/osallistumisten 

avustuksesta jää 
lopputilityksessä 
käyttämättä.  
 
Hankkeesta maksetaan 
ennakkoa 50 400 € (35 %) 
 
Lopputilitys myönnetyn 
avustuksen maksatusta 
varten tulee tehdä 
viimeistään 31.3.2023. 
Lopputilityksen liitteenä 
tulee toimittaa myös 
hankkeen kirjallinen 
loppuraportti ja 
vaikuttavuusanalyysi sekä 
muut vaaditut liitteet. 
 
Hankkeeseen sisältyvissä 
matkoissa tulee noudattaa 
valtion matkustussääntöä. 
Matkakuluista toimitetaan 
tilityksen yhteydessä 
erillinen yhteenveto. 
Matkakustannusten erittely 
tulee laatia siten, että 
kustannusten yhteys 
kuhunkin yksittäiseen 
matkaan on todennettavissa 
ja tarkastettavissa. Erittelyn 
tulee sisältää myös pääkirjan 
matkakuluihin kohdistuvat 
tositenumerot. 
Matkakustannukset 
hyväksytään pääsääntöisesti 
julkisten kulkuneuvojen 
mukaisesti. 
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määrä. Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertovat myös julkaistut ohjeet, suositukset, 
annetut lausunnot, artikkelit ja muu materiaali. Viestinnällisesti vaikuttavuutta mitataan 
mm. nettisivujen kävijämäärillä, palautteena tilaisuuksista ja somessa julkaisuun 
sitoutumisen määrillä (kuinka moni julkaisun on nähnyt ja joko tykännyt, jakanut, 
kommentoinut tai klikannut sitä). Vaikutuksia voidaan komissiosta/työryhmästä riippuen 
tarkastella jopa kuukausitasolla, usein puolivuosittain, vuosittain tai pidemmällä aikavälillä. 
Viestinnässä vaikutusten aikajänne on lyhyempi. Kuitenkin erityisesti nuorison osalta 
kansainvälistymisen ja palokuntatoimintaan sitoutumisen vaikuttavuuden mittaamiseen 
käytettävä aikajänne on pidempi. 
 
Tulosten julkaiseminen – julkaisukanavat ja kohderyhmät 
Verkkosivut (www.ctif.org ja www.ctif.fi), komissioedustajien toimialojen ohjeet, 
ammattijulkaisut ja tapahtumat, sosiaalinen media, SPEKin viestintäkanavat ym. 
viestintäsuunnitelman mukaisesti. Kohderyhminä ovat etenkin alan asiantuntijat ja toimijat. 
Viestinnästä löytyy lisätietoja liitteenä olevasta viestintäsuunnitelman rungosta. Lopullinen 
suunnitelma laaditaan vuoden 2021 toimintojen ja vuodelle 2022 myönnetyn rahoituksen 
perusteella. 
 
Mitä konkreettisia vaikutuksia tiedotustoiminnalla tavoitellaan kohderyhmässä? 
Tiedonjakaminen tapahtuu vain tehokkaan tiedotustoiminnan kautta. Tiedotustoiminnalla 
lisätään tietotaitoa ja osaamista, mutta sen lisäksi säästetään resursseja ja edistetään 
kansainvälistä yhteistyötä. 
 
Perustelut avustuksen tarpeelle 
Toiminnalle ei ole löydettävissä muita rahoituslähteitä. 
 
Erityisen painavat syyt, mikäli haettava avustus on yli 50 % kokonaiskustannuksista 
Talousarviossa esitettävät kulut kattavat vain ns. toiminnan järjestämiskulut. Suuri osa 
toiminnasta on osallistuvien tahojen (kansallinen komitea, komissioiden ja työryhmien 
edustajat) käyttämä työaika CTIF:n kansalliseen ja kansainväliseen toimintaan. Tästä 
asiantuntijatyöstä ei ole mahdollista esittää tarkempaa rahamääräistä arviota. CTIF-
toiminta on hyvin lähellä pelastustoimen perustehtäviä ja -toimintaa tuoden selkeää 
lisäarvoa kotimaan pelastustoimeen. 
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Selvitys CTIF-toiminnan vaikuttavuuden ja näkyvyyden lisääntymisestä viime vuosina, itse laadittu 
vaikuttavuusarvio CTIF-toiminnan vaikuttavuudesta ja vaikuttavuuden lisääntymisestä 10 vuoden ajalta 

CTIF-toiminta tarjoaa Suomen pelastustoimelle verkottumista, tiedon tuottamista ja vaihtoa 
sekä mahdollisuuden vaikuttaa pelastustoimen kehitykseen. CTIF-toiminnan vaikuttavuuden 
kehittyminen voidaan nähdä itse toiminnan kehittymisen kautta. 

CTIF-toiminta on muuttunut merkittävästi viimeisen 10 vuoden aikana. 2010-luvun 
vaihteessa organisaatio oli pitkälti riippuvainen komissioiden ja työryhmien puheenjohtajista. 
Lisäksi useassa toiminnossa saksa oli valtakielenä, mikä rajoitti sekä toimintaa että siihen 
osallistumista useassa maassa. Työkielen muuttuminen englanniksi on lisännyt toiminnan 
näkyvyyttä globaalilla tasolla ja mahdollistaa useamman toimijan mukanaolon. Sitä kautta 
toiminta laajenee ja vaikuttavuus on entistä suurempaa.  

Erityisesti Vaaralliset aineet -komissiota voidaan pitää esimerkkinä CTIF-toiminnan 
kehittymisestä ja vaikuttavuuden lisääntymisestä. Komissio päätti jo aikaisessa vaiheessa 
käyttää englantia työkielenään. Valtava kiinnostus CBRN-asioita kohtaan sai enemmän 
aktiivisia jäseniä komissioon ja yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja niiden välillä lisättiin. 
Toiminnan aktivoituminen englannin myötä mahdollisti myös komission pitkään tekemän 
yhteistyön kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n kanssa.   

Toiminta on kehittynyt myös muissa komissioissa ja työryhmissä. Aiemmin kokoukset olivat 
jossain määrin yksinkertaisia kokouksia, joissa kerrottiin tarinoita eri tapahtumista, 
onnettomuuksista ja tulipaloista. Pöytäkirjat kirjoitettiin ja jaettiin osallistujille toisinaan 
melko pitkillä viiveillä kokouksen jälkeen. Nykyään useimmat komissiot ja työryhmät 
työskentelevät huomattavasti tehokkaammin ja tuloshakuisemmin - projektimaisesti 
työsuunnitelmien, aikataulujen ja sisäisten työryhmien kanssa. 

Komissioiden ja työryhmien määrä on myös lisääntynyt vuosien varrella. Toiminta on 
laajentunut, koska myös pelastustoimen kenttä on laajentunut – CTIF pyrkii yhä 
aktiivisemmin vastaamaan niihin tarpeisiin, jota kansainvälisellä pelastustoimen kentällä 
on. Viimeisimmät komissiot – Ajoneuvopelastaminen ja uudet teknologiat sekä Palontutkinta 
– ja Vapaaehtois- ja Pelastusalan naiset -työryhmien muuttaminen pysyvimmiksi komissioiksi 
on osoitus siitä, että CTIF tunnistaa ajankohtaisia aiheita ja pyrkii tuottamaan niihin sisältöä 
ja asiantuntijuutta.  

CTIF pyrkii myös yhä enemmän laajentamaan ja syventämään toiminnan vaikuttavuutta 
yhteistyöllä muiden kanssa. CTIF:llä on useita yhteisymmärryspöytäkirjoja erilaisten 
organisaatioiden kanssa (esim. Confederation of Fire Protection Associations Europe CFPA-E, 
International Emergency Drone Organisation (IEDO) ja Metro Chiefs), ja yhteistyö tuottaa 
myös konkreettista materiaalia – esimerkiksi IAEA:n kanssa on yhdessä kehitetty käsikirja 
ensivastetoimijoille radiologisissa hätätilanteissa.  

CTIF:n vaikuttavin projekti viimeisen 10 vuoden aikana on käyttövoimastandardi ISO17840. 
Vuonna 2014 alkanut työ on tuottanut neliosaisen standardin, joka viimeisteltiin vuonna 
2019. CTIF laati yhteistyössä Euro NCAP:n kanssa lisäksi ilmaisen sovelluksen standardiin 
liittyen. Standardi otettiin käyttöön ensimmäisenä Ranskassa ja Belgiassa, ja Suomi tuli 
kolmantena. Standardi on myös yhdysvaltalaisen NFPA:n suosittelema ja se tullaan 
implementoimaan Euroopan lisäksi myös mm. Kanadassa. Standardin kaltaiset projektit 
osoittavat, mitä CTIF-toiminnalla saadaan parhaimmillaan aikaan – konkreettisia työkaluja 
pelastustoiminnan kehittämiseksi ja pelastajien työn tehostamiseksi turvallisella tavalla.  
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Kansallisesti kansallinen komitea on aktiivisesti laajentanut ja päivittänyt kokoonpanoaan. 
Uusien jäsenten myötä on saatu uusia näkemyksiä toimintaan ja lisäksi hyviä väyliä CTIF-
asioiden tiedottamiseen, kehittämiseen ja yleiseen edistämiseen.  

Suomen kannalta CTIF:n nykyinen tilanne on erinomainen. Suomella on sekä 
varapuheenjohtaja että kolme komission puheenjohtajaa kansainvälisellä tasolla – 
Suomen mahdollisuus edistää vaikuttavuutta ja osallistua toiminnan suuntaamiseen meille 
tärkeille poluille on nyt suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Tämä voidaan nähdä 
merkittävänä vaikuttamismahdollisuutena koko suomalaiselle pelastustoimelle.  

Miten vaikuttavuus saadaan paremmin näkyviin tulevaisuudessa  

 CTIF:ssä on tunnistettu, että vaikuttavan työn ehtona on tehokas tiedonkulku ja avoin 
viestintä edustajien, kansallisten komiteoiden ja kansainvälisen CTIF:n kesken.  
 Edistetään tiedonkulun ja viestinnän parantamista osallistumalla kansainvälisen 

CTIF:n viestinnän kehittämisen työryhmään (varapuheenjohtaja), kiinnittämällä 
asiaan erityistä huomiota komissioissa ja työryhmissä (kaikki suomalaisedustajat, 
erityisesti puheenjohtajat) ja toteuttamalla sitä kansallisessa viestinnässä (CTIF-
koordinaattori, kansallinen komitea) 

 Edistetään yhteisen työkielen (englanti) toteuttamista kaikessa CTIF-toiminnassa 
(varapuheenjohtaja) 

 Lisätään kansallisen komitean jäsenten viestintää CTIF-toiminnasta omassa 
viestinnässään (kansallinen komitea) 
 Lisätään yhteistyötä kansallisen komitean jäsenten viestintävastaavien kanssa 

(kansallinen komitea, CTIF-koordinaattori) 
 Kirkastetaan vaikuttavuutta ottamalla käyttöön Vaikuttavuusketju toiminnan 

arvioinnissa ja hyödyntämällä mm. Sitran vaikuttavuuden askelmerkkejä (kansallinen 
komitea, suomalaisedustajat, CTIF-koordinaattori) 

 Panostetaan entistä enemmän CTIF:n viestintään ja sosiaaliseen mediaan 
viestintäsuunnitelman tavoitteiden mukaisesti (CTIF-koordinaattori) 

 Tuodaan vaikuttavuutta näkyväksi uusissa näkymisen paikoissa, pelastustoimen 
tilaisuuksissa ja työryhmissä. 

 

Miten CTIF tukee ja edistää toiminnallaan kansallista pelastustoimintaa 

CTIF-toiminta tarjoaa Suomen pelastustoimelle verkottumista, tiedon tuottamista ja vaihtoa 
sekä mahdollisuuden vaikuttaa pelastustoimen kehitykseen. Kuten Palosuojelurahaston 
strategiassa todetaan, pelastustoimen toimintaympäristö on muuttunut, ja yhteistyömuotoja 
on edelleen kehitettävä niin toimialan sisällä kuin yli toimialarajojen myös kansainvälisesti. 
Lisäksi monet aiemmin maakohtaiset päätökset tehdään nyt vähintään EU-tasoisesti.  

Pelastustoimen strategiassa puolestaan todetaan, että keskinäisriippuvuuden maailmassa 
maailmanlaajuiset trendit ovat osa Suomenkin toimintaympäristöä. Nykymaailmassa valtioiden 
rajat ylittäviin riskeihin ja uhkiin ei voida vastata tehokkaasti ilman kansainvälistä yhteistyötä. 
Ylläpitääkseen sisäistä turvallisuutta Suomessa pelastustoimen viranomaisten ja muiden 
toimijoiden on kyettävä käyttämään täysimääräisesti olemassa olevia välineitä ja tekemään 
yhteistyötä mm. kansainvälisten järjestöjen kanssa. Kansallisia tavoitteita edistetään 
kansainvälisillä yhteistyöfoorumeilla. CTIF-toiminnalla pystytään osin vastaamaan suoraan 
näihin strategiakohtiin. CTIF on ainutlaatuinen toimija kansainvälisenä järjestönä ja 
yhteistyöfoorumina keräten yhteen toimijoita sekä järjestöistä, viranomaisista kuin 
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yrityksistäkin eri pelastusalan teemoihin liittyen. Pitkän perinteen omaavana järjestönä 
(perustettu 1900) sillä on luotettavuutta ja vankka asema globaalissa pelastustoimessa.  

CTIF:n toiminnalla edistetään kansallisesti 

 onnettomuuksien ehkäisyä ja asumisen paloturvallisuutta 
 tietämystä paloturvallisuudesta 
 pelastustoimen palvelukykyä 
 kansainvälisten, kansallisten ja paikallisten hyvien käytäntöjen levittämistä ja 

jalkauttamista 
 pelastustoimen jatkuvaa kokonaiskuvaa yhteiskunnan riskeistä 
 pelastustoimen valmiutta vastata riskeihin omalla toimialallaan 
 palveluiden järjestämistä laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja yhdenmukaisesti 
 toimintatapojen aktiivista kehittämistä 
 pelastustoimen henkilöstön hyvinvointia ja osaamista 

 

CTIF Lentoasemien pelastustoiminta (Fire and Rescue on Airports, pj. Veli-Matti Sääskilahti) 

Suomella on komission puheenjohtajuus. Lentoasemien pelastustoiminnan kansainväliset 
muutokset lainsäädännössä ja ympäristövastuullisuudessa aiheuttavat toimintaan jatkuvia 
kehittämistarpeita. Ilmailu on kansainvälistä toimintaa, jossa mahdollisuus yhteistoimintaan 
eri maiden toimijoiden kanssa komission kautta antaa hyvän käsityksen alan kehityksen 
suunnasta. Tästä saa hyvää perspektiiviä omaan kansalliseen toimintaan. Osallistumalla 
komission toimintaan kansainvälisen toimialan seuraaminen ja vaikuttaminen on 
mahdollista myös jatkossa. Lentoasemien pitäjille Suomessa (Finavia, Lappeenranta, 
Mikkeli ja Seinäjoki) tiedot muutoksista ovat taloudellisesti ja toiminnan muutosten 
kannalta erittäin tärkeitä. Komission työskentelyn ja yhteistyöverkostojen kautta 
tiedonsaanti on mahdollista. 

CTIF Tulipalojen ehkäisy (Fire Prevention, pj. Ales Jug) 

Komission painopisteet ovat tiedonjakaminen, tutkiminen ja tutkimusten hyödyntäminen, 
menetelmien ja prosessien parantaminen ja oppiminen todellisista tapauksista ja 
havainnoista. Palontorjunnan teemat ovat hyvin pitkälti juuri niitä kansainvälisiä teemoja, 
joiden osalta tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä parhaan mahdollisen lopputuloksen 
varmistamiseksi. Palontorjuntakomissio korostaa palontorjuntaa kriittisenä tekijänä 
sosiaalisen hyvinvoinnin ja vaurauden saavuttamisessa. Palontorjunnan puuttuminen johtaa 
lisääntyneeseen tulipalojen määrään ja siten suurempaan määrään paloon liittyviä kuolemia, 
loukkaantumisia ja paloon liittyviä omaisuusvahinkoja. Tästä näkökulmasta komissio toimii 
tiedonvaihtokanavana ja tuottaa tietoa mm. seuraavista teemoista: pelastustoimen rooli 
terroristisessa tarkoituksessa tehdyissä iskuissa sekä muissa väkivaltaisissa tapahtumissa, 
paloturvallisuus puurunkoisissa rakennuksissa, perintörakennusten paloturvallisuus, lasten 
poistumisturvallisuus jne.  

CTIF Eurooppa (Europe, pj. Dennis Davis) 

Eurooppakomissio toimii CTIF:n linkkinä EU-tasolle ja siellä tehtävään työhön. Komissio on 
ollut aktiivisesti mukana EU-rahoitteisissa projekteissa, osallistunut keskusteluun 
työaikadirektiivistä ja antanut kannanottoja EU-konsultaatioihin mm. hotellien 
turvallisuudesta. Myös Suomen pelastustoimi hyötyy EU-tason keskustelusta; CTIF tarjoaa 
väylän osallistua tähän keskusteluun ja vahvistaa Suomen kantoja laajemmalla rintamalla.  
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CTIF Vaaralliset aineet (Hazardous Materials, pj. Roman Sykora) 

Komissiossa on erittäin vahva painotus tiedonjakamisessa ja käytännön kokemuksista 
oppimisessa; joka kokouksessa käydään läpi mm. vaaratilanteita eri maista sekä kansallisia 
raportteja. Lisäksi komissiossa työskennellään temaattisissa työryhmissä, mikä edistää 
tiedonjaon lisäksi yhteisten parhaiden käytäntöjen laatimista (työryhmät: LNG, koulutus, 
asetyleeni). CBRNE:n osalta komissio on lähes ainoa paikka, jossa asioita käsitellään 
säännöllisesti eri tason edustajien kesken kansainvälisellä tasolla (palaute ranskalaiselta 
edustajalta). Komissio on myös linkki EU:n CBRNE-spesialistien välillä. Lisäksi komissiossa 
käsitellään yhteisiä ohjeistuksia ja otetaan kantaa parhaisiin käytäntöihin (esim. CTIF:n 
asetyleeniohjeluonnos ja EN 17173 European CBRNE glossary). Komission kautta pystytään 
myös välittämään pelastustoimen osaamista Suomesta (esim. BLEVE-ohje ratapihojen 
uhkatilanteisiin, pelastuslain uudistus ja öljyntorjunta sekä Seveso-laitosten ”tason” 
määrittäminen). Komissio on tehnyt pitkään töitä kuljetusmerkintöjen muuttamiseksi siten, 
että onnettomuuspaikalle saapuvat ensimmäiset yksiköt saisivat ymmärrettävän kuvan 
vaarasta kuljetusmerkinnän perusteella. Komissio on lähestynyt kansallisia viranomaisia sekä 
YK:n talous- ja sosiaalikomitean ECOSOC:n vaarallisia aineita käsittelevän alakomitean 
jäseniä. Tämä edistää myös suomalaisen pelastustoimen tehokkuutta ja turvallisuutta. 
Komissio tekee aktiivisesti yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa, esim. IAEA:n ja 
CERN:n (CTIF on yhteisöjäsen). Lisäksi komissio hyödyntää kokouksiaan mahdollisuutena 
osallistua muihin alan relevantteihin tilaisuuksiin (esim. The Hazmat 2017 Annual Conference 
& Exhibition), mikä parantaa entisestään tiedon jakamista ja jalkauttamista. 

CTIF Metsäpalokomissio (Forest Fires, pj. Jean Marc Bedogni) 

Metsäpalot ovat globaali ilmiö, johon liittyen tiedon ja kokemusten vaihto on tärkeää 
kansainvälisellä tasolla. Tähän ilmiöön liittyy esimerkiksi huoli ilmastonmuutoksen 
vaikutuksista maasto- ja metsäpalojen torjuntaan, maastopalojen ennaltaehkäisytoimet, 
integrointi maiden järjestelmien välillä ja kasvavat kansainväliset allianssit ja verkostot. 
Kokouksissa tuodaan esiin eri maiden tilanteet maasto- ja metsäpalon sammutuksissa. 
Näistä oppimista tuotetaan mm. simulaatiotoiminnalla, johon suomalaisilla edustajillakin 
on mahdollisuus osallistua. Simulaattoreilla voidaan järjestää suuriakin 
metsäpaloharjoituksia melko todentuntuisesti. Osaamisen kehittämiseksi on mielekästä 
tietää, miten esim. Etelä-Euroopan maissa erilaisia tekniikoita käytetään operatiivisessa 
toiminnassa. Niistä on aina joitain asioita sovellettavissa mahdollisesti myös suomalaiseen 
pelastustoimeen. Jatkossa myös suomalaista maastopaloihin liittyviä tutkimuksia ja niiden 
tuloksia kannattaa esitellä nykyistä laajemmin. Tähän yhdeksi kanavaksi sopii myös CTIF-
metsäpalokomissio.  

CTIF Pelastajien työterveys (Firefighters’ Health, vastaava pj. Tommy Bækgaard Kjær) 

Työryhmän piirissä on jaettu tietoa erityisesti pelastusalalla yleisten syöpien ja altistumisten 
saralla. Työryhmään on viety suomalaista osaamista mm. lääketieteellisten tutkimusten ja 
FireFit-konseptin myötä. Kansainvälisen tiedonvaihdon tärkeys korostuu työterveyteen 
liittyvissä asioissa, jotka ovat suurelta osin globaaleja, ja joiden kohdalla kansainvälisellä 
yhteistyöllä saadaan näkyviä tuloksia aikaan pelastustoimen henkilöstön terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämiseksi.  
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CTIF Historia (History, Museums and Documentation, pj. Peter Schmidt) 

Historiakomissio kartoittaa alan merkittäviä historiallisia kehityksiä ja pitää huolen, että 
alan muisti ei unohdu. Komission työhön on kuulunut vuosikausia mittavan julkaisun 
koostaminen, johon myös Suomesta on lähetetty osiot. Aiheet vaihtelevat vuosittain; 
kirjoissa on käsitelty mm. paloalan koulutusta, tahallaan sytytettyjä tulipaloja, palokuntien 
motorisoitumista jne. Komissiossa tehdään työtä myös palomuseoiden sertifioinnin ja 
historiallisten paloautojen sertifioinnin eteen.  

CTIF Extrication and New Technologies (pj. Mikko Saastamoinen) 

Suomella on komission puheenjohtajuus. ISO17840 on yhteinen, konkreettinen ponnistus 
turvallisemman ajoneuvopelastamisen edistämiseksi. Komissio on työstänyt materiaalia 
Pelastusopiston uudistettuun tieliikennepelastamisen materiaaliin. Ranskalaisten sähkö- ja 
kaasuautojen onnettomuuksia käsittelevä manuaali käännettiin suomeksi PSR-avustuksen 
tuella vuonna 2018. Komission kautta on saatu merkittävää kansallista toimintaa edistävää 
materiaalia ja tietoa koskien mm. aurinkosähköä ja aurinkovoimaloita, robotteja ja 
robotiikkaa, sekä muita uusia teknologioita koskevia toimintamalleja. Näitä tietoja on 
välitetty eteenpäin suomalaisessa pelastustoimessa.  

CTIF Pelastusalan naiset -komissio (Women in Fire and Rescue Services; pj. Mira Leinonen) 

Suomella on komission puheenjohtajuus. Suomen pelastustoimen kehittämisen osalta 
komissiotyöllä on ollut iso merkitys. Vuoden 2019 aikana tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat 
nousivat Suomen pelastustoimessa keskusteluun ja niiden systemaattinen kehittäminen 
alkoi. Lisäksi vuoden aikana CTIF-komission myötä Suomeen muodostunut pelastusalan 
naisten verkosto rekisteröityi omaksi yhdistyksekseen, joten pelastustoimen kenttä sai sitä 
myöden Suomessa yhden uuden toimijan. CTIF-naiskomissio on lisäksi vaikuttanut 
toimialan viestintätapoihin ja menettelyihin, sillä sitä kautta on tavoitettu erilaisia uusia 
kohderyhmiä.  

CTIF Vapaaehtoispalokuntien komissio (Volunteers, pj. Hubert Vetter) 

Komission kokoukset mahdollistavat vapaaehtoisen palokuntatoiminnan kansainvälisen 
verkostoitumisen. Kokouksissa jaetaan hyviä käytänteitä eri maiden kesken. Eri maiden 
käytänteitä vertaamalla Suomi saa verkoston kautta arvokasta tietoa vapaaehtoisen 
palokuntatoiminnan kehittämiseksi. Suomalaisen vapaaehtoisen palokuntatoimintaan 
vaikuttavat myös yhteiseurooppalaiset säädökset. Siksi palokuntatoimintaa tulee 
tarkastella Euroopan tasolla ja etsiä yhteisiä ratkaisuja. Keskeisimpänä asiana tällä hetkellä 
on osa-aikaisten palokuntalaisten työaikakysymykset, joihin verkostossa haetaan yhteistä 
ratkaisua. Asiaa käsiteltiin mm. vuoden 2019 kokouksessa, jossa CTIF:n vapaaehtoiskomissio 
päätyi esittämään, että CTIF tukisi ranskalaisten laatimaa esitystä vapaaehtoisten 
palokuntien omaksi direktiiviksi. Suomi on hyödyntänyt kokouksia mm. kartoittamalla 
vapaaehtoisten palokunnan trendejä Euroopassa. Kartoituksen tulokset lisäävät 
ymmärrystämme palokuntatoiminnan kehittymisestä. Muun muassa pelastustoimen 
tehtävien määrä, toimintaan liittyvien säädösten, ohjeiden ja määräyksien määrä, toimintaan 
osallistuville henkilöille maksettavien korvausten määrä, koulutusvaatimukset, 
pelastustoimen tehtävien kirjo ja pelastustoiminnallisiin tehtäviin liittyvät riskit ovat 
kasvaneet kaikissa kyselyyn vastanneissa maissa. Merkittävintä kasvu on ollut ollut 
pelastustoimen tehtävien määrissä ja koulutusvaatimuksissa. Suomi vie omaa osaamistaan 
ja tietämystään mm. vapaaehtoisten ja viranomaisten välisestä yhteistyöstä muihin 
maihin. Uusimpana tavoitteenamme on käynnistää yhteinen projekti eurooppalaisen 
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palokuntatoiminnan tulevaisuuden järjestämisvaihtoehtojen mallintamiseksi, vastaten 
yhteisiin palokuntatoiminnan haasteisiin. 

CTIF Palontutkinta (Fire Investigation, pj. László Bérci) 

Palontutkinta on uusi teema CTIF:n piirissä. Jo yhden kokouksen jälkeen näyttää siltä, että 
Suomen palontutkinta vaikuttaa edustavan Euroopan kärkeä sen tavoitteiden ja jopa 
koulutuksen osalta (jos huomioidaan jo tuleva johtamisenkurssi sekä PalOppi-
verkkokoulutus). Se, missä Suomi jää jälkeen, on palontutkintatoiminnan hajanaisuus. 
Esimerkiksi Alankomaissa ja Tšekissä osittain keskitetyn järjestelmän avulla palontutkinnan 
laatu vaikuttaa olevan tasaisempaa ja tutkintatuloksia voidaan hyödyntää tehokkaammin 
valtakunnallisesti. Suomen osalta erityistä mielenkiintoa herättivät meidän yksinkertainen ja 
vahva lainsäädäntö, joka velvoittaa pelastusviranomaisia suorittamaan palontutkintaa sekä 
kertoo palontutkinnan tarkoituksen. Lisäksi kansainvälistä kiinnostusta herätti tuleva 
PalOppiverkkokurssi. Keskustelujen perusteella Suomen verkkokurssin mahdollisella 
englanninkielisellä versiolla saattaisi olla siis markkinoita Euroopassa. Suomen toiminnan 
kehittämiseksi on tärkeää olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa muiden palontutkintaa 
suorittavien maiden kanssa. Suomella olisi myös selvästikin paljon annettavaa monille 
muille maille palontutkinnallisesti. Lisäksi maamme toimiva oma moniviranomaisyhteistyö 
on kovin virasta monessa maassa. Suomessa on tehty paljon asioita oikein. Oppia 
puolestaan Suomi voisi hakea esimerkiksi Alankomaista ja Tsekeistä: hollantilainen 
ajattelu ja toteutus ovat hyvin samanlaisia Suomen kanssa. Tämän takia pystymme 
keskustelemaan asioista samoista lähtökohdista. Tšekit eivät ehkä ajattele palontutkintaa 
kokonaisuutena samoin kuin suomalaiset, mutta heidän palontutkintansa on vaikuttaa 
olevan organisoidun tehokkaammin, kuten myös Alankomaissa. Tästä syystä työ CTIF:n 
palontutkintatyöryhmässä on suomalaiselle pelastustoimelle hyödyllistä. 

CTIF Nuorisokomissio (Youth Leader Commission, pj. Jörn-Hendrik Kuinke) + kilpailutoiminta 

Palokuntanuorisotyö on Suomessa todella laaja. Palokuntanuorisotyön myötä saamme 
kasvatettua turvallisuustietoisia ja -taitoisia nuoria, jotka pidetään harrastuksen myötä 
aktiivisena. Palokuntanuorisotyö on tärkeä rekrytointikanava pelastusalalle, varsinkin 
sopimuspalokuntiin. Suomen sisällä löytyy kymmenien vuosien tietämystä ja kokemusta 
palokuntanuorisotyöstä. Suomen palokuntanuorisotyö hyötyy hyvin paljon ulkoisista 
ideoista: kansainvälisellä yhteistyöllä saadaan uusia hyviä ideoita myös Suomeen, ja Suomi 
taas pääsee vaikuttamaan kansainvälisesti jakamalla omaa vankkaa tietämystään muiden 
kansojen kanssa. Komissio kerää useamman kansan edustajat saman pöydän ääreen, ja 
vastaavaa laajaa yhteistyöelintä, joka todellisuudessa tuo niin monta kansaa yhteen, ei kerta 
kaikkiaan ole. Suomen palokuntanuorisotyö tarvitsee tätä kansainvälistä verkostoa niin 
oman toiminnan kehittämiseen, kun oman tietämyksen jakamiseen muiden kansojen 
kanssa, joilla on omalta osaltaan samat intressit. SPEK:in kanssa aktiivisen yhteistyön myötä 
saadaan tietoa jaettua ja kerättyä, niin suoraan Suomen palokuntiin ja alueellisten liittojen 
kautta. Kilpailutoiminnassa jo mukana oleminen vahvistaa Suomen näkyvyyttä ja 
painoarvoa kansainvälisellä kentällä. Erityisesti nuorten osalta kilpailutoiminta lisäksi 
antaa arvokasta kansainvälisyyskasvatusta, altistaa erilaisille kulttuureille ja he pääsevät 
harjoittelemaan palokuntatoiminnassa tärkeitä taitoja: ryhmässä toimimista, oman 
suoritteen tekemistä osana kokonaisuutta, kurinalaisuutta ja joukkuehengen ylläpitämistä. 
On lisäksi huomioitava, että kilpailutoimintaan osallistuvat kustantavat hyvin suuren osan 
toiminnastaan itse, lukuun ottamatta osallistumismaksua ja pientä matka-avustusta.  
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Arvio hankkeen kustannusten nousun syistä ja perusteista 
 
Täydennyspyynnössä pyydetään arviota CTIF Kansallinen komitea -hankkeen kustannusten nousun syistä ja 
perusteista vuodesta 2012 eteenpäin.  

Hankkeiden toteutuneita kustannuksia tarkasteltaessa on havaittavissa, että kustannukset ovat 
pikemminkin laskemassa nousun sijaan (Kuvio 1). Kustannuksissa erottuvat kansainvälisten 
palokuntakilpailujen vuodet (2013 ja 2017), mutta toteutuneet kustannukset ovat muuten jääneet aina alle 
haetun avustuksen – toisinaan reilustikin. Vuosien 2012-2020 hankkeiden kustannusten 
toteutumisprosentti on ollut keskiarvoltaan 73 (%) haetusta summasta.  

Alhaisin toteutumisprosentti (33 %) on ollut vuonna 2020, mikä johtuu koronasta.  

Vuoden 2022 hakemus (alun perin 170 000 €) oli poikkeuksellisen suuri verrattuna em. vuosien haettuihin 
summiin. Kuten hakemuksen liitteenä olevassa toimintasuunnitelmassa kerrottiin, tämä johtuu siitä, että 
pandemia on siirtänyt tilaisuuksia eteenpäin ja on todennäköistä, että suuri osa näistä tilaisuuksista 
pyritään järjestämään vuoden 2022 aikana, mikä tarkoittaa toteutuessaan erittäin aktiivista CTIF-
toimintavuotta. Mikäli toiminnot toteutuvat aikaisempien vuosien keskiarvoprosentilla, toteutuneiden 
kustannusten määrä on 124 100 € (170 000 € * 0,73).  

CTIF-toiminnan kustannusten arviointi on hakemuksen tekovaiheessa (edellisen vuoden toukokuu) 
hankalaa, sillä useimpia toimintoja ei ole vielä mahdollista suunnitella seuraavalle kalenterivuodelle. Siten 
talous- ja toimintasuunnitelma ovat arvioita toteutuvasta toiminnasta, ja tämä näkyy luonnollisesti myös 
lopullisessa toteumassa. Talous- ja toimintasuunnitelma tehdään kuitenkin joka vuosi niin tarkasti kuin 
mahdollista, arvioiden jokaista toimintaa ja sen kustannusta, välttäen ylimääräisiä ”varauksia” 
budjetissa.  

 
Kuvio 1. CTIF kansallinen komitea toteutuneet kustannukset 2012-2020 
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Palosuojelurahaston antama rahallinen tuki mahdollistaa suurelta osin CTIF-toiminnan, sillä toiminnalle 
ei ole muita rahoitusmahdollisuuksia. On kuitenkin myös huomattava, että eri tahot osallistuvat omilla 
panoksillaan CTIF-toimintaan: kansallisen komitean jäsenet ja komissioiden sekä työryhmien edustajat 
käyttävät lähes poikkeuksetta työaikaansa CTIF-toiminnan toteuttamiseen ilman korvauksia. On siten 
usean työnantajan ansiota, että suomalaisedustajat pystyvät toteuttamaan käytännössä toimintaa, 
jota rahastokin tukee. Ei myöskään pidä unohtaa niitä useita vapaaehtoisia, jotka osallistuvat omalla 
ajallaan CTIF-tapahtumiin ja niiden järjestämiseen – esimerkiksi vuoden 2019 kansallisissa kisoissa 
vapaaehtoistunteja kertyi kaikkiaan 480 henkilötyötuntia pelkästään kisapäivänä, ei siis huomioiden 
kisojen valmisteluun ja jälkihoitoon käytettyä aikaa.  
 
CTIF-toiminta on siten suomalaisen pelastustoimen yhteistyötä, jolla edistetään suomalaisen 
pelastustoimen osaamista ja kykyä ehkäistä onnettomuuksia ja tulipaloja ja toimia niiden sattuessa 
turvallisesti, tehokkaasti ja taitavasti. 
 
 
 
CTIF KUSTANNUKSET 2012-2021 
 
HUOM: Hankkeiden toteutuneissa kustannuksissa huomioitu kaikki kustannukset, eli 
Palosuojelurahaston hyväksymät kulut sekä hankkeessa syntyneet ei-hyväksyttävät kulut. 
 
2011 ensimmäinen hakukierros: CTIF Suomen kansallinen komitea / Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry SMDno/2011/1030 
1.1.2012-31.12.2012 
-haettu avustus ja kokonaiskustannukset 100 000 € (100 %) 
-saatu avustus 98 000 € (98 %) 
-avustus myönnetty osittain 
Hankkeen toteutuneet kustannukset: 74 332 € - 76 % myönnetystä avustuksesta 
 
2012 toinen hakukierros: CTIF Suomen kansallinen komitea / Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry SMDno/2012/1199 
1.1.2013-31.12.2013 
-haettu avustus ja kokonaiskustannukset 130 000 € (100 %) 
-saatu avustus 127 000 € (97,7 %) 
-avustus myönnetty osittain 
+siirretty avustus 26 962,45 € = 153 962,45 € 
Hankkeen toteutuneet kustannukset: 133 322 € - 87 % myönnetystä avustuksesta 
 
2013 toinen hakukierros: CTIF Suomen kansallinen komitea / Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry SMDno/2013/909 
1.1.2014 - 31.12.2014 
-haettu avustus ja kokonaiskustannukset 120 000 € (100 %) 
-saatu avustus 120 000 € (100 %) 
Hankkeen toteutuneet kustannukset: 109 255 € - 91 % myönnetystä avustuksesta 
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2014 toinen hakukierros: CTIF Suomen kansallinen komitea / Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry SMDno-2014-1159 
1.1.2015 - 31.12.2015 
- haettu avustus ja kokonaiskustannukset 130 000 (100 %) 
- saatu avustus 120 000 (92,3 %) 
- avustus myönnettiin osittain 
Hankkeen toteutuneet kustannukset: 91 455 € - 76 % myönnetystä avustuksesta 
 
2015 toinen hakukierros: CTIF Suomen kansallinen komitea / Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry SMDno-2015-958 
1.1.2016 - 31.12.2016 
- haettu avustus ja kokonaiskustannukset 125 350 (100 %) 
- saatu avustus 125 350 (100 %) 
Hankkeen toteutuneet kustannukset: 98 983 € - 79 % myönnetystä avustuksesta 
 
2016 toinen hakukierros: CTIF Suomen kansallinen komitea / Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry SMDno-2016-969 
1.1.2017 - 31.12.2017 
- haettu avustus ja kokonaiskustannukset 152 350 (100 %) 
- saatu avustus 140 000 (93 %) 
Hankkeen toteutuneet kustannukset: 120 019 € - 86 % myönnetystä avustuksesta 
 

HUOM! muutoshakemus 29.9.2016, haettu muutosta avustukseen seuraavasti; avustus saa olla 
enintään 140 000 euroa tai 100 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (vähensivät 
kokonaiskustannuksia) 

2017 toinen hakukierros: CTIF Suomen kansallinen komitea / Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry SMDno-2017-931 
1.1.2018 - 31.12.2018 
- haettu avustus ja kokonaiskustannukset 125 000 (100 %) 
- avustusesitys 125 000 (100 %) 
Hankkeen toteutuneet kustannukset: 92 516,48 € - 74 % myönnetystä avustuksesta 
 

2018 toinen hakukierros: CTIF Suomen kansallinen komitea / Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry SMDno-2018-1070 
1.1.2019 - 31.12.2019 
- haettu avustus ja kokonaiskustannukset 125 000 (100 %) 
- avustusesitys 125 000 (100 %) 
Hankkeen toteutuneet kustannukset: 70 980 € - 57 % myönnetystä avustuksesta 
 

2019 toinen hakukierros: CTIF Suomen kansallinen komitea / Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry SMDno-2019-989 
1.1.2020 - 31.12.2020 
- haettu avustus ja kokonaiskustannukset 125 000 (100 %) 
- avustusesitys 125 000 (100 %) 
Hankkeen toteutuneet kustannukset: 40 700,99 € - 33 % myönnetystä avustuksesta 
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2020 toinen hakukierros: CTIF Suomen kansallinen komitea / Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry SMDno-2020-1317 
1.1.2021 - 31.12.2021 
- haettu avustus ja kokonaiskustannukset 106 256 (100 %) 
- avustusesitys 106 256 (100 %) 
 
 
2021 toinen hakukierros: CTIF Suomen kansallinen komitea / Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry VN/13756/2021 
1.1.2022 - 31.12.2022 
- haettu avustus ja kokonaiskustannukset 170 000 (100 %) 
- avustusesitys 170 000 (100 %) 

 

 

 


