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Vapaaehtoistoiminnan  

kehittäminen 
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Visio 
 ”Varsinais-Suomen pelastuslaitos on kehittyvä alansa 

valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja laadukkaiden pelastus- 

turvallisuus- ja ensihoitopalveluiden tuottaja.” 

Toiminta-ajatus 
”Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut 

tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasapuolisesti ja 
nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina.” 
 

 

 

Varsinais-Suomen pelastuslaitos 
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Ammattitaitoisesti 

• osaavasti ja tehokkaasti 

• taloudellisesti ja laadukkaasti 

• luotettavasti ja rehellisesti 

• positiivinen ammattiylpeys 

Nopeasti 

• hätä- ja onnettomuustilanteissa heti, kaikkina vuorokauden 

aikoina, läpi vuoden 

• muut turvallisuuspalvelut nopeasti ja varmasti 

 Tasapuolisesti 

• inhimillisesti asiakkaille koko toiminta-alueella 
 

Pelastuslaitoksen arvot: 
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1. Osaava, motivoitunut ja toimintakykyinen henkilöstö 
 

2. Osaavat, motivoituneet, toimintakykyiset 
    sopimuspalokunnat 
 
3. Toimiva ja kattava/riittävä paloasemaverkosto 
 

4. Tyytyväiset asiakkaat ja kuntaomistajat 
 

5. Toiminnan edellyttämät ja riittävät taloudelliset resurssit 
 
 

 

 

Pelastuslaitoksen strategiset 

painopisteet: 
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2. Osaavat, motivoituneet ja toimintakykyiset 

sopimuspalokunnat 

 

• Nuorisotoiminta 

• Yhteistoiminta pelastuslaitoksen kanssa 

• Vapaaehtoispalokuntien toimintakyky tulevaisuudessa 

• Oikeaa ja tarpeellista operatiivista toimintaa riittävästi 

• Toiminnan edellyttämät riittävät taloudelliset resurssit 

Kriittiset menestystekijät 



 

4.1.4 Sopimuspalokunnat 

 

Päätös: 

  

• Pelastuslaitos tukee vapaaehtoispalokuntien toimintaa mm. 

     kouluttamalla vapaaehtoispalokuntien henkilöstöä (hälytysosastot,  

     palokuntanuoret). 

• Vapaaehtoispalokuntien teknistä hälytysvalmiutta kehitetään ja 

     toteutetaan suunnitelmallisesti palvelutasopäätöskauden aikana 

     uudistamalla tarvittava hälytysjärjestelmä. 

 

Pelastustoimen lautakunta 15.11.2012: 

”Sopimuspalokuntien toiminta on turvattava.” 
 

Palvelutasopäätös 2013 – 2016 
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Pelastustoimen palvelutasopäätös 
− rakenne ja suunnittelun toteuttaminen 

VISIO 2020: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on kehittyvä alansa valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja  

laadukkaiden pelastus-, turvallisuus- ja ensihoitopalveluiden tuottaja 

TOIMINTA-AJATUS: Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan  

Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasapuolisesti ja nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina 
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Kehitysprosessin visio 

Pelastustoiminnan 

kehittäminen – 

ryhmä 

Nuorisotoiminnan 

kehittäminen – 

ryhmä 

Yhteinen 

näkemys 

Yhteiset 

tapaamiset 

L 

O 

P 

P 

U 

R 

A 

P 

O 

R 

T 

T 

 I 

Pel.toi-

minta: 

valmis- 

telua 

Nuoriso-

toiminta: 
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Nuorisotoiminnan 

kehittäminen 



Nuorisotoiminnan kehittäminen 
- hankkeen rajaus 

VAPAAEHTOISTOIMINTA 

NAIS-

OSASTOT 

HÄLYTYS-

OSASTOT 

NUORISO-

OSASTOT 

VETERAANI-

OSASTOT 

SOITTO-

KUNTA 



  

Hyvä maine on osiensa summa 

   

1. Luottamus 

2. Teot yleensä 

3. Positiivinen mediajulkisuus  mm. nuorisotoiminta 

4. Yhteisöllisyys 

5. Mielikuva  

6. Kiinnostavuus 

7. ”Seksikkyys” 

8. Mitä on operatiivisen toiminnan takana?  

9. Edullisuus 

10. Julkikuva (varustus, ajoneuvojen kunto/laatu etc.) 

11. Läheisyys/lähestyttävyys (kattava paloasemaverkosto) 

12. VPK-aate 
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1. Luottamus 

 

• ”nopeat toimitukset” 

• osaaminen, ammattitaito  koulutusjärjestelmä 

• yleinen turvallisuuden palvelukeskus kunnissa on yleinen 
käsitys/oletus 

• auttaja-maine 

 

Kehitysideat: Viikoittainen infopiste kuntalaisille turvatietouden  
  jakajaksi esim. nuokkarit, vanhainkodit, kuntien  
  toimintatalot yms. 
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4. Yhteisöllisyys 

 

• me-henki 

• yhtenäiset tunnukset ja varustus  näkyminen ulospäin 

• avoimuus 

• erilaisuuden hyväksyminen ja hyödyntäminen 
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6. Kiinnostavuus 

 

• hauska 

• monipuolinen 

• järjestäytynyt 

• käytyjen kurssien hyödyntäminen muussa koulutuksessa / 
toiminnassa   tiedotuskysymys 

• johtajakoulutuksen tukeminen  työelämä 

• uteliaisuus & salassapito 

• koko perheen harrastus 
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 7. ”Seksikkyys” 

 

• sankarillisuus 

• vaatetus 

• hälytykset  toiminta 

• mielikuvat 
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9. Edullisuus 

 
  

 

• halpa/ilmainen, mutta hyvä 

• helposti tuettavaa toimintaa taloudellisesti 

• käyttää kohtuullisesti julkisia varoja  hyvä ”tuotto-
panos-suhde” 
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Roolitus: palokunnat 

Nykyhetki  

• Tekijä ja toteuttaja  

• Rekrytoi uusia nuoria mukaan 
toimintaan.  

• Kasvattaa nuoria 
hälytysosastoon. 

• Tarjoaa kansalaistaitoja sekä 
turvallisuuskasvatusta. 

 

Tulevaisuus 

• Tekijä ja toteuttaja 

• Suunnitelmallista rekrytointia 

• Hyvillä varusteilla, kalustolla ja 
koulutusmateriaaleilla tuotettua 
kansalais- ja 
turvallisuuskasvatusta 
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Roolitus: LSPeL 

Nykyhetki 

• Tiedon välittäjä, opastaja ja 
neuvoja 

• Tapahtumien & tilaisuuksien 
organisaattori 

• Koulutuspalveluiden järjestäjä 

• Tiedon keskipiste ja 
raportointien kerääjä  

 

Tulevaisuus 

• Tiedon välittäjä, opastaja ja 
neuvoja.  

• Tapahtumien & tilaisuuksien 
organisaattori.  

• Koulutuspalveluiden järjestäjä.  

• Tiedon keskipiste ja 
raportointien kerääjä.  

• Kutsutaan myös VPK 
päällikkökokouksiin ja VPK YT-
ryhmän kokouksiin tiedonkulun 
varmistamiseksi. 

18 23.9.2013 



Roolitus: aluepelastuslaitos 

Nykyhetki  

• Resurssit/Mahdollistaja 

• Kalusto, varusteet, koulutus 

• Tukeminen ja arvostaminen 

• Osarahoittaja 

 

Tulevaisuus 

• Resurssien tukeminen ja 
ylläpito 

• Turvallisuusviestinnän ja 
rekrytoinnin 
yhteensovittaminen (mm. 
koululaiset) 

• Pelastuslaitosten strategian 
jalkauttaminen 

• Koulutusten tuottaja 

• Osarahoittaja 
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Ryhmän toiminta on käynnistynyt viikolla 38 
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Pelastustoiminta ja sen kehittäminen 
- yhteistyössä nuorisotoimintaa kehittävän ryhmän kanssa 


