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CTIF SUOMEN KANSALLISEN KOMITEAN TOIMINTAKERTOMUS 2016 

CTIF (Comité technique international de prévention et d´extinction du Feu) on vuonna 1900 

Pariisissa perustettu kansainvälinen palo- ja pelastusalan järjestö, jonka tehtävänä on 

palomiesten ja palo- ja pelastusalan asiantuntijoiden kansainvälisen yhteistyön edistäminen. 

Vuonna 2016 CTIF:ään kuului 36 (38) jäsenmaata ja n. 40 jäsenjärjestöä. CTIF:n mottona on 

”Skilled firefighters – safe citizens”. 

 

Vuosi 2016 oli Suomen kansallisen komitean 48. toimintavuosi. Suomen kansallinen komitea 

perustettiin 1969, jolloin CTIF:n sääntöjä uudistettiin siten, että kultakin jäsenmaalta 

edellytettiin kansallisen komitean perustamista. Suomen kansallinen komitea koordinoi 

Suomessa tapahtuvaa toimintaa ja Suomen edustajien osallistumista tapahtumiin. Kansallinen 

komitea hyväksyy edellisen vuoden toiminta- ja talouskertomuksen sekä laatii seuraavan 

vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) 

vastaa komitean valtuutuksella rekisteröimättömänä yhdistyksenä toimivan kansallisen 

komitean käytännön talous- ja hallintoasioista.  

 

Palosuojelurahasto myönsi vuoden 2016 toimintaan avustusta yhteensä enintään 125 350 €. 

Keskeiset tapahtumat onnistuivat pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti. Vuonna 2016 

SPEKissä CTIF-asioiden hallinnoinnista ja koordinaatiosta vastasi kansainvälisen toiminnan 

asiantuntija Taina Hanhikoski. 

 

Kansallisen komitean jäsenet vuonna 2016 olivat 

 

Pentti Partanen, puheenjohtaja 

Esko Koskinen, varapuheenjohtaja 

Juha Hakola, jäsen (SPEK) 

Minna Hirvonen, jäsen (Pelastusopisto) 

Jari Sainio, jäsen (SPPL) 

Simo Hostikka, jäsen (Aalto yliopisto) 

Marko Hasari, asiamies (SPEK) 

 

Komitea kokoontui vuoden 2016 aikana neljä kertaa (15.3., 27.5., 9.8., ja 15.11). Pöytäkirjat 

(ilman liitteitä) ovat tämän toimintakertomuksen liitteinä (1-4). Vuoden ensimmäinen 

kansallisen komitean kokous (15.3.) pidettiin CTIF:n presidentin Tore Erikssonin vierailun 

yhteydessä ja presidentin läsnä ollessa.   

 

Toiminnan tarkoitus ja vaikuttavuus 

 

CTIF-toiminta tarjoaa Suomen pelastustoimelle verkottumista, tiedon tuottamista ja vaihtoa 

sekä mahdollisuuden vaikuttaa pelastustoimen kehitykseen. CTIF järjestää kansainvälisiä 

konferensseja ja muita asiantuntijatapahtumia, julkaisee tulipalotilastoja ja muita aineistoja, 

edistää palokuntanuorisotyötä sekä organisoi neljän vuoden välein järjestettävät 
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palokuntakilpailut n. 3 000 kilpailijalle. Asiantuntijakomissiot ja – työryhmät ovat keskeinen 

osa toimintaa.  

 

Vuoden 2016 merkittävimmät tapahtumat olivat CTIF:n vuosikokous (Delegates’ Assembly) 

Helsingissä, tilaisuuden yhteydessä järjestetyt komissiokokoukset sekä kansalliset 

karsintakilpailut Itävallan kilpailuihin.  

 

Kansallisen komitean kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia vuoden 2016 aikana.  

 

Suomen edustukset CTIF:n toimielimissä 

 

CTIF:n päättävät elimet ovat jäsenmaiden edustajakokous (Delegates’ Assembly) ja 

johtoryhmä (Executive Committee). CTIF:n johtoryhmän puheenjohtajana toimii Tore Eriksson 

(Ruotsi). CTIF:n pääsihteerinä toimi Michel Bour (Ranska) ja rahastonhoitajana Laurent Wehrli 

(Sveitsi), jonka seuraajaksi valittiin Helsingin edustajakokouksessa Luxembourgin Marc 

Mamer. Varapuheenjohtajina toimi vuonna 2016: 

• Ante Sanader (Kroatia) 

• Hubert Vetter (Itävalta) 

• Donald Bliss (Yhdysvallat)  

• Milan Dubravac (Slovenia)  

• Ole Hansen (Norja) (yhdistysjäsenten edustaja) ja  

• Zdenek Nytra (Tsekki)  

 

CTIF edustajakokous (Delegate’s Assembly) 

Edustajakokous pidettiin 7.-9.9.2017 Helsingissä, Scandic Parkissa. Kokouksessa käytiin läpi 

viralliset asiakohdat. Tore Eriksson valittiin toiselle presidenttikaudelle. Uusiksi jäsenmaiksi 

valittiin Etelä-Korea ja Iran, joiden myötä CTIF:n jäsenmäärä on 38. Iran piti tilaisuudessa 

esitelmän oman maansa pelastustoimesta. Lisäksi CTIF:ään on liittynyt vuoden aikana 

seitsemän uutta yhteisöjäsentä.  

Uusin “Best Practices Procedure” -tunnustus, joka myönnetään erityisen merkittävälle 

panostukselle tai saavutukselle palo- ja pelastusalalla, myönnettiin Jan Jorissenille ja Eddy 

Goosensille, jotka ovat tehneet töitä turvallisuuden parantamiseksi putkistoissa tapahtuvissa 

pelastustoimenpiteissä.  Kuvia edustajakokouksesta löytyy osoitteesta goo.gl/DNC82Z.   

Loppuvuodesta CTIF julkaisi ehdotuksensa uusiksi taloussäännöiksi, joihin myös Suomi lähetti 

kommenttinsa.  

goo.gl/DNC82Z
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CTIF:n edustajakokous. Kuvat: Antti Pulkkinen/SPEK 

 

CTIF Pohjoismaiden kokous 

Pohjoismaiset CTIF-komiteat järjestävät vuosittain puheenjohtajakokouksen, jossa sovitaan 

yhteisistä linjanvedoista ja käydään läpi ajankohtaisasioita osallistujamaista. Kokous pidettiin 

11.-13.1. Haugesundissa, Norjassa. Tilaisuuden asialistalla oli mm. pakolaisten määrän nousu 

ja sen aiheuttamat haasteet pelastustoimelle ja riskipohjainen ennaltaehkäisytyö. Suomen 

edustajat esittelivät pelastustoimen uudistushankkeen ja vapaaehtoisten osallistuminen 

öljyntorjuntaan -hankkeen.   
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Pohjoismaisessa kokouksessa Haugesundissa, Norjassa. Kuva: Taina Hanhikoski 

 

CTIF:n komissiot 

 

CTIF:n asiantuntijatoiminta tapahtuu temaattisissa komissioissa (11) ja työryhmissä (3). 

Komissiot ovat Tulipalojen ehkäisy, Lentoasemien pelastustoiminta, Vaaralliset aineet, 

Metsäpalot, Eurooppa, Palokuntien työterveys, Historia, Nuorisotoiminta, Uudet teknologiat, 

Pelastusalan naiset ja Kilpailutoiminta. Työryhmiä ovat vapaaehtoispalokunnat, koulutus ja 

Tonavan maat. Vuonna 2016 suunniteltiin uuden, informaatioteknologiaan keskittyvän 

työryhmän perustamista, mutta se ei saanut toistaiseksi tarvittavaa kannatusta.  

Lisäksi CTIF kokoaa vuosittain tilastotietoja eri maiden palotilastoista. Suomella on tällä 

hetkellä paikka yhdeksässä komissiossa ja kahdessa työryhmässä, ja maamme osallistuu 

aktiivisesti myös muihin CTIF:n toimintoihin (mm. kilpailu- ja tuomaritoiminta).  

 

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

Suomea edustaa komissiossa Jarkko Jäntti (Keski-Suomen pelastuslaitos). Komissio kokoontui 

13.-15.6.2016 Lontoossa, Iso-Britanniassa. Kokouksessa päätettiin jatkaa kyselylomakkeen 

käyttöönottoa ja järjestää webinaarin ”Sprinklerit pelastuslaitosten näkökulmasta (Fire 

Sprinkler Systems from Fire Brigade Perspective)” vuoden 2017 aikana. Aiemmin vuosina 2014 

ja 2015 ehdotettua sähköisen oppimisen projektia (E-learning project) aktiivisista ja 

passiivisista palonehkäisy systeemeistä toteutetaan siten, että komissio tulee julkaisemaan 

linkkilistoina ja dokumentteina CTIF nettisivuille Youtube-videoita, PowerPoint esityksiä ja 

vastaavia, joita voi käyttää esitetyssä opetustarkoituksessa pelastajille. Lisäksi komissio 

kokoaa olemassa olevat määräykset ja standardit koskien evakuointia kokoontumistiloissa ja 

–paikoilla. Komissio päätti myös keskittyä jatkossa suunnitellusti tiettyihin teemoihin yksi 

kerrallaan. Vuonna 2016 fokus oli asuinrakennusten sprinkleri- ja vesisumujärjestelmissä ja 

vuonna 2017 päätettiin keskittyä pelastussuunnitelmiin ja asiakkaiden evakuointeihin 

yleisötapahtumissa ja yökerhoissa. 
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CTIF Lentoasemien pelastustoiminta (Fire and Rescue on Airports, pj. Ole Hansen) 

Suomen edustaja on Veli-Matti Sääskilahti (Finavia). Komissio kokoontui Helsingissä 

edustajakokouksen yhteydessä 5.-7.9. ja komission pohjoismainen osasto puolestaan niin 

ikään Helsingissä 16.-17.3. Pohjoismaisessa kokouksessa oli edellisvuosien tapaan esillä EASA-

säädökset ja lisäksi mm. modernien komposiittialusten sisätilojen tulipalot. EASA oli esillä 

myös komissiokokouksessa; säädöksien toimeenpanossa on ollut haasteita useassa maassa. 

Fyysiset ja lääkinnälliset vaatimukset eivät olleet täysin selviä, ja komissio päättikin olla 

yhteydessä EASAan aiheen tiimoilta.  

Osana komission toimintaa järjestettiin lisäksi lentoasematurvallisuuden ajankohtaisseminaari 

toukokuussa Helsinki-Vantaalla. Norjan Ole J. Hansen kertoi tilaisuudessa Norjan lentokenttien 

varautumisesta ja sisäministeriön Alpo Nikula esitteli pelastustoimen uudistuksen vaikutuksia 

lentokenttien pelastustoimintaan runsaslukuiselle yleisölle. Lisäksi esiteltiin muun muassa 

nykyaikaisia lentokoneita pelastustoiminnan kannalta (materiaalit, akustot ja muu uusi 

tekniikka, jarrujen jäähdytys).  

Lentoasemakomission suomalaisedustaja Veli-Matti Sääskilahti toivottaa seminaarivieraat tervetulleiksi. Kuva: Taina Hanhikoski 

 

CTIF Vaaralliset aineet (Hazardous Materials, pj. Roman Sykora) 

Suomen edustaja on Ilpo Tolonen (Kymenlaakson pelastuslaitos). Komissio kokoontui 30.3.-

3.4. Trogirissa, Kroatiassa ja 23.-27.11. Ateenassa, Kreikassa. Kokouksissa esiteltiin mm. 

Ranskan vuoden 2015 terrori-iskujen sarja, joiden seurauksia oli hoitamassa 450 palomiestä 

(lähes kolmannes Pariisin palomiehistä). Kevään kokouksessa komissio vieraili Trogirin 

telakalla, jossa valmistetaan sekä uusia aluksia, että korjataan vanhoja ja valmistetaan 

asetyleeniä telakan tarpeisiin noin 500 kg vuorokaudessa. Syksyn kokouksessa komissio 

tutustui LNG-satamaan, joita Kreikassa on kaksi. Lisäksi Ranskan terrori-iskujen myötä on 

laadittu esitys poliisin ja pelastustoimen tarpeiden tasapainottamiseksi terrori-iskuissa. 

Ranskassa on myös pohdittu yksinkertaista dekontaminaatio-ohjeistusta, joka voidaan 

toteuttaa ilman hienoja varusteita. Suomen osuuksissa esiteltiin M/S Thor Libertyn tapaus, 

jossa Suomen kautta kuljettiin luvatta 159 tonnia tykkiruutia ja 69 Patriot-ohjusta. Lisäksi 
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esiteltiin Haminan satamassa syyskuussa 2016 pidetty Seveso-suuronnettomuusharjoitus, 

joka oli laajin Suomessa 2016 pidetty suuronnettomuusharjoitus. 

LNG-työryhmässä, jossa Tolonen toimii puheenjohtajana, on työskennelty Ruotsin 

maantiekuljetusohjeen kanssa ja sitä kautta annettu suositus käytännöistä, jotka tulisi ottaa 

huomioon laadittaessa yksittäisen maan ohjetta Ruotsin LNG-vaaratilanneohjetta noudattaen. 

Tolonen on vastuussa myös kaupan kemikaaleja ja kaasuuntuvien nesteiden peittämistä 

(ammoniakki, rikkidioksidi) koskevista asioista.  

 

CTIF Metsäpalokomissio (Forest Fires, pj. Charles Paldassari) 

Suomen edustaja on Rami Ruuska (SM), edustajan ollessa estyneenä sijaisena on toiminut 

Petri Lyttinen (Itä-Uudenmaan pelastuslaitos). Komitea kokoontui 23.-24.5. Ranskan 

Valabressa mutta puutteellisen tiedonvälityksen vuoksi tieto kokouksesta ei tavoittanut 

Suomen edustajia. Kokouksessa on kuultu mm. kaksivuotisesta I.G.N.I.S. -projektista (Initiative 

for Global maNagement of bIg fires through Simulation). Projektin vetäjinä toimivat Ranska, 

Italia, Portugali ja Iso-Britannia, ja siinä perehdytään mm. ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 

metsäpalojen pelastustoimintaan, logistiikkaan metsäpaloissa ja resurssien parempaan 

hallintaan. Komission toinen kokous oli määrä järjestää Helsingin edustajakokouksen 

yhteydessä, mutta se peruuntui tuntemattomasta syystä eikä kutsua korvaavaan kokoukseen 

tullut vuoden toisella puoliskolla.  

 

CTIF Eurooppa (Europe, pj. Seamus Murphy) 

Suomen edustaja on nimeämättä. Komissio kokoontui Helsingin edustajakokouksen 

yhteydessä. Eurooppakomissio on ollut aktiivisesti mukana EU-rahoitteisissa projekteissa, 

osallistunut keskusteluun työaikadirektiivistä ja antanut kannanottoja EU-konsultaatioihin 

mm. hotellien turvallisuudesta. Vuonna 2016 komissio oli CTIF:n edustajana Horisontti2020-

haussa projektissa European Fire Practitioners Network (FiRe-NET). Komission suurimmat 

haasteet ovat osallistujien motivoiminen CTIF:n jäsenmaista ja siten lisäresurssien saaminen 

mukaan työhön.   

 

CTIF Palokuntien työterveyshuolto (Rescue/Health Services, pj. Jean-Yves Bassetti) 

Suomen edustaja on Sirpa Lusa (TTL). Komission oli määrä kokoontua 24.-26.6. Pariisissa, 

Ranskassa, mutta kokous peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Komissio lähetti 

kaikille jäsenmaille kyselyn osallistumisesta kokoukseen, mutta tulosten raportointia ei 

toistaiseksi olla tehty. Palomiesten terveys ja turvallisuus oli näkyvästi esillä 

edustajakokouksessa sen ollessa toinen pääteema.  

 

CTIF Historia (History, Museums and Documentation, pj. Peter Schmidt) 

Suomen edustaja on Juhani Katajamäki (emerituspäätoimittaja). Komissio kokoontui 

kokoukseen ja konferenssiin 5.10. Pribyslavissa, Tsekeissä. Suomesta ei päästy osallistumaan 

tilaisuuteen. Komission laatiman julkaisun ja tilaisuuden aiheena oli palokuntien 

motorisoiminen, johon Katajamäki kirjoitti artikkelin ”Suomessa motorisointi käynnistyi 

1900-luvun alussa”. 
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CTIF Extrication and New Technologies  

Suomen edustaja on Mikko Saastamoinen (Etelä-Karjalan Pelastuslaitos). Komissio kokoontui 

Poitiersissa, Ranskassa 23-27.5. ja Helsingin edustajakokouksen yhteydessä 7.-8.9. 

Kokouksissa agendalla oli ISO-projektin tilanne, uusien projektien luominen ja työryhmien 

määrittely. Komission ensimmäisessä projektissa, ”Pelastaminen ja uudet 

ajoneuvoteknologiat” (Extrication and new vehicle technology), tehdään työtä autojen uusien 

teknologioiden ja erilaisten ISO standardointien parissa, nimenomaan pelastustoimen 

näkökulmasta. Ranskan kokous järjestettiin Ranskan pelastustoimen Technical Days-

tapahtuman yhteydessä. Saastamoinen piti esitelmän kilpa-ajoneuvosta pelastamisesta.  

 

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

Suomen edustaja on puheenjohtajana toimiva Mira Leinonen (Etelä-Suomen AVI). Komissio 

kokoontui Varsovassa, Puolassa 14.–15.4., jonne Leinosen sijaisena osallistui SPPL:n Camilla 

Volanen, ja Kognsbergissä, Norjassa 5.–8.10. Kokouksissa on työstetty eteenpäin kyselyä 

jäsenmaille ja parannettu komission nettisivuja. Lisäksi Norjan kokouksessa kuultiin mm. 

uutisia Lontoon ensimmäisestä naispuolisesta pelastuskomentajasta sekä Ruotsissa 

suoritettavasta kiertueesta, jonka teemana on ”Miksi naiset lopettavat pelastustoimessa”. 

 

CTIF Koulutustyöryhmä (Training Working Group, pj. Jörg Winkler) 

Suomen edustaja on Kari Kinnunen (Pelastusopisto). Työryhmän tarkoituksena oli kokoustaa 

Helsingin edustajakokouksen yhteydessä, mutta kokous peruttiin vähäisen osallistujamäärän 

vuoksi, eikä korvaavaa kokousta järjestetty vuoden 2016 aikana.  Ryhmän päätarkoituksena 

on kerätä tietoa pelastustoimeen liittyvistä toimintatavoista, tutkimuksista sekä koulutuksen 

järjestämistavoista. Suomen tehtävä on selvittää fyysiseen toimintakykyyn, fyysisiin 

vaatimuksiin sekä työturvallisuuteen ja – terveyteen vaikuttavia seikkoja. Kaikilla ryhmän 

jäsenillä on omat vastuualueensa, mm. pelastustoiminta kylmissä olosuhteissa, tunnelipalot, 

vaaralliset aineet, koulutusympäristöt, virtuaalinen opettaminen. Jäsenet esittävät omat 

alueensa ja niihin keräämänsä tiedot kokouksissa.  

 

CTIF Vapaaehtoispalokuntien työryhmä (Volunteers, pj. Hubert Vetter) 

Suomen edustaja on Petri Jaatinen (SPEK). Työryhmä kokoontui 7.-8.3. Lenzburgissa, 

Sveitsissä. Jaatisen ohella mukana oli Florian Kruger tulkkina, sillä työryhmän kokoukset 

pidetään saksaksi. Kokouksen aiheena oli eri maiden palokuntien välinen solidaarisuusapu 

toisen maan maahanmuuttoon liittyviin tehtäviin sekä Euroopan vapaaehtoisen 

palokuntatoiminnan periaatteet, jotka laadittiin alustavasti. Jaatinen toi esille pelastusalan 

vapaaehtoistoiminnan kokonaiskuvan. Vapaaehtoistoiminta tulisi edistää vahvemmin 

paikallista turvallisuuskulttuuria laajentamalla toimintamuotojaan. 

 

CTIF Nuorisokomissio (Youth Leader Commission, pj. Jos Tholl/Jörn-Hendrik Kuinke) ja Suomen 

nuoriso- ja kilpailuasioiden työvaliokunta 

Suomen nuorisokomission edustajat ovat Torbjörn Lindström (Varsinais-Suomen 

aluepelastuslaitos) ja Valtteri Tervala (SPEK). Komissio kokoontui 5.-8.5. Trentossa, Italiassa ja 

16.-18.9. Splitissä, Kroatiassa. Italian kokouksen yhteydessä järjestettiin nuorisosymposium, 

jossa myös Suomella oli vahva edustus. Symposiumin työpajoissa mietittiin pienten lasten 
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integroimista palokuntaan, miten palokunnat voisivat saada esimerkiksi vammaisia, pakolaisia 

tai uudelle paikkakunnalle muuttaneita ihmisiä osallistumaan toimintaan, millä tavoilla tehdä 

valistustyötä ja jakaa tietoa paloturvallisuudesta, mitä asioita palokuntanuoret arvostavat 

eniten ja Suomen vastuulla ollut työpaja laittoi ryhmät miettimään, miten palokuntanuoret 

saataisiin hälytysosastoon. Vaihtelua eri maiden välillä näytti olevan jonkin verran niin iän kuin 

sääntöjenkin perusteella. Virallisessa kokouksessa keskusteltiin mm. kisojen ikärajoista sekä 

kokouskielestä. Suomi on laatinut oman ehdotuksensa komission toiminnan kehittämiseksi ja 

lisäksi Suomi esitteli 24365-portaalin.  

Suomalaisosallistujat nuorisosymposiumissa Italian Trentossa. Kuva: Valtteri Tervala 

 

Tuomarit osallistuivat Linzin tuomarikoulutukseen lokakuussa 2016. CTIF-harjoitusleiri 

järjestettiin Hämeenkoskella 21.5. ja kansalliset CTIF-kisat järjestettiin 6.8. Taivassalossa, jossa 

karsittiin vuoden 2017 Itävallan kisoihin lähtevät joukkueet.  

 

Kansallisten kisojen tulokset: 

 

Nuoret    Pisteet 

1 Kaarinan-Herralan VPK   1015,4 

2 Åbolands Brandkårsförbund rf  1010,5 

3 Salon VPK    978,6 

4 Taivassalon VPK   963,4 

 

Naiset A    Pisteet 

1 Nummelan VPK   331,7 

2 Taivassalon VPK   313,0 

 

Miehet A    Pisteet 

1 Nummelan VPK   389,2 
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2 Nurmon VPK   383,0 

3 Taivassalon VPK   355,8 

4 Pyhäsalmen VPK   346,5 

 

Miehet B    Pisteet 

1 Nurmon VPK   370,9 

2 Nuijamaan VPK   365,4 

 

100 m esteet   Aika 

Samuli Henriksson, Taivassalon VPK  23,50 

Valtteri Tervala, Haagan VPK   25,87 

Niko Koski, Taivassalon VPK   27,12 

Ilkka Horelli, Turun VPK   27,19 

Jesper Wallenius, Nummelan VPK  27,54 

Lasse Hällström, Nummelan VPK  35,53 

Kuvia kansallisista kisoista. Kuvat: Vesa Haloila 
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Työvaliokunta kokoontui 22.12. Turussa. Työvaliokuntaan kuuluu nuorisokomission edustajien 

lisäksi Jouko Koski kilpailujoukkueiden ja Katja Ahola tuomareiden edustajana. Työvaliokunta 

on osallistunut tapahtumien organisointiin, kilpailutoiminnan kehittämiseen ja 

nuorisokomission kokousten valmisteluun. Kilpailutyöryhmä ei kokoontunut vuoden 2016 

aikana.  

 

Muut tapahtumat 

Maaliskuussa 2016 järjestettiin CTIF:n ajankohtaistapahtuma, jossa CTIF:n presidentti Tore 

Eriksson kertoi kattojärjestön piirissä tehtävästä työstä. Eriksson kertoi CTIF:n tavoitteesta 

korostaa tärkeitä tuloksia ja levittää niitä käyttöön ja yhteiseksi hyödyksi, jotta vältetään 

tuplatyö ja säästää resursseja muualla, kun ei tarvitse tutkia samoja asioita uudelleen ja 

uudelleen. Tore Eriksonin lisäksi puheenvuoron pitivät CTIF:n Suomen kansallisen komitean 

puheenjohtaja Pentti Partanen sekä eri komissioiden ja työryhmien Suomen edustajat. 

 

Tiedotus ja materiaalit 

Viestintä ja tiedonkulku ovat olleet usean komission ja myös Executive Committeen asialistalla 

vuonna 2016. Vaikuttavan työn ehtona on tehokas tiedonkulku ja avoin viestintä edustajien, 

kansallisten komiteoiden ja kansainvälisen CTIF:n kesken. Komissioilla ja työryhmillä on 

kuitenkin hyvin erilaisia työskentelytapoja, mistä johtuen tiedonvälitys kansainvälisellä tai 

tasolla ei aina etene toivotulla tavalla aiheuttaen haasteita myös kansalliseen 

tiedonvälitykseen: osa tuottaa oppaita ym. materiaaleja, osa tarjoaa tiedonvaihto- ja 

keskustelufoorumin, osalla ei toimintaa juurikaan ole. Samoin tuotosten jakaminen eroaa: osa 

materiaaleista on julkisesti hyödynnettävissä, osa tukee lähinnä yksittäisen asiantuntijan 

ammattitaitoa ja tulee hyötyyn välillisesti. CTIF pyrkii edelleen yhtenäistämään komissioiden 

työskentelytapoja (vastuuhenkilö Ante Sanader). CTIF julkaisee muutaman kerran vuodessa 

ilmestyvää uutiskirjettä, jota jaetaan kansallisen CTIF:n nettisivulla.  

 

Pääasiallinen tiedotuskanava on www.ctif.fi. Sivustolla julkaistaan CTIF:n säännöt, 

yleisesittelyt (PowerPoint) ja vastaavat materiaalit, palotilastot sekä edustajien raportteja ja 

materiaaleja. Vuoden 2016 aikana sivustoa ylläpidettiin säännöllisesti. Lisäksi keskityttiin 

sivuston kuvien laatuun. Edustajat hyödyntävät omia jakokanaviaan (verkostot, seminaarit) 

toimintansa edistämiseksi. Vuoden 2017 aikana tullaan toteuttamaan tarkempi analyysi 

edustajien tiedonvälityksessä ja löytämään välineitä sen kehittämiseen. Lisäksi CTIF:lle 

perustettiin sosiaalisen median kanavat vuonna 2016 (Twitter, Facebook-sivu sekä Instagram-

tili). Näiden kehittäminen jatkuu vuoden 2017 aikana.  

 

SPEK tiedottaa CTIF-toiminnasta muun tiedotuksensa ohessa sekä ajankohtaistiedotteissa että 

mm. palokuntatoiminnan uutiskirjeessä.  Pelastustiedossa julkaistaan artikkeleita 

mahdollisuuksien mukaan ja lisäksi lehteä käytettiin tilaisuuksien mainostamiseen. 

Tiedotuksen ja viestinnän tehostamista on pyritty edistämään viestintäsuunnitelman avulla, 

joka päivitetään vuosittain. Lisäksi sen seurantaa ja arviointia kehitetään edelleen.  

 

Viestintäanalyysista voidaan havaita seuraavat pääkohdat: 
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• Kohderyhmät saavutettiin vuonna 2016 pääasiassa hyvin.  

• Tavoitteet eivät täysin toteutuneet. Suurin puute: resurssit ja vakiintuneiden prosessien 

ja työskentelytapojen puute.  

• Painopistealueet toteutuivat ja näkyivät toiminnassa hyvin. 

• Kilpailutoiminta on hyvin näkyvää ja kerää myös eniten huomiota. Muiden toiminta-

alueiden esiintuomiseen tarvitaan lisää panostusta. 

• Tapahtumat keräävät liikennettä sekä somessa että nettisivuilla – miten huolehtia 

aktiivisuus myös niiden välillä? 

• Palokuntatoiminnan uutiskirje on uusi, palokunnat hyvin tavoittava kanava 

• Hyödyntämättömiä kanavia ja toimintoja on vielä (CTIF uutiskirje, Facebook live, 

merkkipaalujen huomioiminen) 

Vuonna 2016 CTIF:stä ja silloin tulevasta Delegates’ Assemblysta kirjoitettiin artikkeli 

brittiläiseen Crisis Response Journaliin. CRJ on neljännesvuosittain julkaistava lehti, jossa 

käsitellään laajasti turvallisuuteen, varautumiseen, riskienhallintaan ja muuhun tematiikkaan 

liittyviä asioita. Lehtien tilaajat ovat eri alojen ammattilaisia ja alasta kiinnostuneita viidellä eri 

mantereella (Eurooppa, Pohjois-Amerikka, Australia, Afrikka ja Aasia). Artikkelit julkaistaan 

lisäksi CRJ:n nettisivulla, jolla on kuukausittain yli 400 000 kävijää. Lisäksi vuonna 2016 

kattojärjestötoiminnasta (CTIF, CFPA-E) kerrottiin Suomen Palopäällystöliiton lehdessä.  

 

Vuoden 2016 aikana CTIF:ään liittyviä uutisia julkaistiin kotimaisissa julkaisuissa seuraavasti: 

• Päijät-Hämeen pelastuslaitos, mediatiedote: Herralan VPK voittoon CTIF kilpailussa.  

• Pelastustieto: Suomi on CTIF:ssä hätäkeskuksen mallimaa 

• Pelastustieto: Taivassalon palokunta-SM karsii CTIF-kilpailijat Itävaltaan 

• Pelastustieto: Virheetön suoritus Turunmaan tytöiltä vie kohti CTIF-kisoja 

• Seutu4: Hämeenkoskella hiottiin palokuntataitoja alan olympialaisiin 

• Vakka.fi: Palomiesten SM-kilpailussa vierasjoukkueet veivät voiton 

• Åbo Underrättelse: Pargas och Korpo FBK ska tävla i Österrike 

• Palopäällystö: Aktiivinen kattojärjestötoiminta tuo tulosta 

 

Lisäksi CTIF on mainittu  

• Asolan VPK:n nettijulkaisussa (Asolan VPK: Erica Martelius - Vuoden 2016 Nuori 

Tulitaistelija) 

• Pelastustoimen mittarit - Katsaus kansainvälisiin mittareihin. Riitta Molarius, Timo 

Korhonen, Sirra Toivonen. Sisäministeriön julkaisu 2/2016. ISSN 2341-8524 ISBN 978-

952-324-056-8 (PDF). 

https://www.intermin.fi/download/65357_022016.pdf?1fcf87970c8ad388 

• Pelastustoimen kumppanuusverkoston uutiskirje 1/2016. (Maininta CTIF:n DA:sta). 

http://www.pelastuslaitokset.fi/js/upload/1466683500_Feeniks-uutiskirje-12016.pdf  

 

SPEKin viestintä: 

• Palokuntatoiminnan uutiskirje 2/2016: Palokuntanuorten CTIF symposium haku on 

käynnissä 

https://www.intermin.fi/download/65357_022016.pdf?1fcf87970c8ad388
http://www.pelastuslaitokset.fi/js/upload/1466683500_Feeniks-uutiskirje-12016.pdf
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• Palokuntatoiminnan uutiskirje 3/2016: CTIF kilpailutoiminnan harjoitusleiri 21.5.2016 

• Palokuntatoiminnan uutiskirje 4/2016: CTIF kilpailutoiminnassa monia 

mahdollisuuksia 

• Palokuntatoiminnan uutiskirje 5/2016: Kansainvälisestä toiminnasta intoa 

harrastukseen 

• Palokuntatoiminnan uutiskirje 10/2016: Haluaisitko lähteä vapaaehtoiseksi CTIF 

kisoihin Itävaltaan kesällä 2017? 

• SPEKsi ajankohtaistiedote: Kansainvälinen yhteistyö on mahdollisuus (maaliskuu 2016) 

• SPEK: Vapaaehtoisia haetaan kansainvälisen tilaisuuden järjestelyihin (maaliskuu 

2016)  

• SPEK: Kansainvälisen pelastustoimen kuulumisia Helsingissä 16.3. (maaliskuu 2016) 

• SPEKsi ajankohtaistiedote: Seminaarien syksy (elokuu 2016) 

• SPEK: Pariisin terrori-iskut edellyttivät suurta ponnistusta (syyskuu 2016) 

• SPEK: Frankfurt selvisi pakolaistulvasta vapaaehtoisten avulla (syyskuu 2016) 


