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CTIF SUOMEN KANSALLISEN KOMITEAN TOIMINTAKERTOMUS 2018
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 2017 CTIF:ään kuului 39 jäsenmaata ja n. 40 jäsenjärjestöä. CTIF:n mottona on ”Skilled
firefighters – safe citizens”.
Vuosi 2018 oli Suomen kansallisen komitean 50. 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 2018 toimintaan avustusta yhteensä enintään 125 000 €.
Vuonna 2018 SPEKissä CTIF-asioiden hallinnoinnista ja koordinaatiosta vastasi kansainvälisen
toiminnan asiantuntija Taina Hanhikoski.
Kansallisen komitean jäsenet vuonna 2018 olivat
Simo Weckstén, puheenjohtaja (SPEK)
Esko Koskinen, varapuheenjohtaja (SM) (31.10.2018 saakka)
Kimmo Kohvakka, varapuheenjohtaja (SM) (1.11.2018 lähtien)
Minna Hirvonen, jäsen (Pelastusopisto)
Jari Sainio, jäsen (SPPL)
Marko Hasari, asiamies (SPEK)
Lisäksi vuoden 2018 lopulla valmisteltiin pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ja Suomen
Palokalustoliikkeiden Yhdistyksen kutsut kansalliseen komiteaan.
Komitea kokoontui vuoden 2018 aikana 3 kertaa (27.3., 3.9., ja 30.10.). Lisäksi komitea piti
yhden sähköpostikokouksen. Pöytäkirjat (ilman liitteitä) ovat tämän toimintakertomuksen
liitteinä (1-4).

Toiminnan tarkoitus ja vaikuttavuus
CTIF-toiminta tarjoaa Suomen pelastustoimelle verkottumista, tiedon tuottamista ja vaihtoa
sekä mahdollisuuden vaikuttaa pelastustoimen kehitykseen. CTIF järjestää kansainvälisiä
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konferensseja ja asiantuntijatapahtumia, julkaisee tulipalotilastoja ja muita aineistoja, edistää
palokuntanuorisotyötä sekä organisoi neljän vuoden välein järjestettävät palokuntakilpailut n.
3 000 kilpailijalle. Asiantuntijakomissiot ja – työryhmät ovat keskeinen osa toimintaa.
Keskeiset tapahtumat onnistuivat pääsääntöisesti toimintasuunnitelman mukaisesti. Vuoden
2018 merkittävimmät tapahtumat olivat pohjoismainen kokous Turussa, edustajakokous
Yhdysvalloissa,
lentoasemien
pelastustoiminnan
seminaari,
kansainvälinen
ajankohtaisseminaari Brysselissä sekä kansainvälisen toiminnan ajankohtaistilaisuus
Helsingissä, jonka yhteydessä juhlittiin 50-vuotiasta kansallista komiteaa.
Yleisen palokuntalaiskokouksen yhteyteen suunniteltu hakatikas-kilpailu ja CTIFjuhlaseminaari eivät toteutuneet logististen haasteiden ja päällekkäisen pelastusjohtajien
tapahtuman vuoksi.

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 Marc Mamer
(Luxembourg) Varapuheenjohtajina toimi vuonna 2018:
• 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 14.6.2018 Las Vegasissa, Yhdysvalloissa, NFPA:n vuosittaisen
konferenssin yhteydessä. Kansainvälisen CTIF:n taloustilanne on positiivinen. Teemoista
ajoneuvojen virtalähteet, uudet energialähteet akuissa jne. aiheuttavat haasteita
paloturvallisuudelle. Lisäksi viimeaikaiset tapahtumat, kuten tornitalojen palot ja metsä- ja
maastopalot osoittavat, että haasteita riittää.
Pentti Partanen nimettiin kokouksessa CTIF:n kunniajäseneksi.
Edustajakokous päätti seuraavien tapahtumien isännyydet:
• Vuoden 2019 edustajakokous nuorten kansainvälisten palokuntakilpailujen
yhteydessä heinäkuussa Martignyssa, Sveitsissä
• Vuoden 2020 edustajakokous Interschutzin yhteydessä kesäkuussa Hannoverissa,
Saksassa
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Muita edustajakokouksessa käsiteltyjä aiheita on liitteessä 5.

CTIF Pohjoismaiden kokous
Pohjoismaiset CTIF-komiteat järjestävät vuosittain puheenjohtajakokouksen, jossa sovitaan
yhteisistä linjanvedoista ja käydään läpi ajankohtaisasioita osallistujamaista. Kokous pidettiin
8.-10.1. Turussa. Tilaisuudessa kuultiin eri maiden ja kansainvälisen CTIF:n kuulumisia sekä
kaksi esitystä: Tuomas Pylkkänen Lappeenrannan Teknillisestä Korkeakoulusta esitteli
opinnäytetyötään asioiden internetistä (Internet of Things) ja Iot-teknologian
hyödyntämisestä paloturvallisuuden kehityksessä ja Carl-Erik Wilén Åbo Akademista kertoi
ympäristöystävällisistä palonestoaineista. Kokousvieraat vierailivat myös Meyer Turku telakalla, jossa rakennetaan parhaillaan TUI:n Mein Schiff -sarjan risteilyalusta. Kokousraportti
on tämän toimintakertomuksen liitteenä 6.

Pohjoismaisen kokouksen osallistujia.
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CTIF:n komissiot
CTIF:n asiantuntijatoiminta tapahtuu temaattisissa komissioissa (12) ja työryhmissä (3).
Komissiot ovat tulipalojen ehkäisy, lentoasemien pelastustoiminta, vaaralliset aineet,
metsäpalot, Eurooppa, palokuntien työterveys, historia, nuorisotoiminta, uudet teknologiat,
pelastusalan naiset, kilpailutoiminta ja pelastusalan vapaaehtoiset. Työryhmiä ovat koulutus,
palontutkinta, ja Tonavan maat. Aiemmin työryhmäksi luotu ICT ei kerännyt tarpeeksi
osanottajia käynnistyäkseen. Lisäksi CTIF kokoaa vuosittain tilastotietoja eri maiden
palotilastoista. Suomella on vuoden 2018 lopulla nimetty edustus yhdeksässä komissiossa ja
yhdessä 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.‐16.6.2018 Las Vegasissa, Yhdysvalloissa ja 8.11.2018 Brysselissä järjestetyn
ajankohtaisseminaarin yhteydessä. Vegasin kokouksessa käytiin läpi CTIF:n kyselyn tuloksia
pelastuslaitosten roolista ja kokemuksista terrorististen tekojen yhteydessä. Brysselin
tapaaminen järjestettiin, koska kaikki komission kyselyyn vastanneet eurooppalaiset
asiantuntijat eivät päässeet osallistumaan ensimmäiseen keskusteluun pelastuslaitosten
roolista terrorismiin varautumisessa kesäkuussa Vegasissa. Brysselin kokouksen
puheenjohtajana toimi Jarkko Jäntti. Kyselyn perusteella on havaittavissa, että varsinaiset
taktiset toimintamallit tilanteiden aikana ovat yllättävän samankaltaisia eri puolilla maailmaa.
CTIF Lentoasemien pelastustoiminta (Fire and Rescue on Airports, pj. Veli-Matti Sääskilahti)
Suomen edustaja on Veli-Matti Sääskilahti (Finavia), joka valittiin komission puheenjohtajaksi
komission syksyn kokouksessa. Komissio kokoontui Wienissä 18.-20.9. Sääskilahti osallistui
kutsuttuna puhujana helmikuussa 2018 Norjassa järjestettyyn Brann og redning Flyplass seminaariin. Perinteisesti komissio on kokoontunut kerran vuodessa, toiminnan tukena on
ollut muutaman vuoden ajan neljähenkinen kokousta valmisteleva ja toimintaa tehostava
”Board” johtokunta. Nyt johtokunnan toiminta on uusien haasteiden edessä, koska kaksi
henkilöä on eläköitynyt tehtävistään.
Komissio on ollut merkittävästi mukana EASA (Euroopan ilmailuviranomainen) säädösten
valmistelussa. Wienin kokoukseen osallistui edustaja EASA:sta kertomaan viimeiset
kuulumiset pelastushenkilöstön terveystarkastus ja kuntotestaus uudistukseen. Komission
tekemä työ säädösten valmisteluvaiheessa tuotti tulosta ja EASA julkaisi komission
ehdotuksen mukaisen NPA (Notice of Propoced Amendment 2018 – 15). Säädökset antavat
kansallista harkintaa kuntotestien järjestämisessä.
Osana komission toimintaa järjestettiin lisäksi lentoasematurvallisuuden ajankohtaisseminaari
toukokuussa Helsinki-Vantaalla. Tilaisuudessa käytiin mm. läpi Turussa joulukuussa 2017
tapahtunut Finnairin hätälasku eri toimijoiden kannalta ja kuultiin OTKESin linjauksia
onnettomuustutkinnasta. Lisäksi Wolfgang Voraberger Rosenbauerilta kertoi simulaatioiden
antamista valmiuksista pelastushenkilöstön osaamiseen liittyen.
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Lentoasemakomission seminaariin osallistui n. 60 henkeä. Kuva: Taina Hanhikoski

CTIF Vaaralliset aineet (Hazardous Materials, pj. Roman Sykora)
Suomen edustaja on Ilpo Tolonen (Kymenlaakson pelastuslaitos). Komissio kokoontui 10. 12.5. Wienissä ja 7. - 8.11. Antwerpenissä. Tolonen on esitellyt kokouksissa uuden pelastuslain
sisältöluonnosta (mm. öljyntorjunnan sisällyttämisestä pelastuslakiin) ja ongelmallista
tilannetta, joka on muodostunut säiliökonttikuljetusten lisääntymisestä nestemäisissä
kemikaalikuljetuksissa. Säiliökonttien määrä on myös Suomessa lisääntynyt kuljetuksissa.
Suursäiliökontteja käytetään jo Saksan ja Beneluxmaiden välisessä liikenteessä ja ne voivat olla
tulevaisuudessa myös Suomen liikenteessä.
Komissio on edustanut CTIF:ää yhdessä Uudet teknologiat -komission kanssa mm. Kiinassa ja
Iranissa järjestetyissä seminaareissa. Lisäksi komissio on tavannut kansainvälistä
atomienergiajärjestöä IAEA:ta, joka julkaisee vuoden lopulla ohjeistuksen radiologisista uhista
ja pelastustoimesta. CTIF on ollut komission myötä mukana ohjeistuksen laatimisessa.
Tulevaisuudessa komissio pyrkii jäeneksi mahdollisesti YK:n turvallisuusosastoon (Security and
Safety Service). Komissio tekee työtä myös syövän ehkäisyn eteen ja siten synergiaa löytyy
myös terveyskomissioon.
Komissio on päivittämässä vuonna 2006 annettu ohjeistus ”Revision of the Manual for First
Responders to a Radiological Emergency”. Päivityksen tarpeen syynä on mm. tekniikan
lisääntyminen pelastustoimessa ja lääketieteelliset etenemiset. Samalla teknologia
mahdollistaa tiedon jakamisen tehokkaammin yleisölle sekä yleisön suojaaminen on
nopeampaa. Sosiaalisen median käyttö on lisääntynyt huomattavasti. Ohjeen termistöä
muutetaan myös nykyaikaiseksi.
Komissio on myös asettanut kolme uutta työryhmää: LNG, koulutus ja asetyleeni. Tolonen
toimii LNG työryhmän puheenjohtajana.
Komission kokouksissa vertaisoppimisella on suuri rooli; eri maiden ajankohtaisia asioita ja
tapahtumia käydään läpi kattavasti ja niistä jaetaan avoimesti tietoa komission jäsenille.
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CTIF Metsäpalokomissio (Forest Fires, pj. Charles Paldassari)
Suomen edustaja on Rami Ruuska (SM), edustajan ollessa estyneenä sijaisena on toiminut
Petri Lyttinen (Itä-Uudenmaan pelastuslaitos). Komissio ei kokoontunut vuoden 2018 aikana.
Komissio on kuitenkin tehnyt yhteistyötä mm. Eurooppakomission kanssa. Lisäksi komissio on
ehdottanut Kroatian hallitukselle Kroatian EU-puheenjohtajuuskaudelle (1.1.-30.6.2020)
teemaa ”role of firefighters in global disaster management, especially regarding wildland fire
prevention, suppression and recovery connected with global warming”.
CTIF Eurooppa (Europe, pj. Dennis Davis)
Suomen edustaja on Olli-Pekka Ojanen (Pirkanmaan pelastuslaitos). Komissio kokoontui 14.6.
Las Vegasin edustajakokouksen ja 8.11. Brysselin ajankohtaisseminaarin yhteydessä. Las
Vegasin kokouksessa Suomen CTIF:ää edusti Taina Hanhikoski ja Hanhikoski osallistui myös
Brysselin kokoukseen Ojasen kanssa. Dennis Davis valittiin Las Vegasissa komission palaavaksi
puheenjohtajaksi.
Agendalla on ollut erityisesti uudelleen virinnyt keskustelu työaikadirektiivistä, joka on
puhututtanut myös CTIF:n vapaaehtoistyöryhmää. Eri EU:n jäsenmaissa on hyvin erilaisia
käytäntöjä varallaoloon liittyen ja ne ehkä joutuvat tarkistamaan kansallista lainsäädäntöään
direktiiviin liittyen. Lisäksi komissio on ottanut käsittelyyn CFPA-E:n suositukset, joita CTIF on
luvannut kannattaa. Hanhikoski osallistuu suositusten arviointiin.
CTIF Palokuntien työterveyshuolto (Rescue/Health Services, pj. Jean-Yves Bassetti)
Suomen edustaja on Arja Uusitalo (TTL). Komissiokokousta ei voitu pitää 2018 vähäisen
kiinnostuksen takia. Komissiolla ei ole tällä hetkellä puheenjohtajaa ranskalaislääkärien jäätyä
eläkkeelle.
Muutama
jäsenmaa
osallistui
komission/jatkossa
työryhmän
uudelleenjärjestämiseen. Tulevia teemoja ovat palomiesten suojautumisen tehostaminen
myrkyllisiä aineita vastaan, hygienia ja tartuntataudit, palomiesten psykologinen terveys.
Jatkossa terveyskomissio työskennellee läheisesti vaarallisten aineiden komission kanssa
liittyen mm. myrkyllisiin aineisiin.
CTIF Historia (History, Museums and Documentation, pj. Peter Schmidt)
Suomen edustaja on nimeämättä. Komissio kokoontui 3.10. Cellessä, Saksassa. Suomen CTIF
ei ole saanut tietoonsa kirjan julkistusta.
CTIF Extrication and New Technologies (pj. Tom Van Esbroeck)
Suomen edustaja on Mikko Saastamoinen (Etelä-Karjalan Pelastuslaitos). Komissio kokoontui
Luxembourgissa 24-28.4. ja Brysselin ajankohtaisseminaarin yhteydessä 8-11.11. Komissiossa
on käynnistä lukuisia projekteja, joissa komission jäsenevät työskentelevät aktiivisesti.
Yhteistyö erityisesti Euro NCAP:n kanssa on tiivistynyt ja mm. Saastamoinen osallistui Belgiassa
järjestettyyn koulutusviikkoon, jossa leikattiin 24 autoa tieliikenneonnettomuuksien
pelastustoimen harjoittamiseksi. Lisäksi komission tekee töitä soveltuvan koulutusmateriaalin
kääntämiseksi eri kielille, myös suomeksi. Komission tekemän työn ansiosta Belgia on
ensimmäinen maa, joka sitoutuu merkitsemään käyttövoimalähteen kaikkiin julkisen
liikenteen busseihin ISO 17840 -standardin mukaisella symbolilla.
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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 23.-24.5. Fairfaxissa, Yhdysvalloissa ja 26.-28.11. Wienissä. Kokouksessa on
valmisteltu raporttia, jossa annetaan suosituksia toimenpiteistä jäsenvaltioille. Suositukset
annettiin äitiys-/raskausasioista, eläkeasioista, uran tukemisesta ja menopaussista. Lisäksi
kokouksessa on käyty läpi toimintamalleja seksuaaliseen häirintään liittyen ja pelastustoimen
teknisiä ja materiaalisia asioita, erityisesti varusteita.
CTIF Koulutustyöryhmä (Training Working Group, pj. Jörg Winkler)
Suomen edustaja on Kari Kinnunen (Pelastusopisto). Työryhmä ei kokoontunut vuoden 2018
aikana.
CTIF Vapaaehtoispalokuntien työryhmä (Volunteers, pj. Hubert Vetter)
Suomen edustaja on Petri Jaatinen (SPEK). Työryhmä kokoontui 13.-14.3. Pariisissa. Suomen
edustaja ei päässyt osallistumaan kokoukseen.
CTIF Palontutkinta (Fire Investigation, pj. László Bérci)
Suomen edustajaa ei ole nimetty. Työryhmän vuoden 2018 kokouksesta ei ilmoitettu.
CTIF Nuorisokomissio (Youth Leader Commission, pj. Jörn-Hendrik Kuinke)
Suomen nuorisokomission edustajat ovat Torbjörn Lindström (Varsinais-Suomen
aluepelastuslaitos) ja syksyllä 2018 valittu Ilkka Horelli (Lounais-Suomen AVI). Komissio
kokoontui 9.5. Budapestissä ja 2.-4.11. Pardubicessä, Tsekissä. Suomi esitti uudelleen 2017
syksyllä ensimmäisen kerran käsitellyn aiheen komission tavoitteiksi ja työjärjestykseksi.
Jaettiin komission jäsenet kahteen ryhmään. Työryhmien työskentelyn jälkeen päätetiin
perustaa työryhmä, johon ilmoittautuivat mukaan Iso-Britannia ja Luxemburg tuki työryhmää.
Suomi valittiin työryhmän vetäjäksi. Työryhmän esitys esiteltiin Tsekin kokouksessa, mutta
siitä ei tehty vielä päätöstä.
Budapestin kokouksen yhteydessä järjestettiin nuorisosymposium, johon Suomesta osallistui
nuoret Asolan, Iin ja Pihlavan VPK:ista sekä matkanjohtajat Vahdon VPK:sta ja Malax
Brandmannaförening:stä. Symposiumin työpajojen teemat olivat Tulva-peli, Uusi maa -peli,
nuorten osallistuminen palokunnassa ja nuorten osallistaminen.
Kaksi tuomaria ja tulkki osallistuivat Linzin tuomarikoulutukseen 12.-14.10. Linzissä. Kansalliset
CTIF-kisat järjestettiin 3.-4.8. Hämeenkoskella, jossa karsittiin vuoden 2019 kansainvälisiin
nuorten kilpailuihin lähtijät. Kilpailujen jälkeen tulokset olivat seuraavat:
Nuoret
1. Åbolands
pisteet 960,1 (tyttöjoukkue)
esterata aika 1:30,9, urheilukilpailu aika 1:37
2. Kaarina
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pisteet 863,1
esterata aika 2:42,8, urheilukilpailu aika 1:48,1
A-sarja
1. Nummelan VPK
pisteet 363,7
viestijuoksun aika 1:14,8
2. Pyhäsalmen VPK
pisteet 362,06
viestijuoksun aika 1:8,7
Kaarinan joukkue joutui henkilömuutoksen vuoksi perumaan osallistumisensa kansainvälisiin
kilpailuihin. Koska Åbolandsin joukkue on tyttöjoukkue, kisoihin voitiin valita kaksi
sekajoukkuetta heidän lisäkseen. Kansallinen komitea päätti käyttää option kahteen
joukkueeseen, ja mukaan haluavia joukkueita kartoitettiin kilpailujoukkueiden keskuudessa.
Paikan kilpailuihin saivat molemmat kiinnostuneet, Malax Brandmannaförening ja UPL:n
joukkue, joka koostuu Nummelan, Leppävaaran ja Kauklahden nuorista.
Suomen nuoriso- ja kilpailuasioiden työvaliokunta
Nuoriso- ja kilpailuasioiden työvaliokunta kokoontui vuoden aikana neljästi (7.2., 21.8., 1.10,
ja 19.11.). Työvaliokuntaan kuuluu nuorisokomission edustajien lisäksi Jouko Koski
kilpailujoukkueiden ja Katja Ahola tuomareiden edustajana. Syksyllä 2018 Ahola ja Tervala
jättäytyivät pois; uudeksi tuomariedustajaksi valittiin Kalle Lehtonen ja nuorisokomission
edustajaksi Ilkka Horelli. Työvaliokunta on osallistunut tapahtumien organisointiin,
kilpailutoiminnan kehittämiseen ja nuorisokomission kokousten valmisteluun.
Kilpailutyöryhmä ei kokoontunut vuoden 2018 aikana. Työvaliokunta on valmistellut
toiminnan tueksi ja kehittämiseksi vapaaehtoisista koostuvaa joukkoa, johon otettaisiin
mukaan tuomarien, kisaajien jne edustajia; toimijoita, jotka ovat valmiita kehittämään asioita
ja toimimaan työssä apuna. Kansallinen komitea hyväksyi ehdotuksen vuoden 2018 lopulla.
Tämä joukko korvaa kilpailutyöryhmän tulevaisuudessa.
Muut tapahtumat
Lohtajan palokuntanuorten suurleirin yhteydessä 4.7. leiriosallistujille annettiin mahdollisuus
harjoitella CTIF-kilpailukalustolla uusien joukkueiden houkuttelemiseksi toimintaan.
Epäsuotuisat sääolosuhteet estivät täyden kilpailun läpiviennin.
CTIF järjesti 9.-10.11. Brysselissä ajankohtaisseminaarin ”Fire, Rescue and New Challenges”.
Tilaisuuteen osallistui 175 osallistujaa 18 maasta. Belgian sisäministeri Jan Jambon allekirjoitti
tilaisuudessa yhteistyösopimuksen CTIF:n, Belgian sisäministeriön ja Belgian julkisen sektorin
liikenteen välillä, jonka myötä Belgia sitoutuu merkitsemään käyttövoimalähteen kaikkiin
julkisen liikenteen busseihin ISO 17840 -standardin mukaisella symbolilla. Ajoneuvoissa
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käyttövoimalähteiden kirjo tuo uusia haasteita pelastajille. ISO 17840 -standardin päivitys
tarkoittaa sitä, että ajoneuvoihin merkitään selkeillä symboleilla sen käyttämä virtalähde,
jolloin pelastajat tietävät, mitä on odotettavissa. Käyttövoimalähde tullaan merkitsemään
viiteen eri paikkaan ajoneuvossa. Tämä prosessi on merkittävältä osin tulosta CTIF:n Uudet
teknologiat -komission tekemästä työstä. Belgialainen palomies Kurt Vollmacher palkittiin
seminaarissa CTIF:n Award of Recognition -palkinnolla ansioistaan standardin päivityksessä.
Vollmacher on kollegansa Tom Van Esbroeckin kanssa tehnyt neljä vuotta töitä asian eteen
CTIF:ssä ja sitä ennen jo omassa työssään. Lisäksi seminaarissa puhuttiin palomiesten
terveydestä.
Suomen kansallinen CTIF-komitea juhlisti 50. toimintavuottaan joulukuussa järjestämällä
Helsingissä ajankohtaisseminaarin. Seminaarissa kuultiin Pentti Partasen juhlapuhe, Mikko
Saastamoisen ja Mira Leinosen näkemyksiä nyky-CTIF:n toiminnasta sekä
paneelikeskustelussa näkemyksiä pelastusalan kansainvälisyydestä sekä tiedon
jalkauttamisesta ja jakamisesta. Samalla palkittiin ansioituneita CTIF-toimijoita; kunniajäsenet
Rainer Alho, Matti Orrainen, Pentti Partanen sekä emerituspäätoimittaja Juhani Katajamäki.
Tiedotus ja materiaalit
Viestintä ja tiedonkulku ovat olleet jo pitkään CTIF-toiminnan haasteena. Asia on myös
Executive Committeen asialistalla. 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. Myös kielierot aiheuttavat
välillä haasteita (erityisesti saksan kielen vahva asema).
Viestinnän tehostamiseksi CTIF on palkannut viestintähenkilön (Björn Ulfsson), joka on
aktiivisesti nostanut CTIF:n näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja tuottaa runsaasti sisältöä.
CTIF:n nettisivut uudistuivat myös 2017-2018 vaihteessa. Komissio- ja työryhmäosioiden
päivittäminen on kunkin komission ja työryhmän vastuulla, mikä aiheuttaa haasteita em.
seikoista johtuen. Lisäksi 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 2018 aikana sivustoa ylläpidettiin säännöllisesti. Edustajat hyödyntävät
omia jakokanaviaan (verkostot, seminaarit) toimintansa edistämiseksi. Suomen CTIF löytyy
myös Instagramista, Facebookista ja Twitteristä, joita käytetään tiedottamiseen ja viestintään
aktiivisesti.
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SPEK tiedottaa CTIF-toiminnasta muun tiedotuksensa ohessa sekä 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:
•

•

•
•

•
•
•

Kohderyhmät saavutettiin 2018 pääasiassa hyvin. Yrityskumppanien saavuttaminen
edistyi, kun kansallinen komitea päätti kutsua Suomen Palokalustoliikkeiden Yhdistyksen
komitean jäseneksi.
Tavoitteet eivät täysin toteutuneet. Suurin puute: resurssien puutteesta johtuva
epäonnistunut ennakoiminen (johtuen koordinaatio-organisaation uudistuksista ja
sisäisistä prosesseista).
Painopistealueet toteutuivat ja näkyivät toiminnassa hyvin tai kohtuullisesti.
Muutama komissio ja toimintamuoto kerää suuren osan huomiosta (kilpailutoiminta,
nuorisotoiminta, naiskomissio, uudet teknologiat). Muiden toiminta-alueiden
esiintuomiseen tarvitaan lisää panostusta.
Palokuntatoiminnan 24365-uutiskirje tavoittaa palokunnat hyvin
Uusia kanavia ei hankittu, mikä oli resurssi- ja fokusointikysymys.
Identifioituja haasteita:
o Nettisivujen säännönmukainen päivittäminen – 2017 toteutettiin
ajankohtaisartikkelit komissioedustajien kanssa, 2018 ei ollut vastaavaa
konseptia. Sisällöntuottaminen omista/muiden materiaaleista.
o Sosiaalisen median algoritmit (esim. Facebook) ei suosi yhteisö/järjestöviestintää. Mahdollinen ratkaisu ryhmä?
o Työ komissioissa on joskus nykymittapuussa hidasta (asioiden pitkäjänteinen
työstäminen)
o Osa komissioista ja työryhmistä ilman suomalaisedustajaa tai komissio/työryhmä
ei toimi aktiivisesti
o Kansainvälisen CTIF:n viestintä ei ole aina ajantasaista, ennakoivaa eikä saavuta
jäsenmaita.
o Komissioiden ja työryhmien viestintä on hyvin vaihtelevaa.

Vuoden 2018 aikana CTIF:stä julkaistiin Pelastustiedossa:
• Asema 03/2018: Tasa-arvossa paljon tekemistä
• CTIF-seminaari: kansainvälinen toiminta osaksi pelastustoimen arkea 12.12.2018
Lisäksi CTIF on mainittu:
• Pelastustieto: Parempi imago ja tehokkaampi rekrytointi voisivat houkutella naiset
pelastusalalle 6.2.2018
• Pelastustieto: Lontoon pelastuskomentaja haluaa kaupunkinsa näköisen
pelastuslaitoksen 30.5.2018
• Pelastustieto: Palokuntanuorilla pula ohjaajista – vanhemmista ohjaajia? 27.6.2018
• Pelastustieto 9-10/2018: Rainer Alho – Stadin brankkari
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•

Pelastustieto: Naisilla pula sopivista varusteista – istuvat vaatteet ovat osa
työturvallisuutta 5.12.2018

SPEKin viestintä:
• Palokuntatoiminnan uutiskirje 2/2018: Vapaaehtoisia Budapestiin lähtijöitä?
(Nuorisosymposiumin rekrytointikirje):
https://spek.onedu.fi/koulutus/zine/387/article-181348
• Palokuntatoiminnan uutiskirje 5/2018: Terveisiä CTIF:n nuorisokomission
kansainvälisestä tapaamisesta!:
https://spek.onedu.fi/koulutus/zine/404/article-227132
• Palokuntatoiminnan uutiskirje 6/2018: Kutsu kansallisiin CTIF-kilpailuihin:
https://spek.onedu.fi/koulutus/zine/411/article-231727
• Palokuntatoiminnan uutiskirje 8/2018: Paikka auki nuorten joukkueelle CTIF:n
kilpailuihin Sveitsiin 14.-21.7.2019: https://spek.onedu.fi/koulutus/zine/425/article261764
• Palokuntatoiminnan uutiskirje 9/2018: Suomesta kolme joukkuetta kansainvälisiin
palokuntakilpailuihin: https://spek.onedu.fi/koulutus/zine/439/article-276917
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