
TOIMINTAKERTOMUS 2021 
 
 
 
 

1 
 

CTIF SUOMEN KANSALLISEN KOMITEAN TOIMINTAKERTOMUS 2021 
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. 

CTIF:llä on 40 jäsenmaata ja 51 jäsenjärjestöä. CTIF:n mottona on ”Skilled firefighters – safe 

citizens”. 

 

Vuosi 2021 oli Suomen kansallisen komitean 53. 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 rekisteröimättömänä yhdistyksenä toimivan kansallisen komitean käytännön talous- ja 

hallintoasioista komitean valtuutuksella.  

 

Palosuojelurahasto myönsi vuoden 2021 toimintaan avustusta yhteensä enintään 106 256 €. 

Vuonna 2021 SPEKissä CTIF-asioiden hallinnoinnista ja koordinaatiosta vastasi kansainvälisen 

toiminnan erityisasiantuntija Taina Hanhikoski. 

 

Kansallisen komitean jäsenet vuonna 2021 olivat 

 

Kimmo Kohvakka, puheenjohtaja (SM)  

Jari Sainio, varapuheenjohtaja (SPEK) 

Minna Hirvonen, jäsen (Pelastusopisto) 

Veli-Pekka Ihamäki, jäsen (SPPL) 

Iivari Kalliomäki, jäsen (SPLY) 

Jyrki Landstedt, jäsen (pelastuslaitosten kumppanuusverkosto) 

Marko Hasari, asiamies (SPEK) 

 

Komitea kokoontui vuoden 2021 aikana 4 kertaa (15.1., 17.3., 10.6., 14.9.). Pöytäkirjat (ilman 

liitteitä) ovat tämän toimintakertomuksen liitteenä. Vuoden 2022 hakemus hyväksyttiin 

sähköpostitse. Joulukuulle suunniteltu komitean ja suomalaisedustajien yhteiskokous 

siirrettiin aikataulusyistä tammikuulle 2022. 

 

Kansallinen komitea aloitti sääntöjensä päivittämisen vuoden 2021 aikana vastaamaan 

paremmin nykyaikaisen kansallisen komitean toimintaa. Säännöt hyväksytään vuoden 2022 

alkupuolella.   

 

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 eivät toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. COVID-19:n aiheuttamat 

muutokset kansalliseen ja kansainväliseen CTIF-toimintaan ovat olleet mittavat. Alkuvuodeksi 

suunnitellut tilaisuudet osin peruttiin ja osin siirrettiin vuodelle 2022 sekä kansallisesti että 

kansainvälisesti. Osa tilaisuuksista toteutettiin virtuaalisesti ja osa hybridinä.  

On kuitenkin huomioitava, että 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. 

 

CTIF:n toimielimet ja edustajakokous (Delegates’ Assembly) 

 

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

puheenjohtajisto (Executive Committee). Varapuheenjohtajina ovat: 

• László Bérczi (Unkari)  

• Ole Hansen (Norja) 

• Zdenek Nytra (Tsekki)  

• Taina Hanhikoski (Suomi) 

• Christophe Marchal (Ranska) 

• Anatoly Suprunovsky (Venäjä)  

• Hubert Vetter (Itävalta) (15.10.2021 asti) 

• Yvonne Näsman (Ruotsi) (15.10.2021 lähtien) 

 

Edustajakokous järjestettiin hybriditilaisuutena 15.10.2021. Suomen kansallisen komitean 

edustajat ja varapuheenjohtaja olivat paikan päällä Marseillessa, jossa kokous pidettiin 127th 

Annual Firefighters’ Forumin yhteydessä. Kanada hyväksyttiin CTIF:n jäseneksi. Tarkempi 

kuvaus kokouksesta sekä edustajakokouksen talousliitteet ja toimintaraportit löytyvät tämän 

kertomuksen liitteistä.  

 

Varapuheenjohtaja Hanhikoski osallistui vuoden aikana säännöllisesti puheenjohtajiston 

kokouksiin, joita järjestetään joka toinen viikko online-kokouksina. Marseillen 

edustajakokouksen yhteydessä puheenjohtajisto tapasi myös livenä. Hanhikoski on 

osallistunut lisäksi ISO17840-työryhmään sekä CTIF:n viestintätyöryhmään, jonka tavoitteena 

on kehittää organisaation viestintää. Vuoden 2021 aikana Hanhikosken aloitteesta otettiin 

käyttöön pilvipohjainen tallennusjärjestelmä tärkeille dokumenteille, sekä uudistettiin 

kansainvälisen CTIF:n uutiskirje. Lisäksi Hanhikosken aloitteesta CTIF:n puheenjohtajisto laati 

syrjinnän, epäasiallisen käytöksen ja seksuaalisen häirinnän vastaisen julkilausuman, johon 

jokainen puheenjohtajiston jäsen sitoutui henkilökohtaisella allekirjoituksellaan.  
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CTIF Pohjoismaiden kokous 

 

CTIF:n pohjoismaiset kansalliset komiteat kokoontuivat tammikuussa 2021 virtuaalisesti. 

Kokouksessa keskusteltiin ajankohtaisista kansallisista asioista, koronan aiheuttamista 

haasteista sekä kansainvälisen CTIF:n asioista. Pohjoismaat päättivät lähettää kirjeen 

puheenjohtajistolle koskien komissioiden ja työryhmien aktiivisuutta ja näkyvyyttä. Lisäksi 

päätettiin kutsua Viro, Latvia ja Liettua seuraavaan kokoukseen mukaan. Muistio ja 

puheenjohtajistolle lähtenyt kirje on tämän raportin liitteenä.  

 

CTIF:n komissiot ja työryhmät 

 

CTIF:n asiantuntijatoiminta tapahtuu temaattisissa komissioissa (12) ja työryhmissä (3). 

Komissiot ovat tulipalojen ehkäisy, lentoasemien pelastustoiminta, vaaralliset aineet, 

metsäpalot, Eurooppa, terveys, historia, nuorisotoiminta, uudet teknologiat, pelastusalan 

naiset, kilpailutoiminta ja pelastusalan vapaaehtoiset. Työryhmiä ovat tunnelipalot, 

palontutkinta ja Tonavan maat. Lisäksi CTIF kokoaa vuosittain tilastotietoja eri maiden 

palotilastoista. Suomella oli vuoden 2021 lopulla nimetty edustus kymmenessä komissiossa ja 

yhdessä työryhmässä, ja maamme osallistuu aktiivisesti myös muihin CTIF:n toimintoihin (mm. 

kilpailu- ja tuomaritoiminta).  

 

Vuoden 2021 lopulla CTIF valmisteli uuden komission perustamista, joka kokoaisi CTIF:ssä 

tehtävän työn tueksi tieteellistä tietoa, ja lisäksi kokoaisi uusien pelastustoimen haasteiden 

vastaamiseksi (mm. hybridiuhat, ilmastonmuutos jne) olemassaolevien komissioiden 

osaamista (tulipalojen ehkäisy, metsäpalot, Eurooppa jne).  

 

CTIF:n komissio- työryhmätyö kärsi koronan vaikutuksesta merkittävästi. Osa komissioista 

kokoontui etänä, osa ei lainkaan. Uudet teknologiat -komissio ehti kokoustaa syksyllä kerran 

livenä.  

 

CTIF Tulipalojen ehkäisy (Fire Prevention, väliaikainen pj. Zoltán Hidas) 

Suomea edustaa komissiossa Jarkko Jäntti (Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri). SPEK 

Puheenvuoroja – sarjan julkaisu ”Vuosina 2012-2019 automaattisen sammutuslaitteiston 

aktivoineet tulipalot henkilöturvallisuuskohteissa” käännettiin englanniksi ja välitettiin 

komission jäsenille. Komission pitkäaikainen puheenjohtaja Ales Jug siirtyi pois komission 

johdosta kesällä 2021. Komissiolle ei ole toistaiseksi löytynyt uutta puheenjohtajaa, ja kokous 

peruuntui. Komission aiheet ovat edelleen tärkeitä, vaikka eri maiden erilaiset 

rakentamismääräykset haastavat yhteistä kehittämistä ja niiden välisistä eroista keskustelu vie 

aikaa kokouksissa (esimerkiksi, kun ohjelmassa on High rise -rakentaminen, niin joudutaan 

määrittelemään ensin, puhutaanko yli 40/20/16/15-kerroksisista tai jonkun yaardi tai 

metrimäärän ylittävästä rakennuksesta ja sen jälkeen, että käsitelläänkö vain 

asuinrakennuksia vai hotelleja tai kaikkia ylikorkeita. Sprinklauksen ja muidenkin 



TOIMINTAKERTOMUS 2021 
 
 
 
 

4 
 

pelastustoimintaa helpottavien laitteiden ja järjestelyjen käyttöönottamisessa on edetty, 

pääosin jäsenmaiden kokemusten kautta vuosien varrella. Puurakentamisen turvallisuus on 

myös herättänyt paljon keskustelua. 

 

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

Suomen edustaja on Veli-Matti Sääskilahti (Traficom), joka toimii myös komission 

puheenjohtajana. Komissiokokous järjestettiin virtuaalisena toukokuussa ja lokakuussa 2021. 

Toiminnan tukena on ollut muutaman vuoden ajan neljähenkinen kokousta valmisteleva ja 

toimintaa tehostava ”Board” eli johtokunta ja pohjoismainen kokous, jotka ovat nyt olleet 

tauolla koronan vuoksi. Komissiossa on paljon uusia jäseniä ja tiedonjako kiinnostaa selvästi. 

 

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

Suomen edustajana toimii saakka Timo Kuossari (Kymenlaakson pelastuslaitos). Komissio 

kokoontui lokakuussa Virossa, mutta Suomen edustaja ei osallistunut pahentuneen 

koronavirustilanteen vuoksi.  

 

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

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

Petri Lyttinen (Itä-Uudenmaan pelastuslaitos). Komissio ei kokoontunut vuoden aikana 

koronasta johtuen.  

 

CTIF Eurooppa (Europe, pj. Dennis Davis) 

Suomen edustaja on Olli-Pekka Ojanen (Pirkanmaan pelastuslaitos). Komissio ei kokoontunut 

vuoden 2021 aikana.  

 

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

Suomen edustaja on Sirpa Lusa (TTL). Komissio kokoontui virtuaalisesti useamman kerran 

vuoden 2021 aikana. Komission fokuksessa on erityisesti pelastajien perusterveyteen ja 

ammattisyöpiin liittyvät asiat. Komissio tuotti CTIF:n sivuille julkaisun liittyen ravintoon ja 

nesteytykseen (liitteenä). Varapuheenjohtaja Hanhikoski toimii komission ja 

puheenjohtajiston välisenä yhteyshenkilönä. 

 

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

Suomella ei ole tällä hetkellä edustajaa komissiossa. Komissio on aktivoitunut ja toivoo uusia 

jäseniä. Suomen CTIF ei ole saanut tietoonsa kirjan julkistusta. 

 

CTIF Extrication and New Technologies (pj. Mikko Saastamoinen) 

Suomen edustaja on puheenjohtajana toimiva Mikko Saastamoinen (Etelä-Karjalan 

Pelastuslaitos). Komissio kokoontui kahdesti: virtuaalisesti keväällä ja livenä Marseillen 

edustajakokouksen yhteydessä syksyllä. Kokousten ohessa komissiossa jaetaan paljon tietoa 

sähköpostitse. 
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Saastamoinen koulutti huhtikuussa 2021 Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton 

tieliikennepelastamisen koulutuksissa 254 osallistujaa ISO17840-standardista ja muista 

komission asioista.  

Sekä Saastamoinen että varapuheenjohtaja Hanhikoski ovat osallistuneet ISO17840-

standardin toimeenpanoon keskittyvään kansainväliseen työryhmään, joka kokoontui 

kolmesti virtuaalisesti vuoden 2021 aikana. Työryhmää vetää CTIF:n entinen presidentti Tore 

Eriksson. Työryhmän kokousmuistiot ovat liitteenä. 

 

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

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

on kokoontunut virtuaalisesti ja lisäksi järjestänyt yhteensä viisi webinaaria, joissa käsitellään 

mm. jäsenmaiden erityiskysymyksiä, naispelastajien syöpiä ja muita terveysaiheita, 

muunsukupuolisille annettavaa tukea, seksuaalivähemmistöjen tilannetta jne.  Komissiolla on 

hyvin aktiivinen WhatsApp-ryhmä, jossa jaetaan runsaasti tietoa eri aiheista. Komissio on 

osallistunut myös mm. eurooppalaiseen tutkimukseen pelastustoimen tasa-arvon tilasta, ja 

lapsille suunnattuun FireHeart 3D-elokuvaan, jonka lopussa listataan eri maiden ensimmäisiä 

naispelastajia (ensi-ilta keväällä 2022). CTIF:lle on myös suunnitteilla koulutusta seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöistä komission kautta.  

 

CTIF Vapaaehtoiskomissio (Volunteers, pj. Christoph Weltecke) 

Suomen edustaja on Petri Jaatinen (SPEK). Komissiolle valittiin uusi puheenjohtaja kesällä 

2021. Komission 2021 kokous peruuntui koronan takia. 

 

CTIF Tunnelipalotyöryhmä (Tunnel Fire Working Group, pj. Ole J. Hansen) 

Työryhmä käsittelee ahtaiden tilojen, kuten tunnelien ja muiden maanalaisten rakenteiden, 

tulipalojen erityisongelmia. Joitakin samoja ongelmia ja haasteita voidaan soveltaa myös 

korkeisiin kerrostaloihin ja muihin vaikeisiin rakenteisiin. Työryhmä ei kokoontunut vuoden 

2021 aikana. 

 

CTIF Palontutkinta (Fire Investigation, pj. László Bérci) 

Suomen edustaja on Timo Kouki (Itä-Uudenmaan pelastuslaitos). Työryhmä ei kokoontunut 

vuoden 2021 aikana koronan vuoksi. Komissiojäsenet vaihtavat tietoa aktiivisesti kokousten 

puutteesta huolimatta.  

 

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

Suomen nuorisokomission edustajat ovat Torbjörn Lindström (Varsinais-Suomen 

pelastuslaitos) ja Ilkka Horelli (Lounais-Suomen AVI). Edustajan tai edustajien ollessa estyneitä 

heitä on tuurannut Jens Tegengren (Grankulla FBK). Komission kevään ja syksyn kokoukset 

järjestettiin virtuaalisesti. Kokouksissa käsiteltiin pääosin koronan aiheuttamia muutoksia 

nuoriso- ja kilpailutoimintaan sekä tulevia Celjen palokuntakilpailuja. Suomalaisosallistujien 

toiveena on, että komissiotyö keskittyisi nuorten osalta muuhunkin kuin vain kilpailuihin, 

esimerkiksi nuoriso-ohjaajatapaamisiin.  
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Kilpailutoiminta 

Kilpailutoiminnan osalta kotimaassa kilpailu- ja työvaliokunta päätyi ratkaisuun, jossa nuoret 

kisasivat Paraisilla 2.10. kansallisissa kisoissa ja aikuisten osalta ilmoittautuminen Celjen 

kisoihin tapahtui sähköposti-ilmoituksella.  

 

Nuorten kansallisten kisojen tulokset: 

Sekajoukkueet (suluissa yhteispisteet): 

 

1. LUP (1020,42) 

2. Turun VPK (978,58) 

3. Kaarinan VPK (915,42) 

4. Pargas FBK (911,54) 

 

Tyttöjoukkueet: 

1. Nummela-Turku (958,51) 

 

CELJE 2022 joukkueet 

 

Miesten A-sarja 

Pyhäsalmi, Turku, Nummela I 

 

Miesten B-sarja 

Taivassalo, Nummela II 

 

Naiset 

Nummela, 

 

Nuoret 

LUP, Turun VPK 

 

Tytöt 

Nummela-Turku 

 

Pasi Uurasmaa valittiin nuorten päätuomariksi, kun Ari Viili jäi toiminnasta pois 2020 ikärajan 

ylittyessä. Uurasmaan tehtäviä päätuomarina on mm. koordinoida tuomaritoimintaa 

kotimaassa ja kilpailuissa. Lisäksi hän näkee selviä tavoitteita kilpailutoiminnan suhteen - lisätä 

CTIF-kilpailutoiminnan tunnettuutta kotimaassa ja varmistaa harrastajien riittävyys 

jatkossakin. 

 

Itävallassa järjestettiin tuomarikoulutus lokakuussa 2021. Linzin koulutukseen osallistuminen 

on edellytys toimimiselle CTIF:n kansainvälisissä tuomaritehtävissä. Aikuisten 

tuomarikoulutukseen osallistuivat Kalle Lehtonen ja Katja Ahola, ja nuorten 

tuomarikoulutukseen Tero Virolainen, Pasi Uurasmaa ja Roosa Hyppölä.  
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Suomen CTIF tuotti nuorille opasvideot kilpailutoimintaan liittyen. Videoiden tarkoitus on 

toimia perehdytysvälineenä ja kuivaharjoittelun apuna. Videoissa on kalusto-osuus, 

viestiosuus ja tuomarimerkit, ja ne on eritelty toimijoittain. Videot julkaistiin Suomen CTIF:n 

YouTube-tilillä: https://youtube.com/playlist?list=PL_OuHmHIKIDCnpi8k7CkI35qqaEzAEjB0.  

 

Suomen nuoriso- ja kilpailuasioiden työvaliokunta 

Nuoriso- ja kilpailuasioiden työvaliokunta kokoontui vuoden aikana neljästi. Työvaliokuntaan 

kuuluu nuorisokomission edustajien lisäksi Jouko Koski kilpailujoukkueiden, Kalle Lehtonen ja 

Pasi Uurasmaa tuomareiden edustajana sekä CTIF-koordinaattori Hanhikoski.  

Työvaliokunta keskusteli kokouksissaan koronan aiheuttamista muutoksista ja tarpeellisista 

toimenpiteistä. Lisäksi keskusteltiin valmistautumisesta Celjen kilpailuihin ja muista 

ajankohtaisista asioista.  

 

Muut tapahtumat 

 

Kansainvälinen CTIF järjesti toukokuussa ”Fire, Rescue and New Challenges” -

ajankohtaistilaisuuden webinaarina. Tilaisuuteen ilmoittautui yli 240 kuulijaa 40 eri maasta. 

Webinaarissa kuultiin Japanin, Belgian ja Yhdysvaltojen pelastustoimien kohtaamista 

haasteista ja ratkaisuista COVID-19-kriisissä. Lisäksi webinaarissa esiteltiin italialaisen CBRN-

tiimin työskentelyä Libanonissa Beirutin räjähdyksen jälkeen, kuultiin maastopalojen uhasta 

kriittiselle infrastruktuurille ja LNG-testeistä pelastustoimen näkökulmasta.  

 

Suomen CTIF järjesti ”Tarroja, tasa-arvoa ja paljon muuta – CTIF pelastustoimen 

näköalapaikalla" -webinaarin 24.5. verkossa. Tilaisuuteen osallistui noin 40 osallistujaa. 

Tilaisuuden avasi CTIF:n presidentti Milan Dubravac, jonka jälkeen kansallisen komitean 

puheenjohtaja Kimmo Kohvakka kertoi ajankohtaisia asioita. Lisäksi tilaisuudessa kuultiin 

lentoasemien pelastustoiminnan, pelastusalan naisten ja uusien teknologioiden ajankohtaisia 

aiheita. Esitykset ovat saatavilla CTIF:n nettisivulla. 

 

Tiedotus ja materiaalit 

 

CTIF:ssä on tunnistettu, että 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, minkä takia 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 englannin ollessa muualla vahvana 

kielenä).  

 

https://youtube.com/playlist?list=PL_OuHmHIKIDCnpi8k7CkI35qqaEzAEjB0
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CTIF julkaisee artikkeleita ja uutisia nettisivuillaan www.ctif.org. Komissio- ja 

työryhmäosioiden päivittäminen on kunkin komission ja työryhmän vastuulla, mikä aiheuttaa 

haasteita em. seikkojen takia. CTIF:n englanninkielinen uutiskirje uudistettiin ulkomuodoltaan 

ja järjestelmältään (sähköpostiviestistä Mailchimp-järjestelmään) ja ensimmäinen uusi 

uutiskirje julkaistiin vuoden 2021 lopussa.    

 

Korona aiheutti haasteen myös CTIF:n viestinnälle. Komissio- ja työryhmätyön hiljentymisen 

myötä viestittäviä aiheita ei juurikaan ollut ajankohtaisista tapahtumista.  

 

Kotimaassa julkaistiin kaksi suomenkielistä uutiskirjettä.  Uutiskirjeissä tuodaan esille 

ajankohtaisia asioita ja esitellään eri komissioiden ja työryhmien työtä. Varapuheenjohtaja 

Hanhikoski jatkaa kirjoittamista blogityyppiseen osioon CTIF.fi-sivulla nimeltä 

”Varapuheenjohtajalta”, jossa hän avaa puheenjohtajiston työtä ja kokemuksiaan 

kansainvälisessä CTIF:ssä.  

 

Työ saavutettavuuden eteen CTIF Suomen nettisivuilla jatkui edelleen vuonna 2021.  

 

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

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

materiaaleja. Vuoden 2021 aikana sivustoa ylläpidettiin säännöllisesti. Edustajat hyödyntävät 

omia jakokanaviaan (verkostot, seminaarit) toimintansa edistämiseksi. Suomen CTIF löytyy 

myös Instagramista, Facebookista ja Twitteristä.   

 

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. Koronan vuoksi 

CTIF-asioiden pelastuslaitosten viestintäverkostoon, pelastuslaitosten kansainvälisten 

asioiden yhteyshenkilöille, ministeriön kansainvälisten asioiden ohjausryhmään sekä 

kansainvälisten asioiden pyöreään pöytään siirtyi. Lisäksi kansallisen komitean suunnittelema 

ulkoinen arviointi on toistaiseksi jäissä. Viestintäsuunnitelman seurantaa ja arviointia 

kehitetään myös edelleen.  

 

Viestintäanalyysi (tarkempi liitteenä) 

 

• Korona vaikutti edelleen viestintään merkittävästi. Siitä huolimatta viestityt aiheet 

saavuttivat yleisön hyvin. Nettisivuilla tehtiin jälleen kävijäennätys. 

• Kohderyhmät saavutettiin hyvin tai kohtuullisesti.  

• Tavoitteet toteutuivat kohtuullisesti. Koronan myötä alkuperäiset suunnitelmat 

muuttuivat merkittävästi, mutta jos tavoitteita tarkastellaan toteutuneen viestinnän 

läpi, ne toteutuivat kohtuullisesti.  

• Painopistealueet eivät toteutuneet odotetulla tavalla koronan vuoksi.   
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• Muutama komissio ja toimintamuoto kerää suuren osan huomiosta (kilpailutoiminta, 

nuorisotoiminta, naiskomissio, uudet teknologiat). Muiden toiminta-alueiden 

esiintuomiseen tarvitaan edelleen lisää panostusta. 

• Suomenkielinen uutiskirje sekä YouTube-kanava täydentävät perinteisiä ja sosiaalisia 

viestintäkanavia ja nykyiset kanavat riittävät CTIF-viestintään.  

• Saavutettavuuden parantaminen direktiivin edellyttämällä tavalla tulee entisestään 

parantamaan sivuston saavutettavuutta.  

• 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. Facebook-ryhmä perustettiin tätä varten, mutta se vaatii 

paljon aktivoimista, jotta toimii toivotulla tavalla. Panos/tuotossuhde on 

mietittävä. 

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 myös hyvin vaihtelevaa. 

 

SPEKin viestintä: 

• Palokuntatoiminnan uutiskirje 3/2021 

o CTIF:n kansalliset kisat 2021 siirtyvät 

• SPEKsi uutiskirje 28.4.2021 

o CTIF-webinaarissa kansainvälisiä näköaloja 

• Palokuntatoiminnan uutiskirje 4/2021 ja Palokuntatoiminnan uutiskirje 5/2021 

o Tarroja, tasa-arvoa ja paljon muuta - CTIF pelastustoimen näköalapaikalla; 

tervetuloa kuulemaan, mitä kaikkea pelastustoimen kansainvälisellä 

kentällä tapahtuu. 

• SPEKsi uutiskirje 4.6.2021 

o Korona, sähköautot ja varautuminen ovat pinnalla pelastusalan 

kansainvälisessä yhteistyössä 

• Palokuntatoiminnan uutiskirje 7/2021 

o CTIF kansalliset kisat Paraisilla 1.-3.10.2021 

• Palokuntatoiminnan uutiskirje 8/2021 

o CTIF kansalliset kisat Paraisilla 2.10.2021 

• Palokuntatoiminnan uutiskirje 9/2021 

o Palokuntanuorten kansalliset CTIF-kilpailut järjestettiin 2.10.2021 Paraisilla 

 

Muu viestintä: 
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• Keskisuomalainen 22.1.2021: Pieni tarra, iso hyöty 

• Luoteis-Uusimaa, Vihdin Uutiset 11.10.2021: Nummelan VPK:n nuorille SM-kultaa. 

https://www.luoteis-uusimaa.fi/paikalliset/4325388  

 

Muut maininnat:  

• Hjulfors, Samuel (2021): Sopimushenkilöstön näkemykset hälytysjärjestelmien 

toimintavarmuudesta Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksella 

(http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105046814) (opinnäytetyö) 

• Suur-Jyväskylän Lehti 23.5.2021: Harri Hämäläisen menestyneintä keksintöä on 
myyty 187 000 kappaletta (https://www.sjl.fi/paikalliset/4149337)  

https://www.luoteis-uusimaa.fi/paikalliset/4325388
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105046814
https://www.sjl.fi/paikalliset/4149337

