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Mitä on varautuminen?

Toimintaa:

- jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman 
häiriötön hoitaminen

- ja varmistetaan mahdollisesti tarvittavat 
tavanomaisesta poikkeavat toimenpiteet 
(normaaliolojen) häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa



Päivän aiheet

Tarkoitus on herättää ajatuksia siitä miten:

1. Itse olet varautunut ja pystyt toimimaan pitkäkestoisissa häiriötilanteissa

2. Palokuntasi on mahdollistanut toiminnan häiriötilanteissa

3. Hälytystoiminnan hoito on mahdollista erityisesti pitkäkestoisissa tilanteissa

4. Pelastuslaitos tukee toimintaa

5. Poikkeusolojen jutut

Tavoitteena on saada kuulija tekemään listaa tarvittavista toimenpiteistä ja toimimaan



Sinä itse

Miten on, oletko:

1. Tutustunut 72 tuntia -ohjeistukseen ja tutustuttanut perheesikin siihen

2. Oletko tehnyt tarpeelliset toimenpiteet, jotta perheesi/ kotisi selviytyy ilman sinua

3. Valmistautunut henkisesti kahden rintaman paineeseen

4. Sopinut asioista työnantajasi kanssa

Tee lista tarvittavista toimenpiteistä

1. Mikä on vielä hoitamatta?

2. Kuka ottaa asiat hoitoonsa, kun sinä olet muissa tehtävissä?

3. Miten asiat hoidetaan kun työmäärä kasvaa?



Palokuntasi hallinto

Onko palokuntasi:

1. Miettinyt mihin pitää oikeasti varautua

2. Sopimukset kunnossa ja mitä niissä sanotaan varautumisesta

3. Toimitilat ja muut fasiliteetit häiriötilanteissa toimimista tukevia

Ellei ole tai sinulla on epäilyksiä asioiden suhteen, niin:

1. Käynnistä keskustelu asioista

2. Tee ehdotuksia hallitukselle

3. Miettikää yhdessä ratkaisuja



Hälytystoiminnan ylläpito

Onko kaikille selvää miten:

1. Vuorottelu toimii ja kuinka se laitetaan käyntiin

2. Mistä saadaan täydennyksiä erilaisiin tarpeisiin erilaisissa tilanteissa

3. Hälytyskaluston minimi vaatimukset (m. polttoaineet tankeissa yms.)

4. Kuka johtaa ja käskee asioita milloinkin

Jos näissä asioissa on epäselvää, niin:

1. Käykää keskustelua päällystön kanssa

2. Miettikää yhdessä parhaita käytäntöjä

3. Kartoittakaa henkilöstön mahdollisuudet eri tilanteissa

4. Tehkää selkeät ohjeet myös perusasioista



Pelastuslaitoksen tuki

Onko pelastuslaitoksenne:

1. Antanut ohjeita palokunnan varautumisesta

2. Sopimuksessa määritelty velvollisuuksia puolin ja toisin

3. Antanut tukea (materiaalista tai tiedollista) varautumisesta

Jos yksikin edellisistä epäilyttää, niin:

1. Käykää keskustelu pelastuslaitoksen yhteyshenkilöiden kanssa

2. Tehkää ehdotuksia oman palokuntanne osalta

3. Viekää asia virallista reittiä keskusteluun asioiden kuntoon saattamiseksi



Poikkeusolot

Mitä me tiedämme niistä:

1. Emme juuri mitään

2. Lainsäädäntö ja säädökset voivat muuttua

3. Tilanteet ovat uusia sekä arvaamattomia ja todella isoja juttuja

Mutta:

1. Jos olemme hyvin varautuneet normaalioloissa, suuri työ on jo tehty

2. Poikkeusoloihin todennäköisesti siirrytään vaiheittain, joten saamme aikaa sopeutua



Oliko meillä kysymyksiä asian suhteen?

Lisätietoja saa mm:

72tuntia.fi
Pelastuslaitoksilta
Pelastusopiston varautumisen tietopankista
SPPL:n varautumisen jaoston jäseniltä
SPEKistä



Kiitoksia osallistujille ja 
tsemppiä varautumiseen


