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Mitä on varautuminen?

Toimintaa,

- jolla varmistetaan tehtävien ja toiminnan 
mahdollisimman häiriötön hoitaminen

- ja mahdollistetaan tarvittavat tavanomaisesta poikkeavat 
toimenpiteet (normaaliolojen) häiriötilanteissa ja 
poikkeusoloissa

- sekä tuetaan palautumista (uuteen) normaaliin



Päivän aiheet

Tarkoitus on herättää ajatuksia siitä miten:

1. Itse olet hyvin 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. Hoidetaan poikkeusolojen jutut

Tavoitteena on saada kuulija tekemään listaa tarvittavista toimenpiteistä

1. Mitä seuraavaksi tehdään?



Sinä itse

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

Tavoitteena on saada kuulija tekemään listaa tarvittavista toimenpiteistä

1. Mitä seuraavaksi tehdään

2. Kuka ottaa asiat hoitoonsa

3. Miten asia hoidetaan yhteistyössä



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 tai sinulla on epäilyksiä asioiden suhteen, niin:

1. Käynnistä keskustelu asioista

2. Tee ehdotuksia hallitukselle

3. Miettikää yhdessä ratkaisuja



Hälytystoiminnan ylläpito

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

Tavoitteena on saada kuulija tekemään listaa tarvittavista toimenpiteistä

1. Mitä seuraavaksi tehdään?



Pelastuslaitoksen tuki

Onko pelastuslaitoksenne:

1. Antanut ohjeita palokunnan varautumisesta

2. Sopimuksessa on määritelty velvollisuuksia puolin ja toisin

3. Antanut tukea (materiaalista tai tiedollista) varautumiseen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin

Jos yksikin edellisistä epäilyttää, niin:

1. Käykää keskustelu pelastuslaitoksen yhteyshenkilöiden kanssa

2. Tehkää ehdotuksia oman palokuntanne osalta tai alueellisesti

3. Viekää asia virallista reittiä keskusteluun yleisesti asian kuntoon saattamiseksi



Kiitoksia osallistujille ja 
tsemppiä varautumiseen


