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Pelastuslaitosten ja 

sopimuspalokuntien JVT-toiminta

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry 10 vuotta 

Juhlaseminaari Tampere 16.05.2013

JVT-kysely 2013

• Toteutettiin jäsenille suunnattuna kyselynä sekä julkisena 

linkkinä kyselyyn liiton internet-sivuilla 17.04.-08.05.

• Vastaajia yhteensä 192

– 49,2 % pelastuslaitoksista

– 34,0 % sopimuspalokunnista/VPK:sta

– 9,4 % teollisuus-/laitospalokunnista

– 7,3 % muu tausta

• Vastaajien asema

– 58,9 % operatiivinen päällystö

– 15,1 % muu päällystö

– 17,7 % alipäällystö

– 8,3 % miehistö ja muut
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JVT-kysely 2013

• JVT-toiminnan merkitys nykyisin

– 3,1 % ei merkitystä

– 37,2 % jokseenkin merkityksetöntä

– 42,4 % jokseenkin merkittävää

– 17,3 % erittäin merkittävää

– Kommentteja: ”Palokunnassa ei ymmärretä merkitystä eikä sitä koeta omaksi, 

näin ollen ei huomioida JVT-toimintaa, kun se ei vaikuta omiin jatkotoimiin”, 

”onko JVT oikeaa palokunnan tehtävää, on olemassa yrityspohjalla toimivia JVT-

yrityksiä”, ”JVT:n pitäisi kuulua alueellisen pelastustoimen perusosaamiseen, JVT 

on selkeästi pelastuslaissa määriteltyä "onnettomuuksien seurausten 

rajoittamista” ”

JVT-kysely 2013

• Oman organisaation osaamisen arviointi ja kehittämiskohteet

– Parhaiten hallitaan kaluston käyttö kohteessa ja sen huolto käytön jälkeen

– Myös pelastustoiminnan ja JVT:n rajakohta sekä palontutkinnan huomioiminen 

koetaan olevan paremmin hallussa

– Vähiten osaamista löytyy itsearvioinnin perusteella kohteen dokumentoinnissa, 

luovutusasiakirjan täyttämisessä ja laskutettavien toimenpiteiden 

tunnistamisessa

– Erot ovat kuitenkin eri osa-alueiden keskiarvojen kesken pieniä

– Kehittämiskohteina mainitaan toisaalta samoja osa-alueita, joita arvioidaan 

hallittavan keskiarvoa paremmin: palontutkinnan huomioiminen, JVT-ensi-

toimenpiteiden tuntemus, pelastustoiminnan ja JVT:n rajakohta, henkilöstön 

suojautuminen ja kohteen dokumentointi

– Kommentteja: ” Pelastuslaitosten JVT- koulutusta on lisättävä, kohteen 

luovuttamiseen on jatkossa saatava selkeä asiakirja, tällä hetkellä luovuttaminen 

on liian kirjavaa”, ”Yhtenäisten käytäntöjen ja toimintamallien puuttuminen 

valtakunnassa, taktiikka- ja tekniikkakoulutusta oman kaluston käyttöön”
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JVT-kysely 2013

• Kehittämiskohteet yleisesti

– Käytännössä samat kehittämiskohteet kuin oman organisaation osalta, mutta 

hieman eri painotuksella

– Yksittäinen huomio: luovutusasiakirjan täyttämistä ei hallita, mutta sitä ei nähdä 

myöskään tärkeänä kehittämiskohteena, miksi?

• Oman organisaation kiinnostus osallistua täydennyskoulutukseen

– Vuosina 2013-2014 vastaajista 58 % vastasi myöntävästi

– Toisaalta 37 % ei koe asiaa ajankohtaiseksi

• Pelastuslaitosten ja palokuntien JVT-toiminnan merkitys ja laajuus 

tulevaisuudessa pysyy ennallaan tai kasvaa vastaajista 84,3 % mielestä

• Osa sopimuspalokunnista ja VPK:sta olisi halukkaita erikoistumaan, 

mutta eivät saa vastakaikua pelastuslaitokselta

• Pelastuslaitoksista löytyy JVT:n vahvoja puolustajia, mutta  myös 

monta kriittisesti suhtautuvaa vastaajaa

Kiitos mielenkiinnosta!

Pasi Uurasmaa

040 560 2112

pasi.uurasmaa@sppl.fi

www.sppl.fi

www.facebook.com/palopaallystoliitto


