
Palontutkinnan atv:n puheenvuoro

Pasi Paloluoma, 25.5.2021



Palontutkinta ”2030” - Tavoitetila

• Koulutus
• Resurssit
• Laatu
• Tuotos ja raportointi
• Tulokset



Koulutus

• Palontutkinnan koulutus on laadukasta ja se kohdentuu pelastustoimen 
palontutkinnan tarpeisiin

• Palontutkijaksi nimeämiselle on olemassa määritelty vaatimustaso, joka 
edellyttää todennettua oppimista ja osaamista sekä kokemusta

• Palontutkijalle on olemassa osaamisvaatimusmäärittely



Resurssit

• Jokaisella pelastustoimen alueella tai muulla pelastustoimen 
maantieteellisellä alueella on riittävä määrä nimettyjä palontutkijoita, 
jotta kakkos- ja kolmostason tutkinta voidaan käynnistää 
tarkoituksenmukaisesti 24/7/365

• Pelastuslaitokset antavat palontutkintaan riittävästi resursseja, joista 
ainakin osa on päätoimisesti palontutkinnassa mukana olevaa henkilöstöä

• Palontutkijoilla on olemassa tehokas verkosto, jota voi hyödyntää 
tarvittaessa



Laatu
• Pelastustoimen palontutkinnan laatutekijät on määritelty ja toiminta on 

sen mukaista
• Koulutus ja osaaminen on todennettua ja määriteltyä
• Palontutkijat ovat alansa uskottavia asiantuntijoita, joilla on laajat 

verkostot
• Pelastuslaitoksen palontutkijan merkitys tulipalojen selvitystyössä 

korostuu entisestään
• Viranomais- ja muut verkostot tunnistavat ja hyödyntävät palontutkijoiden 

osaamista laajasti
• Palontutkija on luotettava todistaja, lausuja ja asiantuntija



Tuotos ja raportointi
• Palontutkinnan tuloksena syntyy johtopäätöksiä ja suosituksia
• Palontutkinnan tuloksena syntyy dokumentoituja toimia
• Palontutkinnasta syntyy riittävän laaja ja vaatimukset täyttävä raportti
• Raportin sisältö ja kirjoitusasu on helposti ymmärrettävää ja perustuu 

faktoihin, näyttöön ja on tieteellisesti mahdollista
• Raportointityökalu tukee ja mahdollistaa tehokkaan ja nykyaikaisen 

raportin muodostamisen
• Raporttipohja elää ajan hengessä, eli sen hallinta on jatkuvaa
• Palontutkinta-aineisto on asianmukaisesti arkistoitua ja tehokkaasti 

hyödynnettävissä



Tulokset

• Palontutkintaseloste / -raportti on suurelta osaltaan hyödynnettävissä
• Vähintäänkin johtopäätökset ja suositukset ovat käytettävissä
• Jatkokäsittely pelastustoimessa ja yhteistyökumppaneilla on etukäteen suunniteltua

• Pelastustoiminta
• Riskienhallinta
• Tekniset- ja tukipalvelut
• Turvallisuusviestintä
• Yleinen paloturvallisuus
• Kone- ja laiteturvallisuus
• Työturvallisuus
• Ilmiöt
• Nosteet tutkimukseen ja kehitykseen – tutkimustoiminta!!!
• Hyödyntäminen rakentamisessa
• Hyödyntäminen lainsäädännössä
• Opetus



10vuotta sitten….

Palontutkinnan raamikirje pelastuslaitoksille:



10vuotta sitten….



10vuotta sitten….



Kiitos,
kohti parempaa palontutkintaa.. 
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