
PELASTUSOPISTO.FI 

Palontutkinta-
selosteen 
uudistaminen
- I työpaja
Projektipäällikkö Päivi Mäkelä
Suunnittelija Heidi Liukkonen
Suunnittelija Jari Korpela

Pelastusopisto

Teams-etätyöpaja 19.1.2021

19.1.2021



PELASTUSOPISTO.FI 

Tervetuloa mukaan! 
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Osallistujia: 

• 19 pelastuslaitokselta

• AVI:sta

• Finanssiala ry:stä

• Onnettomuustutkintakeskuksesta

• sisäministeriöstä

• SPEK:istä

• Tukesista

• yksityisistä palosuunnitteluyrityksistä
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Uudistamisen tavoitteet
1. Kartoitetaan palontutkinnan raportoinnin tarpeet

2. Suunnitellaan palontutkintaselosteen sisältö ja toiminnot

3. Suunnitellaan palontutkinnan paikkatutkimuksen aikana käytettävän 
sovelluksen sisältö ja toiminnot

4. Suunnitellaan palontutkintaselosteen tulostemallit

5. Laaditaan teknisten osien kilpailutusdokumentit (toteuttaminen edellyttää 
lisärahoituksen saamista)

"Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa palontutkinnan raportoinnin tason nosto 
sille tasolle, että oleelliset asiat tulevat yhtenäisesti, helposti ja tietoturvallisesti 
tallennettua siten, että ne ovat valtakunnallisesti hyödynnettävissä tulipalojen 
ennaltaehkäisytyössä."

- Huom! Käyttö myös muissa yhteyksissä: eri tulostemallit tietojen luovuttamiseen 
poliisille, asianosaiselle esim. vakuutusyhtiötä varten ym. 
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Hankkeen konkreettiset tavoitteet

Kärkenä on palontutkintaselosteen uudistus. Tavoitteena ehdotus 
palontutkintaselosteesta, joka vastaa olemassa oleviin ja tuleviin tarpeisiin ja 
haasteisiin ainakin seuraavasti:

• Osa-alueet

• Sisällöt

• Toiminnallisuudet

• Tulostus / luovutus eri toimijoille

Hankkeen toisena tavoitteena on päästä mahdollisimman pitkälle eteenpäin 
paikkatutkintasovelluksen suunnittelussa. 

Lisäksi kilpailutusdokumenttien laadinta. 
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Hankkeen vaiheita

• Työpaja I. 19.1.2021: hankkeen tavoitteiden edistäminen teemoittain 
koottavissa työryhmissä

• Tammi -maaliskuu 2021: ensimmäisen työpajan annin purkaminen ja 
mm. palontutkintaselosteen luonnoksen hahmottelu työpajassa 
tehtyjen ehdotusten pohjalta − ensimmäinen työpaja todella tärkeä!

• Työpaja II. Save the date: ti 23.3.2021

• Maalis-huhti-toukokuu: palontutkintaselosteen, selostemallien ja 
paikkatutkintasovelluksen hahmottelu työpajojen pohjalta

• Työpaja III/päätösseminaari toukokuussa

• Loppukevät -alkusyksy: kilpailutusdokumenttien viimeistely

• Hankkeen ohjausryhmänä: PRONTO järjestelmäryhmä

519.1.2021



PELASTUSOPISTO.FI 

Uusi palontutkintaseloste:
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• Tukee palontutkinta prosessia (selosteen rakenne)

• Paikkatutkinnan tietojen tallentaminen, mahdollisesti suoraan järjestelmään

• Lomake tukee monipuolisesti palontutkinnan eri vaiheita ja painopisteitä

• Lomakkeen kysymykset ovat selkeitä ja ymmärrettävä

• Kuvien ja dokumenttien tallentaminen PRONTOn selosteelle

• Lomake tukee myös teematutkintoja

• Huomioi myös työturvallisuuskysymykset (optio)

• Valtakunnallisesti yhtenevät raportit

• Pystytään hyödyntämään viestinnässä

• Toteutetaan nykyaikaisesti
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Maailmaa ei saada valmiiksi…
• Vielä tämän hankkeen aikana emme saa tuotantokäyttöön uutta versiota 

palontutkintaselosteesta. Tavoitteena on saada aikaan mahdollisimman hyvä 
kokonaisuus ehdotukseksi uudesta palontutkintaselosteesta (ja 
paikkatutkintasovelluksesta).

• Uuden palontutkintaselosteen saaminen PRONTOon edellyttää oman 
rahoituksensa saamista. Näin myös uudistustyön hinnasta ja saatavasta 
rahoituksesta riippuu, minkälainen lopputulos aikanaan on.

• Palontutkintaselosteen pohjalta tehtävät tilasto- ja analysointitarpeet: 
ratkaisut koko toimialan erillisessä RTA-hankkeessa (raportointi, tilastointi, 
analysointi)
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YAMK-opinnäytetyön osuus
Alustava tutkimuskysymys:

• Millainen palontutkintaselosteen tulisi olla?
• Jotta se tukisi palontutkintaprosessia
• Tuottaisi laadukasta tietoa eri käyttäjien tarpeeseen
• Tukisi pelastustoiminnan itsearviointia ja kehittymistä

Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä, tieto kerätään pääsääntöisesti:

• Työpajatoiminnasta

• teemahaastatteluista
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YAMK-opinnäytetyön osuus
Ensimmäinen vaihe:

• Työpajan 1. suunnittelua:

• Työpajan kohdennus: täyttäjät (palontutkijat ja toiminnan kehittäjät) ja 
käyttäjät (PeO, AVI, ELY-keskukset, riskienhallinta ja ennaltaehkäisy)

• Tavoitteiden määrittely

• Työpajan 2. suunnittelua

Toinen vaihe:

• palontutkintaselosteen ja selostemallien hahmottelu

• raportointi
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Työpajan pelisäännöt
• vain työpajan yhteiset osat tallennetaan, ei ryhmätöitä

• tallennetta ei jaeta

• tallenne tulee ainoastaan työryhmän käyttöön

• tallennus tärkeää, jotta saamme mahdollisimman kattavasti kiinni ryhmätöiden 
tuloksista ja keskustelusta – erittäin olennaista tietoa jatkaessamme 
selosteuudistustyötä kohti seuraavaa työpajaa

• Puheenvuorot kättä nostamalla
• Kun olet pitänyt puheenvuorosi, laskethan kätesi

• Toivotaan avointa ja vilkasta keskustelua, varsinkin työryhmissä.
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Webropol -palautekysely työpajasta
• linkki tulee Teamsiin kommenttikenttään

• lähetetään myös sähköpostitse päivän jälkeen osallistujille, vastausaikaa 
perjantaihin 22.1.2021 klo 16 saakka

• tärkeää saada palautettanne, jotta voimme parantaa työpajatyöskentelyä 
seuraavassa tilaisuudessa

• mahdollisuus myös kommentoida koko palontutkintaselosteen 
uudistamishanketta
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Jari Korpela, suunnittelija

Heidi Liukkonen, suunnittelija

Päivi Mäkelä, projektipäällikkö
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