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MIKÄ ON MPK? KOULUTUS LAATUJÄRJESTELMÄ TULEVAISUUSMIKÄ ON MPK? KOULUTUS LAATUJÄRJESTELMÄ TULEVAISUUS

ESITYKSIÄ HARVA-ALUEIDEN TURVALLISUUDEN KEHITTÄMISEEN HALLITUSOHJELMAN VALMISTELUUN 
(SM  Esitys  30.4.2019  SMDno-2018-2206)

Kyläturvallisuussuunnitelmat tulee huomioida osana harvaan asuttujen 
alueiden turvallisuussuunnittelua. Jatkossa kyläturvallisuussuunnitelmat 
tulee johdonmukaisesti liittää osaksi maakunta- ja kuntatason 
turvallisuussuunnittelua sekä hyvinvointikertomusta. 
Kyläturvallisuussuunnitelmien tuottamiseksi ja päivittämiseksi sekä 
turvallisuusosaamisen lisäämiseksi tulee kyläyhteisöjen ja niiden 
johtoryhmien koulutusta lisätä. 

Tulee luoda systemaattiset toimintamallit harvaan asuttujen alueiden 
turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen muutosten seurantaan ja 
kehittämiseen. 
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AGENDA
1. MPK:n ja sen rooli kokonaisturvallisuuden kouluttajana

• Juha Niemen ajatuksia MPK:n seuraavalle strategiakaudelle
• MPK tehtävät 2008-2019 (Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta 556/2007)
• MPK:n tehtävät 1.1.2020- (HE254/2018)
• Mikä MPK on?
• MPK koulutustulokset

2.  MPK järjestöyhteistyössä (esimerkkejä)
• Turvallisuuskomitean järjestöyhteistyö
• ministeriöiden yhteistyö kolmannen sektorin kanssa
• Hankeyhteistyö ja hankkeiden tukeminen

3. MPK:n visio koulutusyhteistyöstä Suomen Kylät ry:n kanssa

4. MPK olemassa olevia mahdollisuuksia koulutusyhteistyössä (esimerkkejä)

5. Loppukeskustelu
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MPK:N ROOLI TULEVAISUUDESSA KOKONAISTURVALLISUUDEN 
TOIMIJANA 

(Juha Niemi  ajatuksia 23.5.2019)

Maanpuolustuskoulutusyhdistys on tunnustettu kokonaisturvallisuuden 
koulutusorganisaatio, joka varautumis- ja turvallisuuskoulutuksella 
ylläpitää ja kehittää yhteisöjen ja kansalaisten turvallisuuden tunnetta.

Kun tiedän mitä häiriötilanteessa pitää tehdä, tai mistä saan tietoa ja 
minulla on taitoja ja tietoa jota voin käyttää, eivät mitkään uhat 
muodostu peloiksi minulle ja läheisilleni.

Kun en tiedä tai en ole pohtinut mitä häiriöt aiheuttavat ja miten niissä 
tulisi toimia, tunnen epävarmuutta, joka syö minun ja läheisteni 
turvallisuuden tunnetta. 



MIKÄ ON MPK? KOULUTUS LAATUJÄRJESTELMÄ TULEVAISUUSMIKÄ ON MPK? KOULUTUS LAATUJÄRJESTELMÄ TULEVAISUUS

MPK:N ROOLI NYT JA TULEVAISUUDESSA KOKONAISTURVALLISUUDEN TOIMIJANA 
(Juha Niemi  ajatuksia 23.5.2019)

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksellä ei ole henkilöjäseniä. MPK pyrkii 
vain tehtäviensä mukaisesti koulutuksella edistämään kansalaisten, 
yhteisöjen ja Suomen varautumista ja turvallisuutta.

Jos joku yhteisö tai yhdistys MPK:n koulutuksissa tai harjoituksissa 
kykenee rekrytoimaan samalla itselleen jäseniä, on tämä MPK:n kannalta 
vain hyvä ja kannatettava asia.

MPK tarjoaa yhteisöjen käyttöön koulutusjärjestelmänsä, alueellisen 
koulutusjärjestöverkostonsa, kotiseutuharjoitukset ja kurssit. 
Toteutettaessa koulutusta MPK:n kursseina on sekä kouluttajat, että 
osallistujat aina vakuutettuja.
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LAKI (556/2007) VAPAAEHTOISESTA MAANPUOLUSTUKSESTA 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisena hallintotehtävänä on:

1. Järjestää vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kuuluvaa 
sotilaallista koulutusta ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaa 
koulutusta sekä vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaa 
tiedotusta ja valistusta

2. Kehittää naisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen 
maanpuolustukseen ja järjestää siihen liittyvää sotilaallista 
koulutusta ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta

3. Ohjata, tukea ja sovittaa yhteen jäsenjärjestöjen 
maanpuolustuskoulutusta

• Edellä säädettyjen tehtäviensä lisäksi yhdistys voi järjestää turvallisuus-
, varautumis- sekä johtamis- ja kouluttajakoulutusta sekä tehdä 
aloitteita ja toimia muutoinkin maanpuolustuksen hyväksi siten kuin 
sen säännöissä määrätään.
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MPK:n julkiset hallintotehtävät 1.1.2020 alkaen (HE254/2018)

MPK:n tarkoituksena on maanpuolustuksen edistäminen koulutuksen, tiedotuksen ja 
valistuksen keinoin. MPK:n julkisena hallintotehtävänä on: 

1) Järjestää: 
I. sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutusta
II. tutustumistoimintaa
III. kansainvälistä koulutustoimintaa
IV. vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaa tiedotusta ja valistusta

2) Kehittää naisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja 
järjestää siihen liittyvää sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta ja 
tutustumistoimintaa

3) Ohjata, tukea ja sovittaa yhteen jäsenjärjestöjen maanpuolustuskoulutusta

4) Kehittää tutustumistoiminnalla nuorten mahdollisuuksia tutustua maanpuolustukseen.

Edellä säädettyjen tehtäviensä lisäksi yhdistys voi järjestää turvallisuus-, varautumis-
sekä johtamis- ja kouluttajakoulutusta sekä tehdä aloitteita ja toimia muutoinkin 
maanpuolustuksen hyväksi siten kuin sen säännöissä määrätään
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MPK LUKUINA 2016Yleistiedot

Noin

100 
työntekijää

7
maanpuolustu

s-piiriä

30
koulutus-
paikkaa 

Budjetti 

3,97 
miljoona

euroa

Perustettu

1993
julkisoikeudelliseksi 
yhdistykseksi 2008

3 100 
vapaaehtoista 
kouluttajaa ja 

toimijaa

Noin 

2 070 
kurssia

+ ilma- ja 
meripuolus-

tuspiiri

52 000 
osallistujaa/

vuosi
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Koulutustulokset 2007-2018

Koulutuksen tunnusluvut 2007-2018
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kurssit 1 366 1 498 1 597 1 496 1 585 1 747 1 757 1 840 1 883 1 982 1 988 2077

Koulutettavien määrä 29 497 33 068 36 840 32 777 36 477 40 339 38 613 40 499 42 257 42 299 44 271 43761

Kouluttajien määrä 5 110 5 734 6 366 5 177 5 646 6 308 6 554 6 509 7 151 8 615 7 755 7703

Koulutusvuorokaudet 49 273 53 887 62 092 74 302 77 463 78 086 76 683 80 347 88 189 89 715 88 463 90082
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KOULUTUSVUOROKAUSIEN JAKAUTUMINEN 1—12/2018

• Tilattu 25.709 (+5.986)
• Sotva 38.073 (-4.729)
• Vartu 26.300 (+362)
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MPK järjestöyhteistyössä (esimerkkejä) 

12

MPK verkostoituu mielellään ja pyrkii olemaan aktiivinen toimija koulutuksen alalla

1) Turvallisuuskomitean järjestöyhteistyö – (kierto MPK, SPR ja SPEK)
• Turvallisuuskomitean sihteeristön järjestöedustaja (MPK 2017-2019, SPR 2020-2021)
• Turvallisuuskomitean järjestöedustaja (SPEK 2017-2019, MPK 2020-2021)
• Esim YTS, YTS:n toimeenpano-ohjelma (järjestöt), SM:n ohje kolmas sektori alueellisessa varautumisessa?

2) Ministeriöiden yhteistyö kolmannen sektorin kanssa
• HARVA-turva verkosto
• SM:n onnettomuuksien ehkäisyn toimeenpano-ohjelma
• VAPEPA-yhteistyö
• Koulujen ja oppilaitosten valtakunnallinen turvallisuusfoorumi
• Yhteistyö puolustushallinnon kanssa

3) Eri hankkeissa mukana olo
• MPK:n oma alueellinen koulutusverkostohanke – tavoite mm koulutusyhteistyö kotiseutuharjoitusten kautta
• Pelastakaa Lapset ry kanssa yt-muistio – hanke: miten kohdata lapset kriiseissä ja valmiusorganisaatio
• Tulevassa Marttojen kaupunginosiin suunnatussa – Kotivara/miten pärjätä arjessa ja häiriötilanteissa
• Varautumisen tutkimushankkeissa Ramboll: kolmas sektori viranomaisten tukena sekä SPEK:n

jatkotutkimushanke käytännön toteutuksesta
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MPK visio koulutusyhteistyöstä Suomen Kylät ry:n  kanssa

1)On erittäin paljon erillisiä erilaisia projekteja ja hyviä esimerkkejä 
osaamisen lisäämisessä kyläyhdistyksissä ja niiden johtoryhmissä 
– Miten niitä hyviä malleja saataisiin laajasti levitettyä ja 
kyettäisiin tietoisesti lisäämään osaamista kylä- ja 
kaupunginosayhdistyksissä? 

Mielestäni: Paras mahdollisuus on tietoinen erilaisen 
osaamisen lisääminen yhdistysten johtoryhmissä ja sitä kautta 
tiedon ja taidon levittäminen lähiyhteisöissä.

Mitkä ovat ne osaamiset, tiedot ja taidot, jotka sinun alueellasi ja 
yhdistyksessäsi ovat tärkeimmät?
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MPK visio koulutusyhteistyöstä Suomen Kylät ry:n  kanssa

2) Tilannetietoisuus on osoittautunut haasteeksi niin pienten kuin 
suurten kaupunkien ja kuntien häiriötilanteissa. Olisiko mahdollista 
lisätä kyläyhdistysten roolia kuntien tilannetietoisuuden 
lisäämisessä (huomioiden kaikki hallinnonalat)?
Lohjan kaupungin edustajan kommentti: ”Minä tarvitsisin tiedon eri kylillä olevista ihmisistä, 
joille voisin soittaa häiriötilanteen koittaessa ja saada tolkun vastaus kysymykseen, että mikä 
tilanne teidän kylällä on? ”

Voisiko kyläyhdistyksen johtoryhmään kouluttaa eri hallinnonalojen 
problematiikkaan liittyvää osaamista, jolloin ko. henkilöt voisivat toimia 
kunnan johtoryhmän etäpäätteenä häiriötilanteissa? Voitaisiinko kylätaloja 
hyödyntää kylän ”tilannekeskuksina” ja tietoisesti talot varustaa ja henkilöstö 
kouluttaa tehtäviin? Mielestäni kyllä!
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Joitakin erilaisia esimerkkejä tarvittavista osaamisista ja jo 
toteutetuista hankkeista /projekteista  
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Kullakin alueella ja yhdistyksessä pitää pohtia mikä on meidän alueella sellaista osaamista jota tulisi 
meidän yhdistyksessä omata ja syvemmin kouluttaa joku tai jotkut henkilöt tähän

1) Kunnan tai kaupungin johtoryhmän tukeminen – tilannetietoisuus ja hallinnonalan käytännön 
etäpääte

• Pelastusala
• Poliisi
• Sosiaali- ja terveysala
• Tekninen ala
• Opetusala jne.

2) Kansalaistaidot esim.
• Senioriturvallisuus
• Tietoturva- ja kyberturvallisuus
• Kotivara ja kansalaisten omaehtoinen varautuminen
• Ensiapu
• Sähköttä toimiminen
• Evakuointi
• Puhelinverkon tukiaseman sähköistys (varageneraatorin ylläpito)
• Jne.
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Joitakin erilaisia esimerkkejä tarvittavista osaamisista ja jo 
toteutetuista hankkeista /projekteista  
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Kullakin alueella ja yhdistyksessä pitää pohtia mikä on meidän alueella sellaista osaamista jota tulisi 
meidän yhdistyksessä omata ja syvemmin kouluttaa joku tai jotkut henkilöt tähän

3) Erilaisia toteutettuja hankkeita ja projekteja
• Pelastuspäällikön käytössä olevat pelastusryhmä 
• Kyläturvallisuushankkeet ja koulutukset
• Kyläsuunnitelmalla eteenpäin –hanke
• Kyläsairaanhoitaja
• Defiblilaatori-kouluttaja/avustajat (KANDEE-hanke, NAAPURIT-hanke jne)
• Suunnistajat tarkistamaan vanhusten paikallaolo ja avun tarve tai paikantamaan sähköjohtojen vauriopaikat
• VAPEPA:n etsintäryhmät
• Maatilojen varautumisen erityisosaajat esim EU-määräysten mukainen karjan evakuointi
• Kylillä olevan häiriö- tai onnettomuustilanteessa olevan materiaali- ja konetietokannan ylläpito
• Omaehtoinen varautuminen ja esim. kotivara
• Vesihuoltoprojektit
• Varasähköprojektit
• Senioriturvallisuusvastaava – esim estetään tiedon leviäminen missä vanhuksia paljon (rikolliset etsivät yli 80-

vuotiaita)
• Jne.
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Riittääkö väki, kun jo nyt on vaikeuksia saada ihmiset sitoutumaan
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Kaikkeen ei ole mahdollista saada väkeä mukaan, mutta 
kannattaa kuitenkin yrittää. Vapaaehtoisuutta on 
mahdollista hyödyntää niin paljon kun se sinun alueesi ja 
väestöpohja mahdollistaa. Jos ei onnistuta niin ei mahda 
mitään, silloin asia jää vain viranomaisten varaan.

Kuitenkin pitää huomioida, että kun on kyse minun ja 
minun läheisteni turvallisuuden lisäämisestä, koetaan se 
erityisen tärkeäksi.
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Minkälainen kotiseutuharjoituksen tulisi olla? Ei tarvitse keksiä pyörää uudestaan, saati kehittää mullistavaa spektaakkelia. Ei vaadita liikoja, mutta odotetaan paljon. Hyödynnetään jo olemassa olevia ja toimivia harjoituksia täydentämällä niitä muiden järjestöjen kursseilla ja yhteistyöllä.�Kotiseutuharjoitus >�- Kansalaisen toimintakyvyn vahvistaminen: omatoiminen varautuminen ja resilienssi�- Vapaaehtoisten johtaminen�- Viranomaisten varautumista tukevan suorituskyvyn harjoitteleminen��Tehdään hyvän harjoituksen yhteyteen tilaa myös muiden järjestöjen kursseille. Mikäli osallistujien vakuutusturvaa ei ole jo muulla tavoin järjestetty, voidaan tämä hoitaa toteuttamalla koulutus MPK:n kurssina. Alussa tekeminen voi olla rinnakkain toisilta oppimista ja siitä kehittyen myöhemmin yhteiseksi toiminalliseksi harjoitukseksi osallistujien koulutustarpeiden mukaisesti luodun casen ympärille. Paino on yhteistyössä ja yhdessä tekemisessä, jolloin opitaan tuntemaan muiden toimijoiden henkilöstö ja osaaminen. Tästä on hyötyä todellisessa häiriötilanteessa. Toimimalla yhdessä on mahdollista esitellä omaa toimintaa muille ja myös levittää kiinnostusta omaa toimintaa kohtaan.Kotiseutuharjoituksiin luodaan johto-organisaatio, joka vastaa yleisjärjestelyistä, turvallisuudesta, huollosta ja muista suuriin harjoituksiin liittyvistä järjestelyistä. Tämä tekee myös kolmannen sektorin pienten toimijoiden harjoittelun ja mukaantulon helpoksi. Viranomaiset voivat myös halutessaan hyödyntää harjoituksia esimerkiksi varmistaakseen kolmannen sektorin toimijoiden osaamisen tasoa.



Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Kansalaisen toimintakyvyn vahvistaminen ja häiriötilanteisiin varautuminenTavoitteena on kehittää osaamista varautumis- ja turvallisuustaidoissa ja siten vahvistaa yksilön toimintaympäristön turvallisuutta ja mahdollistaa myös toimijan sitoutuminen erilaisiin kokonaisturvallisuuden tehtäviinKoulutusaiheita: 72h kurssi ja kotivara, arjen turvallisuus eri ikäryhmille, henkinen tuki, joukkomuonitus, viestintä, ensiapu, kuljetus, etsintä, maastotaidot, informaatiovaikuttaminen, johtamisen perusteet, selviytyminen sähköttä, maatilojen varautumiskoulutus jne.Vapaaehtoisresurssin suorituskyky viranomaisen tukenaTavoitteena on tuottaa vapaaehtoistoimijoiden ja kolmannen sektorin resursseilla varautumiseen liittyvää suorituskykyä viranomaisten ja kuntien varautumisen tueksiHarjoituksen yhteydessä toteutettavia osia voivat olla esim: Vapepan hälytysryhmät, STUK säteilymittausryhmä, öljyonnettomuuksien vapaaehtoismuodostelmat, kunnan alueellisen valmiuskeskuksen vapaaehtoistoimijat, kyläryhmien vapaaehtoismuodostelmatYhteistoiminta ja harjoitusten toteutusTavoitteena on tukea verkostoitumista ja tiedon jakamista, tarjota mahdollisuuksia oppimiseen parhaista käytännöistä, sekä oman osaamisen testaamiseen ja osoittamiseen muille turvallisuustoimijoille Mukaan voidaan tuoda järjestöjen omaa koulutusta  ja harjoittelua: esim. MPK:n, NVL:n, MNL:n ja Sotilaskotiliiton koulutusohjelmien kursseja, Pelastakaa lapset ry:n (Kohtaa lapsi kriisissä kurssi), Mielenterveysseura (Agressiivisen mielenterveyspotilaan kohtaaminen kurssi), pelastus- ja palvelukoirakoulutus, jneToteutusta tukevia osuuksia: muonituskurssi, VIRVE-kurssi, kulunvalvonta ja liikenteenohjausKotiseutuharjoitusten johtaminen ja kouluttajakoulutusTavoitteena on tuottaa varautumiseen perehtyneitä 3. sektorin alueellisia ja paikallisia johtajia sekä varautumiskouluttajia eri organisaatioiden käyttöön.Koulutusaiheita: Kotiseutuharjoituksen johtokurssi, tilannekuvan ylläpitäminen, kriisiviestintäHarjoituksen johtamisessa ja tilannekuvan muodostamisessa hyödynnetään esim. AVAK-koulutettuja, Vapepa johtopaikan henkilöstöä, harjoituksen johtajan erikoiskurssin tai RESJ2 kurssin suorittaneita. 



Maanpuolustusnaisten liitto ry:n koulutusohjelma:  Arjen turvallisuuskurssi

Pakolliset osiot
1. Kurssin avaus (1 h)

2. Kodin turvallisuus (3 h) 
• kotivara, kotitapaturmat, 

hätänumeroon soittaminen, 112-
sovellus, myrkytystietokeskus, 
toimiminen tulipalon sattuessa 

3. Turvallisuusrata (1 + 2 + 2 h) 
• kotivara, alkusammutusharjoitus 

(sammutuspeitteen käyttö, rasvapalo 
ja erilaiset sammuttimet), 
hätäensiapuharjoitus (elvytys ja 
verenvuodon tyrehdyttäminen, 
defibrillaattori)

4. Kertaus ja palaute (1 h) 

Valinnaiset osiot (3 h + 3 h)
1. Henkilökohtainen turvallisuus 

naisnäkökulmasta 3 h
2. Perheturvallisuus 3 h

3. Senioriturvallisuus 3 h
4. Harvaan asuttujen alueiden turvallisuus 3 h
5. Henkilökohtainen kyberturvallisuus 3 h

6. Matkustusturvallisuus 3 h

7. Liikenneturvallisuus 3 h

8. Katuturvallisuus ja itsesuojelu 6 h

9. Selviytyminen sähköittä 3 h



Maatilojen varautumiskoulutuksen toimintamalli 
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• Laadittu vuonna 2014 ja otettu käyttöön 2015 vuoden alussa
• V. 2018  toteutettiin 10 koulutustilaisuutta, joihin osallistui n. 500 henkilöä
• Alueellisia eroja, toteutus pääsääntöisesti yksipäiväisinä tilaisuuksina 

arkipäivinä lokakuu-maaliskuu
• Tavoitetilassa vähintään yksi koulutustilaisuus/maakunta eli n. 20 

koulutustilaisuutta vuodessa n 1000 henkilöä
• Toteutus yhteistyössä huoltovarmuusorganisaation sekä AVI:en ja ELY:jen

kanssa
• Toimintamallia laajennettiin 2018 mm tuottamalla Kyberin taskutietoa 

maanviljelijöille – opas
• Ei ole MPK:n lakisääteinen julkisoikeudellinen tehtävä, ruokailut ja 

tilavuokrat saadaan huoltovarmuusorganisaatiolta



Esimerkkejä viranomaisten suorituskykyä tukevista MPK:n
kursseista 
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1) MetroVSS-kalliosuojakoulutus - Helsingin kaupungin Pelastuslaitoksen ja HELPE:n kanssa
• Kursseilla tuotetaan Helsingin (metroasemien) kallioväestösuojien käyttöönottoon ja käyttöön kykenevää 

henkilöstöä 
• Vv. 2016-19 on 11 kurssilla koulutettu n. 200 henkilöä eri tehtäviin
• Projektia ollaan laajentamassa yleisiin kalliosuojiin

2) Alueellinen valmiuskeskus (AVAK) - Keski-Uudenmaan kuntien ja kaupunkien sekä UPL:n kanssa
• Kursseilla tuotetaan toimijoita kunnan/kaupungin johdon alajohtoportaana toimivan AVAK:in eri tehtäviin.
• Vv. 2017-2018 on kolmella kurssilla koulutettu 65 henkilöä AVAK toimijoiksi
• Mukana 5 Keski-Uudenmaan kuntaa ja mallia otetaan käyttöön laajemmin (muualla Suomessa myös 

maakuntatasolla)

3) STUK – vapaaehtoinen säteilymittausjoukkue - STUK:n tilauksesta ja yhteistyössä HVK:n kanssa
• Kursseilla tuotetaan toimijoita STUK:n vapaaehtoisen säteilymittausjoukkueen perustehtäviin ja johtajiksi
• V. 2018 neljä kurssia joilla koulutettu n. 130 henkilöä

4) Kempele – kunnan evakuointiin tarvittava resurssi – kunnan tilauksesta ja yhteistyössä aluetoimiston kanssa
• Kursseilla tuotetaan kunnan evakuointiin tarvittavat vapaaehtoisryhmät ja niiden suorituskyky
• Vv. 2017-2018 5 kohdennettua kurssia joilla koulutettu n. 30 henkilöä eri tehtäviin



Kiitos mielenkiinnosta – kysymyksiä?

Milloin vain, mistä aiheesta vain!
Koulutuspäällikkö Juha Niemi

juha.niemi@mpk.fi
0400 419670

mailto:juha.niemi@mpk.fi
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