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1 JOHDANTO  
Kädessäsi on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön julkaisema ensimmäinen Nou-
Hätä!-käsikirja. Käsikirjan on laatinut Aleksi Mertsalmi syksyllä 2014 osana Pelastus-
opiston palopäällystön koulutusohjelman opintoja yhteistyössä NouHätä!-ohjaus-
ryhmän kanssa.

NouHätä!-ohjausryhmä on vahvistanut käsikirjan sisällön ja käsikirjan tarjoamia 
ohjeita ja sääntöjä tulee noudattaa NouHätä!-kampanjaa toteutettaessa. NouHä-
tä!-käsikirja on laadittu ajankohtaista lainsäädäntöä noudattaen.

Taustatietoa NouHätä!-kampanjasta
NouHätä! on pelastustoimen ja Opetushallituksen pelastustieto- ja taitokampanja 
perusopetuksen 8.-luokkalaisille. Kampanjan tarkoituksena on tarjota turvallisuus-
opetusta perusopetuksen 8.-luokkalaisille eri puolilla maata. Lisäksi kampanjaan 
kuuluu kolmivaiheinen NouHätä!-kilpailu. 

NouHätä!-kampanjaan osallistuu vuosittain noin 400 peruskoulua ja kampanja 
tavoittaa yli 30 000 perusopetuksen 8.-luokkalaista. NouHätä!-kampanjaa on järjes-
tetty vuodesta 1996 alkaen.

NouHätä!-kampanjan järjestävät yhteistyössä pelastuslaitokset, Suomen 
Pelastus alan Keskusjärjestö (SPEK), sisäministeriö, Opetushallitus, Pelastusopisto, 
pelastusliitot ja Suomen Palopäällystöliitto. Kampanjan rahoittaa Palosuojelurahasto 
ja kampanjan yritysyhteistyökumppanina on vakuutusyhtiö LähiTapiola.  

NouHätä!-kampanjaa suunnittelee ja sen toteutumista koordinoi NouHätä!-ohjaus-
ryhmä. Ohjausryhmä määrittelee pääsisällön kunkin vuoden kampanjalle. SPEK 
asettaa ohjausryhmän yhteistyökumppaneiden esittämistä henkilöistä ja hoitaa 
käytännön kampanjajärjestelyt.
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NouHätä!-käsikirjan yleisesittely
NouHätä!-käsikirja sisältää ohjeita, vinkkejä ja neuvoja NouHätä!-kampan-
jan toteuttamiseksi. Käsikirja on tarkoitettu pelastuslaitosten ja pelastusliittojen 
NouHätä!-kampanjan parissa työskentelevien sekä loppukilpailusta vastaavien 
Pelastusopiston opiskelijoiden toiminnan tueksi. 

Käsikirja sisältää ohjeet alkukarsintojen, aluekilpailujen ja loppukilpailun järjestämi-
seen. Lisäksi käsikirjan liitteestä löytyvät säännöt jokaiselle kilpailutasolle.

Käsikirjaa varten on toteutettu alkusyksystä 2014 kyselyt pelastuslaitosten ja 
pelastus liittojen sekä koulujen NouHätä!-yhteyshenkilöille. Pelastuslaitosten ja 
pelastusliittojen kyselyyn vastasi 25 henkilöä ja koulujen kyselyyn 133 henkilöä. 
Kyselyiden avulla selvitettiin eri alueiden käytänteitä ja kyselyistä saatuja vastauksia 
on hyödynnetty käsikirjaa laadittaessa. 

Antoisia hetkiä NouHätä!-kampanjan parissa!

Helsingissä 10.2.2015

Aleksi Mertsalmi
____________________________________________________

NouHätä!-käsikirja hyväksytty NouHätä!-ohjausryhmässä 

Helsingissä 10.2.2015

Pekka Iivonen
Opetusneuvos
Opetushallitus
NouHätä!-ohjausryhmän puheenjohtaja

2 NOUHÄTÄ!-KAMPANJA

2.1 KAMPANJAN TARKOITUS, TEEMA JA TAVOITE

Kampanjan tarkoituksena on tarjota turvallisuusopetusta kaikille perus opetuksen 
8.-luokkalaisille ympäri maan. Kampanjan tavoitteena on parantaa nuorten 
turvallisuus myönteisyyttä, lisätä nuorten paloturvallisuustietoja ja -taitoja sekä 
opastaa huomaamaan riskikäyttäytymisen yhteys tapaturmiin ja onnettomuuksiin. 
Kaikki NouHätä!-opetukseen osallistuvat saavat tehdä ainakin jonkin yksinkertaisen 
paloturvallisuuteen liittyvän käytännön harjoituksen. NouHätä!-opetus ei ole pelkkiä 
teorialuentoja. Kampanjalla on NouHätä!-ohjausryhmän vahvistama, pääsääntöisesti 
vuosittain vaihtuva teema, joka liittyy johonkin ajankohtaiseen palo- ja henkilö-
turvallisuuteen liittyvään kokonaisuuteen. 

Kampanjan keskeisiä sisältöjä ovat:
•	 tapaturma- ja paloturvallisuusriskien tunnistaminen
•	 poistumisturvallisuus
•	 tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäiseminen
•	 yleisimmät tulipalojen syttymissyyt ja keinot kodin  

paloturvallisuuden parantamiseksi
•	 ihmisten omasta toiminnasta aiheutuneet tulipalot/ihmisten  

huolimattomuus ja varomattomuus tulen käsittelyssä
•	 tulella leikittelyn vaarat ja sytyttäjälle koituvat vastuut
•	 yleinen toimintavelvollisuus hätätilanteissa
•	 ensitoimet tulipalon, liikenneonnettomuuden, tapaturman,  

sairauskohtauksen tai muun onnettomuuden sattuessa
•	 hätäilmoitus 112
•	 jokamiehen hätäensiaputaidot
•	 tulipalon alun sammuttaminen/alkusammutus
•	 yleinen vaaramerkki ja toiminta sen soidessa
•	 varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin
•	 omatoiminen varautuminen
•	 toiminta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa
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2.2 KAMPANJAN RAKENNE

Kampanja koostuu turvallisuusopetuksesta (teoriaopetus ja käytännön harjoittelu) ja 
kilpailutoiminnasta. Kampanjan nettisivuilla tarjotaan monipuolista tietoa ja materi-
aalia oppimisen/opetuksen tueksi. Pelastuslaitos tai pelastusliitto järjestää turvalli-
suusopetusta kampanjaan osallistuvilla yläkouluilla tai koulu voi järjestää sen itse. 
Turvallisuusopetus on tarkoitettu kaikille perusopetuksen 8.-luokkalaisille. 

Vuosittainen kampanjaan ilmoittautuminen alkaa marraskuun lopulla, ja kampanja 
huipentuu toukokuussa järjestettävään NouHätä!-loppukilpailuun. Koulun/luokan 
ilmoittautuminen kampanjaan tapahtuu nettisivujen kautta.

Kampanjan vaiheet ja eri vaiheiden toteuttajat:

oikeus koko kilpailuun voidaan perua.
Teoriakokeen ja käytännön kokeen tehtävät käsittelevät NouHätä!-kampanjan 

netti sivustoilla esiteltävää oppimateriaalia, erillisen oppimateriaalilistan mukaisia 
asioita sekä valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden, koulun opetus-
suunnitelman, koulun turvallisuuskasvatuksessa ja -opetuksessa opetettujen 
asioiden turvallisuuteen liittyviä asiakokonaisuuksia. Teoriakokeen tehtäväsisältöihin 
vaikuttavat kampanjan vuosittain tarkennettavat teemat. Teoriakoe koostuu esimer-
kiksi monivalintakysymyksistä, väittämistä tai avoimista kysymyksistä. Teoriakokeen 
vaikeusaste muuttuu siirryttäessä seuraavalle kilpailutasolle. Teoriakokeen suositeltu 
vastausaika on enintään 45 minuuttia. 

Käytännön koe koostuu usein muutamista erilaisista rastitehtävistä, joissa joukku-
een tulee pääasiassa toimia ryhmänä.  Rasteilla mallinnetaan erilaisia onnettomuus-
tilanteita, ja joukkueen tulee osata toimia määrätietoisesti tilanteen edellyttämällä 
tavalla. Käytännön koetta järjestettäessä on hyvä määrittää jonkinlainen aikaraja 
rastisuorituksille ottaen samalla huomioon mahdollisuus suorittaa tehtävän vaatimat 
toimenpiteet rauhassa hätiköimättä. Nämä aikarajat ja muut kilpailua koskevat sään-
nöt sekä ohjeet on hyvä esittää ja täsmentää osallistujille etukäteen.

Kilpailumenestyksen ratkaisevat tiedot, taidot ja joukkueen ryhmätyön suju-
vuus. Kädentaidoista ja nokkelasta arkijärjenkäytöstä on etua kilpailuissa. Kilpailussa 
menestyy, kun tunnistaa vaaranpaikat ja osaa parantaa niin omaa kuin muidenkin 
turvallisuutta. Lisäksi pitää osata toimia tarkoituksenmukaisesti hätätilanteissa.

Kilpailutasojen palkinnoista on kerrottu erikseen kohdassa 10.

Turvallisuusopetus

Alkukarsinnat

Aluekilpailut

Loppukilpailu

Koulu/pelastuslaitos

Koulu/pelastuslaitos

Pelastuslaitos/pelastusliitot

Pelastusopisto

2.3 YLEISTÄ KILPAILUISTA

NouHätä!-kampanjaan kuuluu kolmivaiheinen NouHätä!-kilpailu. Kilpailu etenee 
kevään aikana alkukarsintojen ja aluekilpailujen kautta valtakunnalliseen NouHätä!-lop-
pukilpailuun. Kilpailu on mahdollista suorittaa joko suomen tai ruotsin kielellä. Kilpailua 
varten 8.-luokkalaiset muodostavat kolmen (3) hengen joukkueita. Kilpailussa on pää-
sääntöisesti jokaisella kilpailutasolla tieto- ja taito-osiot eli teoriakoe ja käytännön koe.

SPEK toimittaa alkukarsintojen ja aluekilpailujen kilpailutehtävät pelastuslaitoksille 
ja -liitoille kilpailutasosta riippuen. Kilpailutehtävien luovuttaminen eteenpäin ulko-
puoliselle taholle ennen kilpailuja on ehdottomasti kiellettyä. Kilpailutehtävien luo-
vuttaminen lasketaan vilpiksi, ja luovuttamisesta hyötyneen joukkueen osallistumis-
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2.4 KAMPANJAN AIKATAULU

NouHätä!-kampanja alkaa vuosittain marraskuussa ilmoittautumisella, joka päättyy 
tammi-helmikuun vaihteessa. Turvallisuusopetusta annetaan tammi-helmikuussa, 
jonka jälkeen pidetään alkukarsinnat maaliskuun puolivälissä. Aluekilpailut pidetään 
huhtikuun puolivälissä ja loppukilpailu toukokuun alkupuolella. Seuraavan kauden 
kampanja-aikataulu julkaistaan toukokuussa loppukilpailun jälkeen.

SPEK toimittaa alkukarsintojen tehtävät ja oikeat vastaukset/arviointiperusteet 
pelastus laitoksille viikolla 7 sekä toimittaa aluekilpailujen tehtävät ja oikeat vastauk-
set/arviointiperusteet pelastuslaitoksille ja pelastusliitoille viikolla 11.

2.5 TIEDOTTAMINEN

Kampanjan tiedottamisesta vastaa ohjausryhmä. SPEK huolehtii kampanjan valta-
kunnallisesta tiedottamisesta medialle. Kampanjan tiedotteita julkaistaan kampanjan 
nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, SPEKin kotisivuilla sekä muilla pelastusalan 
sivustoilla ja lehdissä. Opetushallitus tiedottaa omalta osaltaan kouluja kampanjas-
ta ja kilpailusta joulu- ja tammikuussa. Kilpailujen tulokset julkaistaan kampanjan 
nettisivuilla välittömästi kilpailujen jälkeen. Loppukilpailun tiedottamisesta vastaavat 
SPEK ja loppukilpailun järjestäjät. 

2.6 VALOKUVAAMINEN JA VIDEOINTI

NouHätä!-kampanjan eri vaiheissa, erityisesti varsinaisessa kilpailuvaiheessa, 
otetaan valokuvia ja videomateriaalia kilpailutilanteista. Kilpailuista otettuja kuvia ja 
video materiaalia voidaan käyttää NouHätä!-kampanjan julkaisuissa, nettisivuilla tai 
sosiaalisessa mediassa sekä pelastuslaitosten julkaisuissa, nettisivuilla tai sosiaali-
sessa mediassa.

Koulu tiedottaa huoltajia valokuvauksesta ja videoinnista. Huoltaja vastaa koululle 
kuvauslupaan joko myönteisesti tai kielteisesti käyttäen netissä olevaa kuvauslupa-
lomaketta tai paperista lomaketta. Jokaisella aluekilpailussa/loppukilpailussa 
mukana olevalla kilpailijalla tulee olla mukanaan kirjallinen tieto kuvausluvasta, koulu 
vastaa kuvausluvan mukanaolosta. Pelastuslaitokset ja Pelastusopiston kilpailuorga-
nisaatio vastaavat, että kilpailijoiden kuvausluvat tarkistetaan kilpailuissa. Jos kilpaili-
jalla ei ole kuvauslupaa mukanaan, hänestä ei julkaista kuvia tai videomateriaalia.

2.7 KOULUN VASTUU 

Koulu vastaa aina opetusaikana ja opetukseen liittyvällä matkalla oppilaiden turvalli-
suudesta. Rehtori vastaa asian hoidosta velvoittamalla opettajan olemaan läsnä ope-
tus- ja kilpailutilanteissa. Koululla ei ole oikeutta siirtää vastuuta oppilaista pelastus-
laitokselle tai muulle taholle. Alku-, alue- ja loppukilpailussa oppilaiden mukana tulee 
olla rehtori tai hänen tehtävään nimeämänsä opettaja. 

2.8 ALKUKARSINNAT

Alkukarsinnat järjestetään koulujen turvallisuusopetusosuuden jälkeen. 8.-luokka-
laiset muodostavat alkukarsintaan kolmen (3) hengen joukkueita. Alkukarsinnan 
järjestämiseksi on neljä erilaista vaihtoehtoa, jotka on esitelty käsikirjan kohdassa 5. 
Alkukarsinnat sisältävät yleensä teoriakokeen ja käytännön kokeen. Ohjausryhmä 

KAMPANJAAN ILMOITTAUTUMINEN ALKAA
kampanjaa edeltävän vuoden marraskuussa

KAMPANJAAN ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYY
tammi-helmikuun vaihteessa

ALUEKILPAILUT
huhtikuun puolivälissä

TURVALLISUUSOPETUS
tammi-helmikuussa

LOPPUKILPAILU
toukokuun alkupuolella

ALKUKARSINNAT JÄRJESTETTY
maaliskuun puolivälissä
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laatii alkukarsintojen tehtävät ja toimittaa ne pelastuslaitoksille, jotka taas toimittavat 
ne eteenpäin alkukarsintojen järjestäjille. 

2.9 ALUEKILPAILUT

Pelastuslaitokset ja pelastusliitot järjestävät aluekilpailut yhteistyössä. Joillakin alueil-
la järjestetään useamman pelastuslaitoksen yhteiset aluekilpailut, joiden järjestelyis-
sä myös pelastusliitot ovat mukana. Aluekilpailu sisältää teoriakokeen ja käytännön 
kokeen. Ohjausryhmä laatii aluekilpailujen tehtävät ja toimittaa ne aluekilpailujen 
järjestäjille. Aluekilpailusta jatkoon loppukilpailuun pääsee jokaisen pelastustoimi-
alueen paras joukkue. 

2.10 LOPPUKILPAILU

Loppukilpailuun osallistuu jokaisen pelastustoimialueen paras joukkue eli yh-
teensä 22 joukkuetta. Loppukilpailu järjestetään Pelastusopistolla Kuopiossa, ja 
pääjärjestely vastuussa ovat palopäällystön koulutusohjelman toisen vuosikurssin 
opiskelijat. Opiskelijat laativat kilpailun teoriakokeen ja käytännön kokeen yhteis-
työssä ohjausryhmän kanssa sekä vastaavat koko loppukilpailun suunnittelusta.

2.11 NOUHÄTÄ! VERKOSSA

NouHätä!-kampanja hyödyntää monipuolisesti sosiaalisen median eri ulottuvuuksia. 
Kampanjan	nettisivut	löytyvät	osoitteesta	www.nouhata.fi.	Nettisivuilta	löytyy	ajan-
kohtaista tietoa kampanjasta, ilmoittautumistiedot, kuvia ja videoita kampanjasta, 
oppimateriaalipankki sekä kausittain vaihtuvia aktiviteettejä, kuten esimerkiksi erilai-
sia pelisovelluksia. Kampanjan nettisivuja päivitetään jatkuvasti ja ajan kohtaisimman 
kampanjatiedon löytää nettisivuilta. Nettisivut ovat sekä suomeksi että ruotsiksi.

Kampanjalla on lisäksi omat Facebook-, Twitter- ja Instagram-tilit, joita käyte-
tään hyödyksi kampanjaviestinnässä. Sivujen kautta jaetaan kampanjaan liittyvää 
hyödyllistä tietoa, kuvia ja videoita sekä erilaisia aktiviteetteja ja kilpailuja. Kampanja 
hyödyntää myös YouTube-palvelua kampanjaan kuuluvien videoiden jakamiseen.

2.12 KOULUJEN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEYDENPITO

Koulujen ja pelastuslaitosten välinen yhteydenpito on erittäin tärkeää onnistuneen 
NouHätä!-kampanjan toteuttamiseksi. Pelastuslaitoksen olisi hyvä olla yhteydessä 
alueensa kaikkiin yläkouluihin ja kertoa kampanjasta sekä pelastuslaitoksen tarjo-

amasta tuesta kampanjan toteuttamiseksi. Mitä henkilökohtaisempi yhteydenotto 
on, sen parempi. Yksi tapa kertoa NouHätä!-kampanjasta on esimerkiksi yläkoulun 
palotarkastuksen yhteydessä. 

2.13 KAMPANJAKUSTANNUKSET

Kampanjan rahoittamiseksi SPEK hakee hankeavustusta Palosuojelurahastolta. 
Rahoitusta haettaessa otetaan huomion kaikkien NouHätä!-kampanjaa toteuttavien 
tahojen työpanos: SPEK, pelastusliitot ja pelastuslaitokset. Pelastuslaitosten työn 
osuus lasketaan kampanjan omarahoitusosuudeksi. Pelastuslaitokset ja pelastus-
liitot ilmoittavat työpanoksensa todennettaviin henkilötyöpäiviin perustuvina 
henkilöstö kuluina sivukuluineen. SPEKin ja pelastusliittojen työn osuus sisällytetään 
hakemuksessa Palosuojelurahastolta haettaviin henkilöstökuluihin.

Kampanjan rahoituksesta SPEK maksaa kampanjan opetus- ja markkinointi-
materiaalien suunnittelun ja tuotannon sekä NouHätä!-kilpailun eri tasojen palkinnot. 
SPEK myös maksaa aluekilpailujen järjestelyistä joukkueiden lukumäärään perus-
tuvan korvauksen kilpailun käytännön järjestäjille. Alkukarsintojen ja aluekilpailujen 
rasti tehtävien aiheuttamat materiaalikulut (esimerkiksi alkusammutusvälineiden 
täytöt) hoitaa kilpailun järjestäjä, yleensä pelastuslaitos.

Myös loppukilpailujen järjestelykuluja korvataan hankerahoituksesta. Pelastus-
opisto vastaa loppukilpailun rastitehtävistä aiheutuneista materiaalikuluista ja oman 
ajoneuvokalustonsa käytöstä.

NouHätä!-kampanjalla voi olla yritysyhteistyötahoja sponsoroimassa kampanjaa. 
Sponsorin tuottamat materiaalit täydentävät kampanjaa ja ovat erillisiä Palosuojelu-
rahaston rahoittamista toiminnoista.
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3 TURVALLISUUSOPETUS
NouHätä!-kampanjan turvallisuusopetuksen tarkoituksena on tarjota perus opetuksen 
8.-luokkalaisille tasalaatuinen turvallisuusopetus.  Kampanjan turvallisuusopetus 
koostuu sekä oppitunneista että käytännön harjoituksista. 

Kampanjan turvallisuusopetus tukee koulun antamaa turvallisuusopetusta ja 
-kasvatusta. Perusopetuksen valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa 
määritellään turvallisuuskasvatuksen ja -opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt.

Tavoitteena on
•	 tunnistaa turvallisuus- ja terveysriskejä, ennakoida ja välttää vaaratilanteita sekä 

toimia terveyttä ja turvallisuutta edistävästi
•	 toimia onnettomuus- ja kriisitilanteissa tarkoituksenmukaisesti
•	 toimia vastuullisesti ja turvallisesti liikenteessä sekä
•	 vaikuttaa liikenneympäristön ja muun toimintaympäristön turvallisuuteen.

Keskeiset sisällöt:
•	 onnettomuuksilta, päihteiltä ja rikollisuudelta suojautuminen omassa elinympäristössä
•	 työturvallisuus ja ympäristöturvallisuus
•	 terveyttä, turvallisuutta, väkivallattomuutta ja rauhaa edistävät toimintamallit
•	 muut huomioiva liikennekäyttäytyminen, liikenneympäristön turvallisuus ja  

turvalaitteet
•	 lähiympäristön vaaranpaikkojen kartoittaminen ja turvallisuuden parantaminen
•	 turvallisuutta edistävät palvelut
•	 kodin ja koulun yhteistyö turvallisuuden edistämisessä.

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 1/011/2004, 2/011/2004, 
3/011/2004, kohta 7.1.6:	www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmi-
en_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus. Uudet opetussuunnitelman perusteet on 
vahvistettu 22.12.2014 ja ne tulevat käyttöön vuodesta 2016 lähtien).

3.1 OPPITUNNIT

NouHätä!-kampanjan turvallisuusopetusosuus sisältää oppitunteja. Oppitunneille 
osallistuvat kaikkien kampanjassa mukana olevien koulujen 8. luokkien oppilaat.

Oppitunnit pidetään pääasiassa kouluilla tai paloasemilla, ja niiden toteuttamises-
ta vastaavat yhteistyössä pelastuslaitokset ja koulut. Oppitunnit toteutetaan pää-
asiassa pelastuslaitosten toimesta, mutta on myös mahdollista, että koulut pitävät 
tunnit itsenäisesti. Kampanjan oppituntien määrät vaihtelevat alueittain, oppitunteja 
järjestetään pääasiassa 1-8 oppituntia koululuokkaa kohden riippuen järjestäjien 

resursseista. Koulun opetus suunnitelmaan tai vuosisuunnitelmaan on kirjattu turvalli-
suusopetukseen käytettävä tuntimäärä.

Turvallisuusopetuksen oppitunneille on NouHätä!-kampanjan oppimateriaali-
pankissa valmiit materiaalit, joiden pohjalta oppitunnit voidaan toteuttaa harjoituk-
sineen. Lisäksi useat pelastuslaitokset järjestävät oppitunteja kampanjan teemaan 
liittyvistä sekä tärkeiksi katsomistaan asioista.

3.2 KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU

Käytännön harjoittelu olisi hyvä mahdollistaa kaikille 8.-luokkalaisille.  Käytännön 
harjoittelu voi sisältää muun muassa ensiapuharjoitteita, alkusammutusharjoituksia, 
turvallisuuskävelyn, oman kodin paloturvallisuustarkistuksen sekä muita kampanjan 
sisältöön ja teemaan perustuvia harjoituksia. Harjoituksia toteutetaan kouluissa tai 
paloasemilla ulko- tai sisätiloissa alueiden käytäntöjen mukaisesti. Kouluttajina voi-
vat toimia opettajat tai pelastuslaitoksen/sopimuspalokunnan henkilöstö.

Lisäksi harjoituksissa voidaan käyttää kampanjan ulkopuolisia kouluttajia esimer-
kiksi koulun terveydenhoitajaa tai Suomen Punaisen Ristin henkilöstöä ensiaputaito-
jen opettamisessa. 
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4 OPPIMATERIAALIT
NouHätä!-kampanjan oppimateriaalit löytyvät kampanjan nettisivuilla olevasta 
oppimateriaali pankista. Oppimateriaalipankki on sekä suomeksi että ruotsiksi, ja 
se on jaettu kolmeen osaan: opettajan, oppilaan ja pelastus laitoksen kouluttajan 
osuuteen. Kampanjan materiaali on vapaasti käytettävissä ja tulostettavissa opetus-
tarkoitukseen.

•	 Opettajien osuus sisältää: perustietoa kampanjasta ja kilpailusta, oppituntien ta-
voitteet, oppituntien kuvaukset ja ohjeet, oppilaiden materiaalit oppitunteja varten, 
opetusdiasarjat sekä tehtäviä oppituntien pohjalta.

•	 Oppilaiden osuus sisältää: perustietoa kampanjasta, oppilaiden materiaalit oppi-
tunteja varten sekä tehtäviä oppituntien pohjalta. 

•	 Pelastuslaitoksen kouluttajan osuus sisältää: tietoja kampanjasta, kilpailusta ja 
kampanjatiedotuksesta, kampanja-aikataulun sekä esimerkkejä kampanjan toteu-
tuksesta. Pelastuslaitoksen osuus sisältää myös oppituntien kuvaukset ja ohjeet, 
opetusdiasarjat, oppilaiden materiaalit oppitunteja varten sekä ohjeet käytännön 
harjoituksen toteuttamiseen.

Kampanjaa varten teetetään erilaisia kampanja- ja valistusmateriaaleja, jotka vaihte-
levat kampanjan teeman mukaan. Näitä materiaaleja jaetaan kilpailujen yhteydessä 
sekä erilaisten arvontojen ja sosiaalisessa mediassa olevien kilpailujen palkintoina. 
Kampanjaa varten on laadittu taskutietokortti, joka sisältää kampanjassa opetettavia 
turvallisuusohjeita sekä suomeksi että ruotsiksi. Taskutietokorttia voidaan hyödyntää 
muun muassa valmistauduttaessa NouHätä!-kilpailuihin. 

NouHätä!-kampanjaan kuuluu myös muuta erillistä oppimateriaalia, joka vaihtelee 
kampanjan teeman mukaan. Erillinen oppimateriaali ilmoitetaan vuosittain kampan-
jan nettisivuilla. Oppimateriaalia pyritään jakamaan mahdollisimman paljon netti-
sivuilla ja mahdollisesti myös sähköpostitse.

5 ALKUKARSINNAT
Alkukarsinnat järjestetään koulujen turvallisuusopetusosuuden jälkeen. 8.-luokkalai-
set muodostavat alkukarsintaan kolmen (3) hengen joukkueita. 

Alkukarsintojen järjestämisessä voidaan käyttää neljää (4) erilaista  
järjestämistapaa:

•	 Kunnassa on yksi yläkoulu, ja alkukarsinta järjestetään joko koululla tai palo-
asemalla.  Alkukarsinnan voittanut joukkue pääsee aluekilpailuun.

•	 Kunnassa on useampi yläkoulu. Alkukarsinta (teoriakoe) järjestetään kou-
luilla. Alkukarsinnan tulokset toimitetaan pelastuslaitokselle. Pelastuslaitos 
ilmoittaa tulosten perusteella voittajajoukkueen, joka pääsee aluekilpailuun.

•	 Kunnassa on useampi yläkoulu. Alkukarsinta järjestetään pelastuslaitoksella 
(teoriakoe ja käytännön koe). Aluekilpailuun pääsee kokeiden yhteispistei-
den perusteella paras joukkue.

•	 Kunnassa on useampi yläkoulu. Alkukarsinta järjestetään kouluilla normaa-
lien oppituntien puitteissa (teoriakoe) ja kokeet toimitetaan pelastus-
laitokselle tarkastettavaksi. Pelastuslaitos kutsuu teoriakokeen tulosten 
perusteella parhaat joukkueet käytännön kokeeseen. Aluekilpailuun pääsee 
käytännön kokeen perusteella paras joukkue.

Kampanjan ohjausryhmä vastaa alkukarsintojen tehtävien laatimisesta. Kokeiden 
arvioinnista vastaavat koulujen opettajat tai pelastuslaitoksen/sopimuspalokunnan 
henkilöstö ohjausryhmän laatimien arviointiohjeiden perusteella. SPEK toimittaa 
alkukarsintojen tehtävät ja arviointiohjeet pelastuslaitoksille.

Palautteen antaminen kilpailun jälkeen on tärkeää, sillä kilpailukin on oppimis-
tapahtuma. Käytännön kokeen tehtävärasteilla kannattaa kertoa heti suorituksen 
jälkeen oikeat vastaukset ja toimintatavat sekä mikä meni hyvin ja missä oli korjatta-
vaa. Myös teoriakokeen oikeat vastaukset käydään yhdessä läpi.

Parhaan joukkueen tulokset ja yhteystiedot (joukkueen jäsenten nimet, koulun tie-
dot sekä opettajan ja pelastuslaitoksen yhteyshenkilön sähköpostiosoite) toimitetaan 
aluekilpailun järjestäjälle erillisten ohjeiden mukaisesti.

Alkukarsintojen palkinnoista on kerrottu käsikirjan kohdassa 10.1.
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6 ALUEKILPAILUT
Aluekilpailut järjestetään pelastustoimialueittain tai useamman alueen yhteistyössä, 
ja kilpailujen toteuttamisesta vastaavat pelastuslaitokset yhteistyössä pelastus-
liittojen kanssa. Suomen- ja ruotsinkieliset kilpailevat samassa kilpailussa omalla 
äidinkielellään. Aluekilpailuiden tarkoituksena on ratkaista pelastustoimialueen paras 
NouHätä!-joukkue, joka lähtee NouHätä!-loppukilpailuun.

Kampanjan ohjausryhmä vastaa aluekilpailujen tehtävien laatimisesta. Kokeiden 
arvioinnista vastaavat pelastuslaitoksen tai pelastusliiton henkilöstö ohjausryhmän 
laatimien arviointiohjeiden perusteella. Aluekilpailujen tehtävät laaditaan kampanjaa 
varten tuotetun materiaalin ja erillisen nettisivuilla olevan vuosittain päivitettävän 
oppimateriaalilistan pohjalta. 

Palautteen antaminen kilpailun jälkeen on tärkeää, sillä kilpailukin on oppimis-
tapahtuma. Käytännön kokeen tehtävärasteilla kannattaa kertoa heti suorituksen 
jälkeen oikeat vastaukset ja toimintatavat sekä mikä meni hyvin ja missä oli korjatta-
vaa. Teoriakokeen oikeat vastaukset ja rastien oikeat toimintatavat kerrotaan myös 
kaikille yhteisesti ennen palkintojenjakoa.

Aluekilpailujen palkinnoista on kerrottu käsikirjan kohdassa 10.2.

6.1 LOPPUKILPAILUUN VALMISTAUTUMINEN

Aluekilpailujen voittajajoukkueita 
voidaan valmentaa loppukilpailua 
varten. Valmentaminen tapahtuu 
pelastuslaitoksen resurssien ja ha-
lukkuuden mukaan. Myös kampan-
jan ulkopuolinen valmentaminen on 
mahdollista, esimerkiksi osallistu-
malla SPR:n ensiapukoulutuksiin.

Valmentamisessa voidaan 
hyödyntää myös palokuntanuoria, 
jotka voivat toimia ns. vertaiskou-
luttajina. Lisäksi on mahdollista 
hyödyntää edellisten vuosien Nou-
Hätä!-kilpailuun osallistuneita jouk-
kueita, jotka tuntevat jo kampanjan 
sisällön ja tietävät, minkä tyylisiä ja 
tasoisia tehtäviä kilpailussa on. 

7 LOPPUKILPAILU
Kauden NouHätä!-mestaruus ratkaistaan toukokuussa Pelastusopistolla Kuopios-
sa. Loppukilpailun suunnittelevat ja toteuttavat Pelastusopiston toisen vuosikurssin 
palopäällystöopiskelijat osana opintojaan. NouHätä!-projekti antaa heille mahdol-
lisuuden harjoitella turvallisuusopetuksen toteuttamista sekä projektijohtamista ja 
-työskentelyä. 

NouHätä!-ohjausryhmä ohjaa yhdessä Pelastusopiston opintojakson vastuuo-
pettajan kanssa palopäällystöopiskelijoiden työtä loppukilpailun järjestämisessä. 
Palopäällystöopiskelijat laativat loppukilpailusta erillisen suunnitelman, jonka pohjalta 
koko loppukilpailu toteutetaan. Opintojakson vastuuopettaja yhdessä SPEKin yhteys-
henkilöiden kanssa perehdyttää palopäällystöopiskelijat NouHätä!-kampanjaan.

7.1 LOPPUKILPAILUORgANISAATIO

Loppukilpailun toteuttamista varten palopäällystöopiskelijat perustavat loppukil-
pailuorganisaation, joka koostuu kilpailun järjestävistä palopäällystön koulutus-
ohjelman toisen vuosikurssin opiskelijoista. Kilpailuorganisaatioon kuuluu noin 
15–25 opiskelijaa riippuen kurssin opiskelijamäärästä. Kilpailuorganisaatio vastaa 
koko loppu kilpailun suunnittelusta ja toteuttamisesta, ja heidän apunaan on pelas-
tajakurssin opiskelijoita kilpailupäivän toteuttamisessa ja kilpailua edeltävän päivän 
valmisteluissa. Kilpailuorganisaation tukena ovat turvallisuusviestinnän opinto-
jakson vastuu opettaja ja tarvittaessa muita Pelastusopiston opettajia sekä SPEKin 
NouHätä!-kampanjan vastuuhenkilöt.

Kilpailuorganisaatio koostuu pääasiassa seuraavista henkilöistä:
• kilpailun johtaja   • kilpailun varajohtaja
• järjestelypäällikkö   • turvallisuuspäällikkö
• talouspäällikkö   • tiedotuspäällikkö
• varajärjestelypäällikkö  • logistiikka- ja viestintäpäällikkö
• rastipäällikkö   • teoriakoevastaava
• rastivastaavat   • tiedottaja
• ilmoittautumisvastaava   • kutsuvierasvastaava
• tulospalveluvastaava
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Lisäksi resurssien mukaan voi olla erikseen vastuuhenkilöt seuraaviin asioihin:
•	 hankintoihin
•	 atk-laitteisiin
•	 kilpailun mahdolliseen videointiin.

Loppukilpailuorganisaation johtoryhmän muodostavat seuraavat henkilöt:
•	 kilpailun johtaja 
•	 kilpailun varajohtaja
•	 järjestelypäällikkö
•	 turvallisuuspäällikkö
•	 talouspäällikkö
•	 tiedotuspäällikkö. 

 
Loppukilpailuorganisaation tehtävänkuvauksista on kerrottu käsikirjan liitteessä 4.

7.2 LOPPUKILPAILUJÄRJESTELYT

Loppukilpailujärjestelyt kuuluvat palopäällystön koulutusohjelman turvallisuus-
viestinnän opintojaksoon, ja järjestelyt aloitetaan kurssin alkaessa huhtikuun alussa. 
Loppukilpailun järjestäjät voivat kuitenkin aloittaa suunnittelun omatoimisesti jo 
ennen opintojakson alkamista. 

Loppukilpailuorganisaatio vastaa loppukilpailun kaikista järjestelyistä.  

Seuraavassa on mainittu tärkeimpiä kilpailujärjestelyjä:
•	 kilpailubudjetin laatiminen
•	 kilpailukutsut
•	 kilpailun kulku, kuljetukset ja karanteeni
•	 kilpailun ohjelma ja aikataulu

•	 avajaiset 
•	 palkintojen jako
•	 Pelastusopiston esittely

•	 kutsuvierasohjelma ja -järjestelyt
•	 käytännön tehtävien suunnittelu ja arviointiperusteet
•	 majoittuminen 
•	 materiaalivaraukset
•	 palkintojen hankinnat
•	 pelastussuunnitelman laatiminen ja turvallisuuden vaatimat edellytykset
•	 ruokailut 
•	 teoriakokeen suunnittelu ja arviointiperusteet
•	 tiedotus
•	 tulospalvelu
•	 yleisörasti (NouHätä!-kampanjan ohjausryhmä suosittelee vähintään yhden yleisö-

rastin järjestämistä)

SPEK vastaa loppukilpailuun osallistuvien joukkueiden ja huoltajan (3+1) sekä 
pelastus laitoksen edustajan matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksista Pelastus-
opistolla.

Nuoremman palopäällystökurssin huomioiminen
Loppukilpailun suunnitteluun, järjestelyihin ja itse kilpailuun on hyvä ottaa mukaan 
seuraavan vuoden kilpailuorganisaation johtaja/johtajat seuraamaan toimintaa. Näin 
he saavat tuntumaa kilpailujärjestelyistä, ideoita järjestelyihin ja pystyvät aloittamaan 
helpommin tulevan kilpailun suunnittelun.
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Kilpailupäivän kulku
Varsinainen kilpailuohjelma käynnistyy avajaistilaisuudella Pelastusopiston auditori-
ossa tai muussa soveltuvassa tilassa.. Avajaistilaisuuden jälkeen joukkueet suoritta-
vat kilpailun teoriaosuuden kilpailun järjestäjän määrittelemässä tilassa. Käytännön 
tehtävärastien suorittaminen alkaa Pelastusopiston harjoitusalueella (Korvaharju, 
Kuopio) tai vaihtoehtoisessa paikassa teoriaosuuden jälkeen. Kilpailut päättyvät käy-
tännön osuuden jälkeen vuoden NouHätä!-mestarin julkistamiseen ja palkintojenja-
koon. Lounas ja päivällinen järjestetään kilpailun järjestäjien tekemien suunnitelmien 
ja aikataulujen pohjalta.
 
Karanteenijärjestelyt
Teoriakokeelle varattu luokkatila toimii myös karanteenitilana ennen käytännön 
osuutta. Karanteenista poistuneet henkilöt eivät voi palata takaisin karanteenitilaan. 
Joukkueet eivät saa käyttää karanteenitilassa sähköistä tai paperista NouHätä!-oppi-
materiaalia, omia ohjeita, puhelimiaan tai muita vastaavia elektronisia laitteita.

Käytännön kokeeseen siirrytään erillisten ohjeiden mukaan. Kuljetukset ja vaihdot 
on suunniteltu siten, että käytännön kokeen jo suorittaneet joukkueet eivät missään 
vaiheessa kohtaa karanteenitilasta käytännön osuuteen meneviä joukkueita. Karan-
teenijärjestelyt voidaan järjestää myös muulla kuin edellä mainitulla tavalla, edellyttä-
en, että ohjaus-ryhmä hyväksyy karanteenin järjestelyt.

7.3 LOPPUKILPAILUKOKEET

Loppukilpailukokeiden laatimisesta vastaa loppukilpailuorganisaatio. Ohjausryhmä 
kommentoi tehtäviä ja esittää niihin tarvittaessa muutoksia. Loppukilpailuorganisaatio 
laatii kokeet käyttäen tehtävien ja kysymysten pohjana pääasiassa kampanjan mate-
riaalia.  Kokeiden tehtävät voivat pohjautua myös lisämateriaaliin tai perus opetuksen 
opetussuunnitelman sisältöihin, jotta joukkueiden välille saadaan piste-eroja.

Järjestävä organisaatio vastaa myös kokeiden arviointiperusteiden laatimisesta 
ja kilpailusuoritusten (teoriakokeen ja käytännön kokeen) arvioinnista. Teoriakokeen 
oikeat vastaukset tulee julkaista teoriakokeen jälkeen järjestäjän parhaaksi katsomal-
la tavalla. Käytännön kokeen oikeat vastaukset kerrotaan joukkueelle heti kilpailu-
suorituksen jälkeen tai oikeat mallisuoritukset voidaan esimerkiksi kuvata etukäteen 
ja näyttää videokoosteena palkintojenjakotilaisuudessa.

Rasteille tulee laatia selkeät yleistoimintaohjeet, jotka annetaan kilpailijoiden 
tiedoksi ennen käytännön kokeen aloittamista. Yleistoimintaohjeessa tulee mainita 
joukkueen suoritukseen vaikuttavat asiat, kuten yleiset arvosteluperusteet, mahdol-
liset perusteet miinuspisteille, tarvittaessa ohjeistus rasteilla käytettävästä hätä-
numerosta ja siirtymisohjeet rastien välillä. 

Loppukilpailun palkinnoista on kerrottu käsikirjan kohdassa 10.3.

7.4 LOPPUKILPAILUN VIERAAT JA KUTSUVIERAAT

Loppukilpailua on mahdollista saapua seuraamaan Pelastusopistolle, mikäli asias-
ta sovitaan järjestäjäorganisaation sekä Pelastusopiston kanssa ja se on kilpailu-
järjestelyiden puolesta mahdollista. Kilpailun vieraille voidaan myös järjestää 
opastettu esittelykierros resurssien mukaan. Käytännön rastien seurantamahdolli-
suus määräytyy järjestäjäorganisaation tekemien suunnitelmien mukaan ja Pelastus-
opiston antamien ohjeiden mukaan. Vieraille voidaan myös varata omakustanne-
ruokailut Pelastusopistolla, mikäli Pelastusopiston ravintolan resurssit antavat 
myöten.

Loppukilpailua seuraamaan saapuu yleensä kutsuvieraita, jotka ovat NouHätä!-
ohjaus ryhmän jäseniä tai muita yhteistyökumppaneita. Järjestävä organisaatio jär-
jestää kutsuvieraille tarvittavat majoitukset, ruokailut ja kuljetukset Pelastusopistolla 
sekä kutsuvierasohjelman ja mahdollisuuden tutustua kilpailun eri osa-alueisiin. 
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8 KILPAILUKOKEIDEN ARVIOINTI
NouHätä!-kilpailun on tarkoitus olla elämyksellinen oppimistapahtuma koululaisille eikä 
”otsa rypyssä” -kamppailua voitosta. Silti kilpailusuoritusten huolelliseen arviointiin 
tulee kiinnittää huomioita ja arviointi tulee suorittaa tarkasti ja yhtenäisesti. Arvioinnissa 
tulee ottaa huomioon myös kilpailijoiden ryhmätyön ja tehtäväjaon sujuvuus.

Alkukarsintojen ja aluekilpailujen teoriakokeet ja käytännön kokeet arvioidaan 
NouHätä!-ohjausryhmän laatimien arviointiperusteiden mukaan. Arvioinnin suorittaa 
pääsääntöisesti kokeen valvoja. Arvioinnin on oltava tasavertaista kaikkia kilpailijoita 
kohtaan.  

Loppukilpailun teoriakoe ja käytännön kokeet arvioidaan kilpailun järjestäjien 
(palopäällystöopiskelijoiden) laatimien arviointiperusteiden mukaan. Arviointi-
perusteet ovat aina NouHätä!-ohjausryhmän vahvistamat. 

Rastivalvojien kannattaa valmistautua perustelemaan annetut pisteet esimerkiksi 
tekemällä muistiinpanot jokaisen joukkueen suorituksesta ja arvosteluperusteista. Se 
helpottaa myös suoritusten tasapuolista arviointia. Kilpailijat ja huoltajat ovat erittäin 
tarkkoja, että pistejako tapahtuu tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

Ohjeistus pisteiden laskemisesta kaikilla kilpailutasoilla:
•	 Joukkueen yhteispisteet saadaan laskemalla yhteen teoriakokeesta ja käytännön 

rasteilta saadut pisteet. 
•	 Kaikilla kilpailutasoilla käytännön kokeen pistemäärä kerrotaan kertoimella 1,5. 
•	 Tasapistetilanteessa käytännön kokeen pistemäärä ratkaisee voittajan. 
•	 Mikäli tilanne on tämän jälkeen edelleen tasan, käytetään kilpailun järjestäjän etu-

käteen määrittelemää rastien painoarvojärjestystä voittajan ratkaisemiseksi.

9 KILPAILUJEN SÄÄNNÖT
Onnistuneiden kilpailujen järjestämiseksi on laadittu jokaiselle eri kilpailutasolle omat 
säännöt, joita kaikkien kilpailujärjestäjien tulee noudattaa. Sääntöjen tarkoituksena 
on taata kaikille kilpailijoille tasavertaiset kilpailuolosuhteet. NouHätä!-kampanjan 
ohjausryhmä vahvistaa säännöt vuosittain ja tekee tarvittaessa muutoksia sääntöi-
hin. Sääntöjen tulee kuitenkin olla vuositasolla samanlaiset kaikissa alkukarsinnoissa 
ja aluekilpailuissa. Säännöt tulee olla kaikkien osallistujien ja järjestäjien nähtävillä 
kaikilla eri kilpailutasoilla koko kilpailun ajan.

Kilpailutasojen säännöt löytyvät käsikirjan liitteistä 1–3. 
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10 KAMPANJAN PALKINNOT 
NouHätä!-kampanjassa jaetaan palkintoja ja erilaisia kampanjamateriaaleja, jotka 
ovat pääasiassa SPEKin tai yhteistyökumppaneiden kustantamia. Koulut, pelastus-
laitokset ja pelastusliitot voivat jakaa omia palkintojaan alkukarsintojen, aluekilpailu-
jen tai turvallisuusopetuksen yhteydessä. Kaikilla kilpailutasoilla osallistujajoukkueille 
jaetaan kunniakirjat. 

10.1 ALKUKARSINTOJEN PALKINNOT

SPEK toimittaa pelastuslaitoksille alkukarsintojen kunniakirjapohjat, joista alku-
karsintojen järjestäjät tekevät osallistujille kunniakirjat. SPEK toimittaa pelastus-
laitoksille alkukarsintoihin palkintoja, jotka vaihtelevat vuosittain muun muassa 
kampanjan teeman mukaan.

10.2 ALUEKILPAILUJEN PALKINNOT

SPEK toimittaa aluekilpailuihin kunniakirjapohjat, joista aluekilpailujen järjestäjät 
tekevät osallistujille kunniakirjat. SPEK toimittaa pelastuslaitoksille aluekilpailuihin 
palkintoja, jotka vaihtelevat vuosittain muun muassa kampanjan teeman mukaan.

10.3 LOPPUKILPAILUN PALKINNOT 

Loppukilpailussa jaetaan palkinnot kaikille osallistuneille joukkueille. Joukkueiden 
palkinnot vaihtelevat vuosittain, ja kilpailun järjestäjät vastaavat yhteistyössä ohjaus-
ryhmän/SPEKin kanssa palkintojen määrittelemisestä ja hankinnasta. 

SPEK toimittaa kunniakirjapohjat, joista järjestäjät tekevät kunniakirjat jokaiselle lop-
pukilpailuun osallistuneelle joukkueelle. Kaikkien joukkueiden jäsenet saavat samanlai-
sen henkilökohtaisen palkinnon.

Lisäksi voittajajoukkue saa LähiTapiolan 2000 euron turvallisuuspalkinnon, joka 
on tarkoitettu voittajaluokan tai voittajakoulun käytettäväksi. Turvallisuuspalkinto 
voidaan käyttää kaikkien hyväksi esimerkiksi luokkaretken järjestelyihin tai muihin 
yhteisiin hankintoihin. Turvallisuuspalkintoa ei ole sidottu turvallisuustarvikkeiden 
hankintaan. Palkinto ei ole tarkoitettu ainoastaan voittajajoukkueen käytettäväksi.

Lisäksi voittajajoukkueen koululle voidaan antaa erillinen ohjausryhmän vahvistama 
palkinto. Lisäksi loppukilpailujoukkueiden mukana tulleille opettajille jaetaan palkinto kii-
toksena heidän panoksestaan kampanjassa ja kilpailussa. Loppu kilpailussa voidaan jakaa 
myös kaikille osallistujille ohjausryhmän päättämiä kampanja materiaaleja tai -palkintoja.

11 LAINSÄÄDÄNNÖLLISET VELVOITTEET
Pääsääntöisesti NouHätä!-kampanjaan kuuluvat kilpailut ja muut tapahtumat pide-
tään paikoissa, joihin ei vaadita erillisiä lupia yleisötilaisuuden järjestämiseksi. Tällaisia 
tiloja ovat esimerkiksi koulut ja paloasemat. Joissakin tapauksissa voi kuitenkin tulla 
kysymykseen kilpailun pitäminen muualla, kuten kaupungin torilla, jolloin vaaditaan 
yleisötilaisuuslupa ja muita mahdollisia lupia.  Tällainen tilaisuus voi olla esimerkiksi 
juhlavuoden kunniaksi järjestettävät kilpailut. Alla on mainittu erilaisia lupia ja suunnitel-
mia, joiden laatimista saatetaan vaatia tapahtuman järjestämiseksi. Eri lakien mukaiset 
velvoitteet voidaan kuitenkin esittää yhdessä suunnitelmassa, ja nimenä voi olla joko 
pelastussuunnitelma, valmiussuunnitelma tai turvallisuus suunnitelma.

11.1 TURVALLISUUSASIAKIRJA 

Palvelun tarjoajan on tehtävä ennen kuluttajapalvelun tarjoamisen aloittamista kir-
jallinen ilmoitus sen kunnan valvontaviranomaiselle, jonka alueella palvelua aiotaan 
tarjota, seuraavista palveluista: … 14) tapahtuma, joka sisältää merkittävän riskin, 
josta toteutuessaan voi aiheutua vaaraa jonkun turvallisuudelle palveluun osallistu-
vien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi. (Kuluttajaturvallisuuslaki 
920/2011, 6 §.) www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110920

Turvallisuusasiakirjassa on selvitettävä, jollei se ole erityisestä syystä kohteena 
olevan palvelun osalta tarpeetonta:
1)  palvelun tarjoajan nimi, kotipaikka ja yhteystiedot;
2)  turvallisuusasioista vastaavat;
3)  ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset;
4)  toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi;
5)  ohjeet erilaisia 3 kohdan mukaisesti ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahin-

kotilanteita varten;
6)  palvelun tarjoamisessa mukana olevien turvallisuusasioihin liittyvä perehdyttämi-

nen ja kouluttaminen sekä mahdolliset pätevyys- ja koulutusvaatimukset;
7)  palvelussa käytettävät tilat, rakenteet, välineet, reitit, eläimet, henkilönsuojaimet 

ja muu tarpeisto sekä niitä ja niiden huoltoa ja kunnossapitoa koskevat vaati-
mukset;

8)  palvelun tarjoamiseen liittyvät olosuhderajoitukset;
9)  palvelun suurin mahdollinen turvallinen asiakasmäärä eri olosuhteissa sekä 

palveluun osallistuvien terveydentilaa, fyysistä kuntoa, kokemusta, koulutusta ja 
muita vastaavia seikkoja koskevat vaatimukset;

10)  palvelun vaikutuspiirissä olevien muiden kuin asiakkaiden turvallisuuden varmis-
tamiseksi tarpeelliset toimenpiteet;
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11)  miten erilaiset onnettomuus-, vaara-, ja vahinkotilanteet kirjataan ja miten näin 
kerättyä tietoa käytetään hyväksi turvallisuustoiminnan kehittämisessä;

12)  menettely kuluttajaturvallisuuslain 8 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden nou-
dattamiseksi;

13)  miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan palvelun tarjoamisessa mukana 
olevien tietoon;

14)  mitä kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista annetussa 
valtioneuvoston asetuksessa (613/2004) säädettyjä tietoja annetaan palveluun 
osallistuville ja palvelun vaikutuspiirissä oleville ja miten nämä tiedot annetaan. 
(Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluita koskevasta turvallisuus-
asiakirjasta 1110/2011, 2 §.) www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111110

11.2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA/ILMOITUS  
YLEISÖTILAISUUDESTA

Yleisötilaisuudella tarkoitetaan tässä laissa yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpai-
luja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, joita ei ole pidettävä yleisinä 
kokouksina. Jos tilaisuuteen osallistuminen edellyttää kutsua tai määrätyn yhtei-
sön jäsenyyttä, sovelletaan siihen tämän lain säännöksiä yleisötilaisuudesta, jollei 
tilaisuutta osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden erityisten syiden 
perusteella voida pitää luonteeltaan yksityisenä. (Kokoontumislaki 530/1999, 2 §.) 
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990530

Ilmoitus
Järjestäjän on tehtävä yleisötilaisuuden järjestämisestä kirjallinen ilmoitus 
järjestämis paikan poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. 
Poliisi voi hyväksyä myöhemminkin tehdyn ilmoituksen, jos tilaisuuden järjestämi-
sestä ei aiheudu haittaa yleiselle järjestykselle eikä määräajan laiminlyönti vaikeuta 
kohtuuttomasti poliisille lain mukaan kuuluvien tehtävien täyttämistä.

Ilmoitusta ei tarvitse kuitenkaan tehdä sellaisesta yleisötilaisuudesta, joka osanot-
tajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi ei edellytä 
toimenpiteitä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristöl-
le aiheutuvan haitan estämiseksi taikka erityisiä liikennejärjestelyjä. (Kokoontumislaki 
530/1999, 14 §.) www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990530

11.3 PELASTUSSUUNNITELMA

Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän 
tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski, 
tilaisuuden järjestäjän on laadittava pelastussuunnitelma.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden 
vaarat ja riskit. Niiden perusteella määritellään tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt sekä 
tilaisuuden toteuttamisesta vastaavalle henkilöstölle ja tilaisuuteen osallistuvalle ylei-
sölle annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja onnettomuus- ja vaara-
tilanteessa toimimiseksi. (Pelastuslaki 379/2011, 16 §.)  
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379

11.4 MELUILMOITUS

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta
Toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen il-
moitus rakentamisesta, yleisötilaisuudesta tai muusta tilapäistä melua tai tärinää aiheut-
tavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan 
erityisen häiritsevää. Jos toimenpide tehdään tai tapahtuma järjestetään usean kunnan 
alueella, ilmoitus tehdään sille valtion valvontaviranomaiselle, jonka toimialueella melu 
tai tärinä pääasiallisesti ilmenee. (Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 118 §.)  
www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140527

11.5 MAANOMISTAJAN LUPA

Maanomistajan luvasta puhuttaessa voidaan käyttää myös ilmausta tilaisuu-
den järjestämis paikan omistajan tai haltijan suostumus. Tilaisuuden järjestäjän 
tulee hankkia järjestämispaikkaan oikeuttava maanomistajan lupa. Järjestä-
mispaikka voi olla kunnan, kuntayhteisön tai yksityisen henkilön omistuksessa. 
(Tervonen 2012, 24.)

11.6 RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUVAT

Maankäyttö- ja rakennuslainsäädännössä (1999/132) määritellään rakentamista 
koskeva lainsäädäntö. Tämän lisäksi kunnilta on omia rakentamiseen kohdistu-
via paikallisia ohjeita ja määräyksiä. Paikalliset ohjeet ja määräykset on kirjattu 
kunnan laatimaan rakennusjärjestykseen. Jos yleisötilaisuuden johdosta tapah-
tuma-alueelle joudutaan tekemään tilapäisiä rakennelmia esimerkiksi katsomoita, 
esiintymislavoja, laitureita ja aitoja, tulee tilaisuuden järjestäjän hakea tarvittavat luvat 
rakennusvalvonta viranomaiselta. (Tervonen 2012, 48.)

Rakennus- vai toimenpidelupa
Jos kyseessä on rakennukseksi tulkittava rakennelma, haetaan rakennuslupa. 
Rakennusta vähäisempien rakennelmien kohdalla haetaan toimenpidelupa. Maan-
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käyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 62§:n luettelo kertoo tyhjentävästi, milloin 
toimenpidelupa tulee tehdä. (Tervonen 2012, 48.)  
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

11.7 gRAMEx-SOPIMUS JA TEOSTO-LUPA

Tekijänoikeusjärjestö Gramex edistää ja valvoo äänitteillä esiintyvien taiteilijoiden ja 
äänitteiden tuottajien tekijänoikeuslaissa säädettyjä oikeuksia. Gramexin päätehtävi-
nä on myöntää äänitteiden käyttölupia luvan tarvitsijoille, solmia sopimuksia musiikin 
käyttäjien kanssa Gramexin edustamien taitelijoiden ja tuottajien puolesta, periä 
korvaukset äänitteiden käytöstä ja maksaa taitelijoille ja tuottajille perityt korvaukset.

Milloin tarvitset gramex-sopimuksen?
Julkinen esittäminen ja tallentaminen muuhun kuin yksityiseen käyttöön edellyttävät 
sopimuksen laatimisen. Gramex-sopimusta tarvitaan esimerkiksi silloin kun cd-levyä 
tai muuta äänitettä käytetään:
•	 julkisesti esim. tausta- tai tanssimusiikkina
•	 sähköisessä mediassa (TV, radio, Internet-sivut)
•	 tallennettuina tai kopioituina muuhun kuin yksityiskäyttöön

Myös musiikkivideoiden julkinen esittäminen edellyttää sopimuksen laatimista. 
Jos yleisötilaisuudessa käytetään musiikkia, tulee Gramex-asioiden lisäksi hoitaa 
Teosto-asiat.

Säveltäjäin tekijäinoikeustoimisto Teosto hallinnoi musiikin luovien tekijöiden 
tekijän oikeuksia keräämällä ja maksamalla musiikintekijöille ja kustantajille korva-
uksia musiikin julkisesta esittämisestä ja tallentamisesta. Teosto toimii välikätenä 
musiikintekijöiden ja musiikkia käyttävien toimijoiden välillä.

Lupaa tarvitaan huolimatta siitä
•	 onko musiikki tapahtuman pääasiallisena sisältönä esimerkiksi konsertissa vai 

onko musiikki vain taustamusiikkina esimerkiksi teatteritapahtumissa.
•	 esitetäänkö kotimaista vai ulkomaista, elävää vai tallennettua musiikkia.
•	 onko tilaisuus tai tapahtuma pääsymaksullinen vai maksuton.

Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa tarvittavien lupien hankkimisesta. Tapahtumia 
voivat olla muun muassa konsertit, elävän ja mekaanisen musiikin tapahtumat sekä 
erilaiset	teatteri-	ja	tanssiesitykset.	Lupaa	haetaan	osoitteesta	www.teosto.fi	tai	
puhelimitse. (Tervonen 2012, 50–52.)

11.8 VAKUUTUKSET

Poliisi voi sanella vastuuvakuutuksen tilaisuuden järjestämisen edellytykseksi. 
Kokoontumislaissa (530/1999) määritellään, että tilaisuuden järjestäjällä tulee olla 
riittävä vastuuvakuutus mahdollisen korvausvelvollisuutensa varalta, jos tilaisuuden 
järjestämisestä voi aiheutua vahinkoa henkilölle tai omaisuudelle.

Vakuutusturva on syytä olla kunnossa yleisötilaisuudessa. Vastuu yleisön turvalli-
suudesta on aina tilaisuuden järjestäjällä huolimatta siitä, onko tilaisuus maksullinen 
vai maksuton. Vastuuta ei poista myöskään se, onko järjestäjänä yhdistys, yritys, 
julkisyhteisö tai yksityinen henkilö. Viranomaiset valvovat toki tapahtuman toimin-
taa, mutta järjestäjällä on silti aina vastuu onnettomuuden sattuessa. Esimerkiksi 
rakenteiden pettäessä yleisölle aiheutuneiden tapaturmavahinkojen korvausvastuu 
on edelleen tilaisuuden järjestäjällä, vaikka viranomainen valvookin toimintaa. Viran-
omaisten tekemät ennakkotarkistukset eivät siis vähennä yleisötilaisuuden järjestä-
jän vastuun merkitystä, mikäli puutteita vahingon tapahduttua on havaittu.

On hyvä huomioida, että yrityksen tai järjestön yleisvakuutus ei aina pidä sisällään 
yleisötapahtuman vastuuvakuutusta. Vastuuvakuutus taas korvaa yleisön tapaturmat 
tai ulkopuolisille aiheutetut omaisuusvahingot. Poliisiviranomainen saattaa määrä-
tä lupapäätöksen yhteydessä järjestäjää ottamaan vastuuvakuutuksen henkilö- ja 
omaisuus vahinkojen varalle. Ennen tilaisuutta onkin syytä olla yhteydessä vakuutus-
yhtiön kanssa vakuutuskokonaisuudesta, joka sisältää vastuu- ja oikeusturva-
vakuutuksen. Myös vakuutusyhtiöillä on omat turvallisuusvaatimuksensa, jotka 
tulevat myös näin ajoissa huomioitua. (Tervonen 2012, 52–53.)
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LIITTEET

LIITE 1

NouHätä!-alkukarsintojen säännöt

Nämä säännöt on laadittu varmistamaan tasapuoliset kilpailuolosuhteet kaikille osal-
listuville joukkueille NouHätä!-alkukarsinnoissa. Kilpailun järjestäjät sekä osallistuvat 
joukkueet sitoutuvat noudattamaan sääntöjä kaikessa kilpailuun liittyvässä toimin-
nassaan.

1. Kilpailun tarkoitus
NouHätä!-kilpailu on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) koordinoima 
NouHätä!-kampanjaan liittyvä kilpailu. Kampanjan kautta pelastustaitoihin perehty-
neet perusopetuksen 8.-luokkalaiset voivat osallistua kilpailuun kolmehenkisellä (3) 
joukkueella. NouHätä!-kilpailu koostuu kolmesta (3) tasosta: alkukarsinnat, alue-
kilpailut ja loppukilpailu. Kampanjan ja kilpailun tavoitteena on parantaa nuorten tur-
vallisuusmyönteisyyttä, lisätä nuorten paloturvallisuustietoja ja -taitoja sekä opastaa 
huomaamaan riskikäyttäytymisen yhteys tapaturmiin ja onnettomuuksiin. 

2. Alkukarsintojen ajankohta
Alkukarsinnat järjestetään kouluilla tai pelastuslaitoksilla maaliskuun puoliväliin men-
nessä (pelastuslaitos lisää tähän ohjausryhmän vuosittain ilmoittaman päivämäärän). 

3. Järjestämisoikeus
Alkukarsinnat järjestetään koulujen ja pelastuslaitosten yhteistyönä. 

4. Osallistumisoikeus 
Alkukarsintoihin on oikeus osallistua kaikilla koulun 8.-luokkalaisilla oppilailla. 

5. Alkukarsinnan joukkueet
Kilpailussa ei ole erillisiä sarjoja, vaan kaikki ilmoittautuneet joukkueet kilpailevat 
keskenään toisiaan vastaan. Joukkueet muodostuvat oppilaista siten, että jokaises-
sa joukkueessa on kolme (3) kilpailijaa. Sairaustapauksessa tai muun pakottavan 
esteen vuoksi joukkue voi osallistua kilpailuun myös kahden (2) hengen joukkueella 
tai joukkueeseen voidaan ottaa varajäsen.

6. Kilpailuohjeet
Kilpailijoille jaetaan paperilla erilliset ohjeet kilpailun suorittamisesta ja toteuttamisesta.

Ohjausryhmä voi vastuullisena järjestävänä tahona asettaa ohjeita ja sääntöjä kilpai-
lun toteuttamiseen liittyen.

7. Kilpailun osat/suoritukset
Alkukarsinta koostuu teoriakokeesta ja pääsääntöisesti käytännön kokeesta. Seuraa-
vassa mainitut rastien ohjeet koskevat käytännön koetta, mikäli se järjestetään.

Rastialueet
Rastien suorituspaikat merkitään ja rajataan lippusiimalla. Kilpailijoiden, kilpailuor-
ganisaation ja rastihenkilöstön lisäksi rastien suorituspaikoilla ei saa olla muita 
henkilöitä.

Teoriakoe suoritetaan karanteenissa. Karanteenista poistuneet henkilöt eivät voi 
palata takaisin karanteenitilaan.

Rastien suorittaminen/määräaika
Rastitehtävät suoritetaan rastipaikalle saapumisen jälkeen joukkueelle annettavas-
sa tehtäväkäskyssä määrätyllä tavalla. Joukkueella on xx minuuttia aikaa suorittaa 
kukin rasti. Aika alkaa, kun joukkue saa tehtäväkäskyn. Joukkueen on suoritettava 
tehtävät omatoimisesti annettujen tehtäväkäskyjen ja kilpailun järjestäjien antamien 
muiden ohjeiden mukaan. 

Sähköisten ja paperisten NouHätä! -oppimateriaalien, omien ohjeiden, matka-
puhelinten ja muiden elektronisten välineiden tai muiden apuvälineiden käyttö on 
ehdottomasti kielletty kilpailusuorituksissa. Rastihenkilöstöllä on oikeus keskeyttää 
joukkueen suoritus rastilla esimerkiksi asiattoman tai muuten sääntöjen vastaisen 
käytöksen vuoksi ja hylätä kyseisen rastin suoritus.

Tehtävien aihealueet
Teoriakokeen ja käytännön kokeen tehtävät käsittelevät NouHätä!-kampanjan netti-
sivustoilla esiteltävää oppimateriaalia, erillisen oppimateriaalilistan mukaisia asioita 
sekä valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden, koulun opetussuunnitelman 
ja koulun turvallisuuskasvatuksessa ja -opetuksessa opetettujen asioiden turvallisuu-
teen liittyviä asiakokonaisuuksia. 

8. Kilpailun tulokset ja arvostelu
Joukkueiden suoritusten arvioinnista ja pisteytyksestä vastaavat suoritusta seuraa-
vat rastihenkilöt. Joukkueen lopputulos saadaan laskemalla yhteen teoriakokeesta 
ja käytännön kokeesta saadut pisteet. Käytännön kokeen pistemäärä kerrotaan 
kertoimella 1,5. Tasapistetilanteessa käytännön kokeen pistemäärä ratkaisee voit-
tajan. Mikäli tilanne on tämän jälkeen edelleen tasan, käytetään kilpailun järjestäjän 
etukäteen määrittelemää rastien painoarvojärjestystä voittajan ratkaisemiseksi. 
Mikäli käytännön koetta ei järjestetä, voidaan teoriakoetta käyttää tasapelitilanteen 
ratkaisemiseksi. Kampanjan ohjausryhmä laatii asiasta vuosittain erillisen ohjeen ja 
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se lähetetään pelastuslaitoksille.
Kilpailevat joukkueet eivät saa nähdä muiden suorituksia ennen omaa suoritus-

taan. Joukkue, joka saa neuvoja ulkopuolisilta, suljetaan pois kilpailusta. 

9. Kilpailun valvonta 
Alkukarsintojen valvontavastuu kuuluu kilpailun järjestäjille eli koululle ja/tai pelastus-
laitokselle. 

10. Vastalauseet
Vastalause, jonka joukkue voi tehdä kilpailun kulkua, muita osanottajia ja tulos-
luetteloa vastaan, on tehtävä kirjallisesti. Kilpailun järjestelyjä tai muita osanottajia 
koskeva vastalause on tehtävä kilpailun johdolle 30 minuutin kuluessa viimeisen 
joukkueen kilpailusuorituksen päättymisestä. Lopputuloksia koskeva vastalause on 
tehtävä kilpailun johdolle 30 minuutin kuluessa lopputulosten julkistamisesta. Kilpai-
lun järjestäjät käsittelevät protestin ja ilmoittavat päätöksestä viipymättä.
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7. Kilpailun osat/suoritukset
Aluekilpailut koostuvat teoriakokeesta ja käytännön kokeesta. 

Rastialueet
Rastien suorituspaikat merkitään ja rajataan lippusiimalla. Kilpailijoiden, kilpailuorgani-
saation ja rastihenkilöstön lisäksi rastien suorituspaikoilla ei saa olla muita henkilöitä.

Teoriakoe suoritetaan karanteenissa. Karanteenista poistuneet henkilöt eivät voi 
palata takaisin karanteenitilaan.

Rastien suorittaminen/määräaika
Rastitehtävät suoritetaan rastipaikalle saapumisen jälkeen joukkueelle annettavas-
sa tehtäväkäskyssä määrätyllä tavalla. Joukkueella on xx minuuttia aikaa suorittaa 
kukin rasti. Aika alkaa, kun joukkue saa tehtäväkäskyn. Joukkueen on suoritettava 
tehtävät omatoimisesti annettujen tehtäväkäskyjen ja kilpailun järjestäjien antamien 
muiden ohjeiden mukaan. 

Sähköisten ja paperisten NouHätä!-oppimateriaalien, omien ohjeiden, matka-
puhelinten ja muiden elektronisten välineiden tai muiden apuvälineiden käyttö on 
ehdottomasti kielletty kilpailusuorituksissa. Rastihenkilöstöllä on oikeus keskeyttää 
joukkueen suoritus rastilla esimerkiksi asiattoman tai muuten sääntöjen vastaisen 
käytöksen vuoksi ja hylätä kyseisen rastin suoritus.

Tehtävien aihealueet
Teoriakokeen ja käytännön kokeen tehtävät käsittelevät NouHätä!-kampanjan netti-
sivustoilla esiteltävää oppimateriaalia, erillisen oppimateriaalilistan mukaisia asioita 
sekä valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden, koulun opetussuunnitelman 
ja koulun turvallisuuskasvatuksessa ja -opetuksessa opetettujen asioiden turvallisuu-
teen liittyviä asiakokonaisuuksia. 

8. Kilpailun tulokset ja arvostelu
Joukkueiden suoritusten arvioinnista ja pisteytyksestä vastaavat suoritusta seuraa-
vat rastihenkilöt. Joukkueen lopputulos saadaan laskemalla yhteen teoriakokeesta ja 
käytännön rasteilta saadut pisteet. Käytännön kokeen pistemäärä kerrotaan kertoi-
mella 1,5. Tasapistetilanteessa käytännön kokeen pistemäärä ratkaisee voittajan. Mi-
käli tilanne on tämän jälkeen edelleen tasan, käytetään kilpailun järjestäjän etukäteen 
määrittelemää rastien painoarvojärjestystä voittajan ratkaisemiseksi.

Kilpailevat joukkueet eivät saa nähdä muiden suorituksia ennen omaa suoritus-
taan. Joukkue, joka saa neuvoja ulkopuolisilta, suljetaan pois kilpailusta. 

9. Kilpailun valvonta ja tuomarineuvosto
Aluekilpailujen valvontavastuu kuuluu kilpailun järjestäjille eli pelastuslaitoksille ja 
pelastusliitoille. 

LIITE 2

NouHätä!-aluekilpailujen säännöt

Nämä säännöt on laadittu varmistamaan tasapuoliset kilpailuolosuhteet kaikille osal-
listuville joukkueille NouHätä!-aluekilpailuissa. Kilpailun järjestäjät sekä osallistuvat 
joukkueet sitoutuvat noudattamaan sääntöjä kaikessa kilpailuun liittyvässä toimin-
nassaan.

1. Kilpailun tarkoitus
NouHätä!-kilpailu on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) koordinoima 
NouHätä!-kampanjaan liittyvä kilpailu. Kampanjan kautta pelastustaitoihin perehty-
neet perusopetuksen 8.-luokkalaiset voivat osallistua kilpailuun kolmehenkisellä (3) 
joukkueella. NouHätä!-kilpailu koostuu kolmesta (3) tasosta: alkukarsinnat, alue-
kilpailut ja loppukilpailut. Kampanjan ja kilpailun tavoitteena on parantaa nuorten 
turvallisuus myönteisyyttä, lisätä nuorten paloturvallisuustietoja ja -taitoja sekä opas-
taa huomaamaan riskikäyttäytymisen yhteys tapaturmiin ja onnettomuuksiin.

2. Aluekilpailujen ajankohta
Aluekilpailut järjestetään kunkin pelastustoimialueen käytäntöjen mukaan huhtikuun 
puolivälissä (pelastuslaitos lisää tähän ohjausryhmän vuosittain ilmoittaman päivä-
määrän).

3. Järjestämisoikeus
Aluekilpailut järjestetään pelastuslaitosten ja pelastusliittojen yhteistyönä ohjaus-
ryhmän valvonnassa.

4. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Aluekilpailuun voivat osallistua alkukarsintojen voittajajoukkueet. 

5. Aluekilpailujen joukkueet
Kilpailussa ei ole erillisiä sarjoja, vaan kaikki ilmoittautuneet joukkueet kilpailevat 
keskenään toisiaan vastaan. Joukkueet muodostuvat oppilaista siten, että jokaises-
sa joukkueessa on kolme (3) kilpailijaa. Sairaustapauksessa tai muun pakottavan 
esteen vuoksi joukkue voi osallistua kilpailuun myös kahden (2) hengen joukkueella 
tai joukkueeseen voidaan ottaa varajäsen.

6. Kilpailuohjeet
Kilpailijoille jaetaan paperilla erilliset ohjeet kilpailun suorittamisesta ja toteuttami-
sesta. Ohjausryhmä voi vastuullisena järjestävänä tahona asettaa ohjeita ja sääntöjä 
kilpailun toteuttamiseen liittyen.
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10. Vastalauseet
Vastalause, jonka joukkue voi tehdä kilpailun kulkua, muita osanottajia ja tulosluette-
loa vastaan, on tehtävä kirjallisesti. Kilpailun järjestelyjä tai muita osanottajia koskeva 
vastalause on tehtävä kilpailun johdolle 30 minuutin kuluessa viimeisen joukkueen 
kilpailusuorituksen päättymisestä. Lopputuloksia koskeva vastalause on tehtävä 
kilpailun johdolle 30 minuutin kuluessa lopputulosten julkistamisesta. Kilpailun järjes-
täjät käsittelevät protestin ja ilmoittavat päätöksestä viipymättä.
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aikataulu sekä muu tarvittava informaatio loppukilpailun järjestelyistä. Ohjausryhmä 
voi vastuullisena järjestävänä tahona asettaa ohjeita ja sääntöjä kilpailun toteuttami-
seen liittyen.

7. Kilpailun suorittaminen
Joukkueet ilmoittautuvat kilpailuun erillisen ohjeen mukaisesti. Joukkueet saapuvat 
Pelastusopistolle siten, että koko joukkue on paikalla viimeistään ilmoittautumisajan-
kohtana. Kilpailu alkaa avajaistilaisuudella, jonka jälkeen pidetään teoriakoe kilpailun 
järjestäjän määrittelemässä paikassa. Teoriakokeen jälkeen suoritetaan käytännön 
tehtävärastit järjestäjien antamien ohjeistusten perusteella. Käytännön tehtävärastien 
jälkeen pidetään palkintojenjakotilaisuus, joka päättää loppukilpailun.

Järjestävällä organisaatiolla on oikeus hylätä kilpailusuoritus, mikäli suorituksen 
aikana esiintyy vilppiä.

Rastialueet
Rastien suorituspaikat merkitään ja rajataan lippusiimalla maastoon/harjoitusalueelle. 
Kilpailijoiden, kilpailuorganisaation ja rastihenkilöstön lisäksi rastien suorituspaikoilla 
ei saa olla muita henkilöitä.

Rastien suorittaminen/määräaika
Rastitehtävät suoritetaan rastipaikalle saapumisen jälkeen joukkueelle annettavas-
sa tehtäväkäskyssä määrätyllä tavalla. Joukkueella on xx minuuttia aikaa suorittaa 
kukin rasti. Aika alkaa, kun joukkue saa tehtäväkäskyn. Joukkueen on suoritettava 
tehtävät omatoimisesti annettujen tehtäväkäskyjen ja kilpailun järjestäjien antamien 
muiden ohjeiden mukaan. 

Sähköisten ja paperisten NouHätä!-oppimateriaalien, omien ohjeiden, matka-
puhelinten ja muiden elektronisten välineiden tai muiden apuvälineiden käyttö on 
ehdottomasti kielletty kilpailusuorituksissa. Rastihenkilöstöllä on oikeus keskeyttää 
joukkueen suoritus rastilla esimerkiksi asiattoman tai muuten sääntöjen vastaisen 
käytöksen vuoksi ja hylätä kyseisen rastin suoritus.

Tehtävien aihealueet
Teoriakokeen ja käytännön kokeen tehtävät käsittelevät NouHätä!-kampanjan netti-
sivustoilla esiteltävää oppimateriaalia, erillisen oppimateriaalilistan mukaisia asioita 
sekä valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden, koulun opetussuunnitelman 
ja koulun turvallisuuskasvatuksessa ja -opetuksessa opetettujen asioiden turvallisuu-
teen liittyviä asiakokonaisuuksia. 

8. Kilpailun tulokset ja arvostelu
Joukkueiden suoritusten arvioinnista ja pisteytyksestä vastaavat suoritusta seuraa-
vat rastihenkilöt. Joukkueen lopputulos saadaan laskemalla yhteen teoriakokeesta ja 
käytännön rasteilta saadut pisteet. Käytännön kokeen pistemäärä kerrotaan kertoi-

LIITE 3

NouHätä!-loppukilpailun säännöt
 
Nämä säännöt on laadittu varmistamaan tasapuoliset kilpailuolosuhteet kaikille 
osallistuville joukkueille NouHätä!-loppukilpailussa. Järjestävä organisaatio sekä 
osallistuvat joukkueet sitoutuvat noudattamaan sääntöjä kaikessa kilpailuun liittyväs-
sä toiminnassaan.

1. Kilpailun tarkoitus
NouHätä!-kilpailu on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) koordinoima 
NouHätä!-kampanjaan liittyvä kilpailu. Kampanjan kautta pelastustaitoihin perehty-
neet perusopetuksen 8.-luokkalaiset voivat osallistua kilpailuun kolmehenkisellä (3) 
joukkueella. NouHätä!-kilpailu koostuu kolmesta (3) tasosta: alkukarsinnat, alue-
kilpailut ja loppukilpailu. Kampanjan ja kilpailun tavoitteena on parantaa nuorten 
turvallisuus myönteisyyttä, lisätä nuorten paloturvallisuustietoja ja -taitoja sekä opas-
taa huomaamaan riskikäyttäytymisen yhteys tapaturmiin ja onnettomuuksiin.

2. Loppukilpailun ajankohta
Loppukilpailu järjestetään Kuopiossa Pelastusopistolla toukokuun alussa (loppukil-
pailun järjestäjät lisäävät tähän ohjausryhmän vuosittain ilmoittaman päivämäärän).

3. Järjestämisoikeus
Ohjausryhmän valvonnassa ja valtuuttamana loppukilpailun toteuttaa Pelastus-
opiston toisen vuosikurssin päällystöopiskelijat osana heidän opintoihinsa kuuluvaa 
turvallisuusviestinnän opintojaksoa.

4. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Loppukilpailuun voivat osallistua aluekilpailujen voittajajoukkueet. Aluekilpailujen 
voittajajoukkueille lähetetään kilpailukutsut. Loppukilpailuun osallistuvien joukkuei-
den on ilmoittauduttava kilpailuun erikseen saatujen ohjeiden mukaisesti.

5. Loppukilpailun joukkueet
Kilpailussa ei ole erillisiä sarjoja, vaan kaikki ilmoittautuneet joukkueet kilpailevat 
keskenään toisiaan vastaan. Joukkueet muodostuvat oppilaista siten, että jokaises-
sa joukkueessa on kolme (3) kilpailijaa. Sairaustapauksessa tai muun pakottavan 
esteen vuoksi joukkue voi osallistua kilpailuun myös kahden (2) hengen joukkueella 
tai joukkueeseen voidaan ottaa varajäsen.

6. Kilpailuohjeet
Kilpailijoille jaetaan Pelastusopistolla ilmoittautumisen yhteydessä kilpailupäivän 
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mella 1,5. Tasapistetilanteessa käytännön kokeen pistemäärä ratkaisee voittajan. Mi-
käli tilanne on tämän jälkeen edelleen tasan, käytetään kilpailun järjestäjän etukäteen 
määrittelemää rastien painoarvojärjestystä voittajan ratkaisemiseksi.

9. Kilpailun valvonta ja tuomarineuvosto
Kilpailun valvontavastuu kuuluu ohjausryhmälle, joka voi halutessaan lähettää 
edustajansa seuraamaan kilpailun toteuttamista. Kilpailun järjestäjä on velvollinen 
ottamaan huomioon kaikki ohjausryhmän huomautukset. 

Tuomarineuvostoon, jonka tehtävänä on käsitellä ja ratkaista mahdolliset vasta-
lauseet ja sääntörikkomukset, kuuluvat ohjausryhmän edustaja, SPEKin edusta-
ja, Pelastusopiston vastaava opettaja, kilpailun johtaja (toimii tuomarineuvoston 
sihteerinä), kilpailun rastivastaava/rastitoimihenkilö, teoriakoevastaava sekä kaksi (2) 
osanottajien edustajaa.

10. Vastalauseet
Vastalause, jonka joukkue voi tehdä kilpailun kulkua, muita osanottajia ja tulos-
luetteloa vastaan, on tehtävä kirjallisesti. Kilpailun järjestelyjä tai muita osanottajia 
koskeva vastalause on tehtävä kilpailun johdolle 30 minuutin kuluessa viimeisen 
joukkueen kilpailusuorituksen päättymisestä. Lopputuloksia koskeva vastalause 
on tehtävä kilpailun johdolle 30 minuutin kuluessa lopputulosten julkistamisesta. 
Tuomari neuvosto käsittelee protestin ja ilmoittaa päätöksestä viipymättä.
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•	 Ensihoito
•	 Pelastus

Tiedotuspäällikkö
•	 Lehdistön isäntä kilpailuissa
•	 Tiedottaminen lehdistölle
•	 Tiedotteet koulun sisällä muun muassa Avackissa ja Petrassa
•	 Tiedotusvastuu loppukilpailusta 

Tiedottaja
•	 Tiedotteiden laatiminen
•	 Tiedotuspäällikön avustaminen
•	 Tulosteet/kopiointi
•	 Valokuvaus/videokuvaus

Talouspäällikkö
•	 Hankinnat
•	 Loppukilpailubudjetti
•	 Maksut ja laskut

Logistiikka- ja viestintäpäällikkö
•	 Ajoneuvosuunnittelu/kuljettajat
•	 Ajoneuvovaraukset
•	 Mahdolliset vuokra-autot
•	 Pysäköintijärjestelyt
•	 Viestisuunnitelma/kutsutunnukset
•	 VIRVE- ja kuulokevaraukset

Rastipäällikkö
•	 Mahdollinen karanteeni käytännön kokeessa
•	 Mahdollisesti tuomarineuvoston jäsen
•	 Rastiaikataulu ja jonotussuunnitelma
•	 Rastien yleissuunnitelmat ja yleisohje
•	 Rastikartta
•	 Yleisörastin järjestelyt 

Rastivastaavat
•	 Mahdollisesti tuomarineuvoston jäsen
•	 Rastille materiaalien varaus
•	 Rastin arviointiperusteiden laadinta
•	 Rastin suorituksen arviointi
•	 Rastin suunnittelu

LIITE 4

LOPPUKILPAILUORgANISAATION TEHTÄVÄKUVAUKSET

Loppukilpailuorganisaatio koostuu pääasiassa kappaleessa 7.1 mainituista toimen-
kuvista. Seuraavassa on mainittu esimerkkejä eri toimenkuviin liittyvistä tehtävistä.

Kilpailun johtaja
•	 Avajaistilaisuuden ja palkintojenjakotilaisuuden juontaminen
•	 Järjestelyjen koordinointi ja aikatauluttaminen
•	 Kilpailun yleissuunnitelma ja aikataulutus
•	 Tuomarineuvoston jäsen
•	 Yhteydenpito SPEKiin/ohjausryhmään ja Pelastusopiston johtoon/ohjaavaan 

opettajaan
•	 Yleisvastuu loppukilpailun järjestelyistä ja suunnittelusta

Kilpailun varajohtaja
•	 Avajaistilaisuuden ja palkintojen jaon järjestelyt
•	 Kilpailun johtajan avustaminen
•	 Kilpailun säännöt
•	 Kilpailun yleissuunnittelu ja aikataulutus

Järjestelypäällikkö
•	 Karanteenin järjestelyt
•	 Kilpailujen loppusiivouksen koordinointi
•	 Kilpailun aikataulu ja ohjelma
•	 Kilpailupaikkojen järjestelyt
•	 Opastukset ja opastekyltit
•	 Rastien kulku ja käytännön osuuden toteutussuunnitelmat

Varajärjestelypäällikkö
•	 Kilpailijoiden, huoltajien ja vieraiden majoitukset
•	 Kilpailijoiden, huoltajien, vieraiden ja järjestäjien ruokailut
•	 Pelastajien ennakko-ohjeistaminen
•	 Vierasryhmien opastukset

Turvallisuuspäällikkö
•	 Liikenteenohjaus
•	 Pelastussuunnitelma
•	 Turvainfo avajaistilaisuudessa
•	 Turvallisuusorganisaatio
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•	 Rastiohjeistukset

Teoriakoevastaava
•	 Teoriakokeen arviointi
•	 Teoriakokeen järjestelyt
•	 Teoriakokeen suunnittelu sekä kysymysten ja arviointiperusteiden laadinta
•	 Tuomarineuvoston jäsen

Ilmoittautumisvastaava (infopiste)
•	 Ilmoittautumislistat
•	 Ilmoittautumispisteen järjestelyt
•	 Ilmoittautumisten vastaanotto kilpailupäivänä ja kilpailupäivää edeltävänä päivänä

Kutsuvierasvastaava
•	 Kutsuvieraiden kuljetus
•	 Kutsuvieraiden ohjelman suunnittelu ja toteutus
•	 Pelastusopiston esittely kutsuvieraille
•	 Pelastusopiston yleisesittely kilpailujoukkueille ja huoltajille kilpailua edeltävänä 

päivänä

Tulospalveluvastaava 
•	 Pisteiden lasku ja sijoitukset
•	 Tulospalveluohjelma
•	 Tulosten live-seuranta
•	 Tulosten vastaanotto rasteilta
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LIITE 5

SUOSTUMUS ALAIKÄISEN LAPSEN KUVAAMISEEN JA 
KUVAUSMATERIAALIN JULKAISUUN

NouHätä!-kampanjan eri vaiheissa erityisesti varsinaisessa kilpailuvaiheessa otetaan 
valokuvia ja videomateriaalia kilpailutilanteista. Kilpailusta otettuja kuvia ja videomate-
riaalia voidaan käyttää NouHätä!-kampanjan julkaisuissa, nettisivuilla tai sosiaalisessa 
mediassa sekä pelastuslaitosten julkaisuissa, nettisivuilla tai sosiaalisessa mediassa. 

Yksittäisen henkilön kuvan julkaisemiseen on saatava kuvattavan suostumus. 
Alaikäisen kohdalla suostumuksen antaa hänen huoltajansa. 

Noudatamme kuvamateriaalin käytössä ja sen julkaisussa voimassa olevaa lain-
säädäntöä sekä eettisesti hyväksyttäviä periaatteita.

Pyydämme suostumuksen lapsenne kuvaamiseen ja kuvien/videomateriaalin 
julkaisuun.

Kuvaus- ja julkaisulupa

Lapsen nimi: ___________________________________________________________

        saa kuvata 

        ei saa kuvata

Saako kuvia ja videomateriaalia, joissa lapsenne on mukana, julkaista kampanjajul-
kaisuissa, nettisivuilla/sosiaalisessa mediassa ja/tai mediassa?

        Kuvia ja videomateriaaleja saa julkaista 

        Kuvia ja videomateriaaleja ei saa julkaista 

Päivämäärä ____._____ 201___

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys:

 ____________________________________________________

Palauta lomake omalle opettajallesi, kiitos!
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NouHätä! on vakiinnuttanut asemansa 
kahdeksasluokkalaisille suunnattuna 
turvallisuuden opetusohjelmana ja 
kilpailuna. NouHädän toteuttamisen 
käytännöt vaihtelevat eri puolilla Suomea. 
Tämä on perusteltuakin, koska koulujen 
ja kouluttajien määrät vaihtelevat. 

Tämä käsikirja kertoo, kuinka 
NouHätää kannattaa toteuttaa niin, 
että koululaiset saavat olosuhteista 
riippumatta mahdollisimman laadukasta 
turvallisuusopetusta kaikkialla 
Suomessa.


