
NouHätä! 2022 
Digikilpailun säännöt 
 

NouHätä!-kampanjan järjestävät pelastuslaitokset ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö yhteistyössä sisäministeriön, Opetushallituksen, 
Pelastusopiston, pelastusliittojen ja Suomen Palopäällystöliiton kanssa. Kampanjan rahoittaa Palosuojelurahasto. 

 
1. Kilpailun järjestäjä 
 
NouHätä! 2022 -digikilpailun järjestää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, Ratamestarinkatu 11, 00520 
Helsinki, y-tunnus 0912934-5. 
 
2. Kilpailuun osallistuminen 
 
Kilpailuun voivat osallistua NouHätä!-kampanjaan ilmoittautuneiden yläkoulujen kahdeksasluokkalaiset. 
Kilpailuun osallistutaan kolmen (3) hengen joukkueissa. Kilpailu toteutetaan verkkoympäristössä ja 
joukkueet osallistuvat kilpailuun päätelaitteilla niin, että joukkueen jäsenet osallistuvat kilpailuun yhden 
päätelaitteen kautta. 
 
3. Kilpailuaika 
 
Alkukarsintakilpailu alkaa maanantaina 28.2.2022 ja päättyy perjantaina 18.3.2022. Aluekilpailu järjestetään 
torstaina 7.4. ja loppukilpailu torstaina 28.4. Kilpailuun ei voi osallistua kilpailuajan ulkopuolella. 
 
4. Kilpailun ratkaisuperusteet 
 
Kilpailu toteutetaan kokonaisuudessaan verkkoalustalla, jossa kilpailijat vastaavat joukkueina erilaisiin 
turvallisuusaiheisiin monivalintakysymyksiin, suorittavat kuva- tai videotehtäviä sekä muita verkkotehtäviä. 
 
Alkukarsintakilpailussa selvitetään aluekilpailuun pääsijät. Alkukarsintakilpailusta jatkoon selviytyy paras  
10 % joukkueista jokaiselta pelastustoimialueelta. Jokaiselta pelastustoimialueelta osallistuu aluekilpailuun 
kuitenkin vähintään viisi (5) joukkuetta. 
 
Aluekilpailussa ratkotaan voittajat pelastustoimialueittain. Jokaisen pelastustoimialueen paras joukkue saa 
oikeuden osallistua loppukilpailuun. 
 
Jatkoon pääsevät ne joukkueet, jotka vastaavat tehtäviin niin, että saavat niistä korkeimmat pisteet. 
Jokaisesta oikeasta vastauksesta joukkue saa yhden pisteen. Väärästä vastauksesta vähennetään yksi piste. 
Lisäksi jatkoon pääsyyn vaikuttaa joukkueiden suoritusnopeus. Tasapistetilanteessa kilpailun 
suoristusnopeus ratkaisee voittajajoukkueen. 
 
5. Palkitseminen 
 
Alkukarsinta- ja aluekilpailussa joukkueita ei palkita erikseen. Loppukilpailussa kaikki osallistujat palkitaan. 
Lisäksi loppukilpailun kolme parasta joukkuetta saavat henkilökohtaiset palkinnot ja voittajille myönnetään 
2000 euron palkintosekki sekä NouHätä!-voittajien kiertopalkinto. 
 
6. Tulosten julkistaminen 
 
Alkukarsintakilpailun voittajajoukkueet ovat selvillä kilpailuvaiheen päätyttyä 18.3. Alkukarsinnan voitosta 
ja jatkoonpääsystä tiedotetaan ensisijaisesti vastuuopettajaa. 
 
Aluekilpailun voittajajoukkueet ovat selvillä aluekilpailun jälkeisenä päivänä 8.4. Aluekilpailun voittajat 
julkaistaan NouHätä!-kampanjan sosiaalisen median kanavissa ja verkkosivuilla aluekilpailun jälkeisellä 
viikolla (viikko 15). Jatkoonpääsystä ilmoitetaan kilpailuun osallistumisen yhteydessä jätettyihin opettajan 
yhteystietoihin. 
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Loppukilpailun tulokset julkaistaan NouHätä!-kampanjan verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa 
loppukilpailun jälkeen. Voittajiin otetaan yhteyttä ensisijaisesti opettajan yhteystietojen kautta. 
 
Kilpailujen aikana osallistujien pistetietoja voidaan julkaista eri medioissa. 
 
7. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus 
 
Osallistujien henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ehtojen mukaisesti. Osallistumalla kilpailuun 
jokainen osallistuja myöntää järjestäjille oikeuden käyttää ilmoittamiaan tietoja kilpailuun liittyvässä 
tiedotuksessa ja viestinnässä eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai eri korvausta. 
 
Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy NouHätä!-kampanjan tietosuojaselosteesta. 
 


