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Kuntien ja kolmannen sektorin yhteistyö 
varautumisessa ja arjen turvallisuudessa

Turvallinen ja kriisinkestävä kunta –verkoston miniseminaari

28.5.2019 Kuntatalo, Helsinki

www.mpk.fi



MPK:n julkiset hallintotehtävät 1.1.2020 alkaen
Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK on julkisoikeudellinen yhdistys, joka järjestää 
vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta ja toimii jäsenyhdistystensä yhteistyöjärjestönä.

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.



MPK LUKUINA 2016MPK –maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Perustettu 1993, julkisoikeudelliseksi yhdistykseksi 2008

Noin 100 työntekijää

9 piiriä (mpp + puolustushaarapiirit)

27 koulutuspaikkaa

2 500 sitoutunutta vapaaehtoista kouluttajaa ja toimijaa

Yli 90 000 koulutusvuorokautta vuodessa

Noin 50 000 koulutettua henkilöä vuodessa

Noin 2 000 kurssia (, joista 600 VARTU-kurssia)

Budjetti n. 3,6 miljoona euroa



Järjestöjen koulutusverkostohanke 2019 (KOVER)
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 Yhteistyöryhmät on jo koottu 

kaikkiin 18 maakuntaan.

 Ryhmissä on edustettuina 

laajasti MPK:n

jäsenjärjestöjen ja 

verkostokumppaneiden 

alueellisia toimijoita

 Ryhmät suunnittelevat ja 

toteuttavat  

kokonaisturvallisuus-

koulutusta ja yhteisiä 

harjoituksia

 Kotiseutuharjoitukset 2020 

tavoitteena jokaisessa 

maakunnassa

• Tavoitteena on parantaa 

turvallisuusjärjestöissä toimivien 

vapaaehtoistoimijoiden 

kouluttautumismahdollisuuksia

.

• Tarkoituksena on tuoda yhteen 

eri järjestöjä ja edesauttaa 

yhteisten harjoitusten 

järjestämistä maakunnissa. 

• Hankkeessa luodaan koulutus- ja 

yhteistyöryhmiä, jotka keskittyvät 

varautumiskoulutuksen

kolmannen sektorin koulutukseen.

• Yhteistyöryhmien kokoamisessa 

tukeudutaan maakuntien ja 

alueiden jo olemassa oleviin 

rakenteisiin niitä vahvistaen. 



MPK:n jäsenjärjestöt KOVER Uusimaassa

• Kadettikunta ry

• Maanpuolustuskiltojen liitto ry 

• Maanpuolustusnaisten Liitto ry

• Naisten Valmiusliitto ry

• Nylands Brigads Gille rf

• Reserviläisliitto ry

• Reserviläisurheiluliitto ry

• Sininen reservi ry

• Sotilaskotiliitto ry

• Suomen ampumaurheiluliitto 
SAL ry

• Suomen lentopelastusseura 
SLPS ry

• Suomen metsästäjäliitto ry

• Suomen radioamatööriliitto ry

• Suomen rauhanturvaajaliitto ry

• Suomen reserviupseeriliitto ry

Järjestöt ovat lähellä ihmisiä, 

osana yhteisöä.

MPK:n jäsenjärjestöjen 

kautta tavoitetaan 

yli puoli miljoonaa henkilöä!



MPK:n kumppaniorganisaatiot KOVER Uusimaassa

• Puolustusvoimat
• Pelastusopisto
• Rajavartiolaitos
• Suomen Pelastusalan keskusjärjestö ry (SPEK)
• Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa)
• Suomen Punainen Risti (SPR)
• Suomen Virveverkko Oy
• Suomen Meripelastusseura ry
• Kotitalouksien omatoimisen varautumisen 

toimikunta (Kova-toimikunta)
• Pelastakaa lapset ry
• Marttaliitto ry
• Kaitseliit - Viro
• Forsvarsutbildarna - Ruotsi

Järjestöt ovat lähellä ihmisiä, 

osana yhteisöä.

MPK:n jäsenjärjestöjen 

kautta tavoitetaan 

yli puoli miljoonaa henkilöä!



Varautumis- ja turvallisuuskoulutus - kärkituotteet 1 (2) 
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1) VSS-kalliosuojakoulutus yhteistoiminnassa Helsingin kaupungin Pelastuslaitoksen ja HELPE:n
kanssa

• Tavoite on kouluttaa henkilöstöä Helsingin (metroasemien) kallioväestösuojien käyttöönottoon ja käyttöön

• Vuonna 2018 neljä kurssia (METRO VSS-kalliosuojakursseja). 

• Koulutettu vuosina 2016-2018 yli 200 henkilöä eri tehtäviin kuten käyttöönotto, kulunohjaus, siivous, muonitus, 
lääkintä, järjestyksenvalvonta

• POC Ulf Dahlman ulfdahlman@gmail.com, +358405336312

2) Alueellinen valmiuskeskus (AVAK) yhteistoiminnassa Keski-Uudenmaan kuntien ja kaupunkien sekä 
UPL:n kanssa

• AVAK toteuttaa kunnan/kaupungin johdon alajohtoportaana sille määrättyjä rajattuja johtamis- ja tiedotustehtäviä 
häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Esim. hätämajoitus, tiedotus, sähkövoima, muonitus. Sijoituspaikka tyypillisesti 
oppilaitos

• Tavoite: koulutettava osaa toimia eri tehtävissä, tuntee kunnan kriisijohtamismallin, toiminnan vastuukysymykset 
sekä osaa tilannekeskuksen tai johtamispaikan toiminnan

• Vv. 2017-2018 kolme kurssia

• Koulutettu 65 kurssilaista

• Laaditaan MPK:n koulutusohjelma (yhdistetään Keski-Uudenmaan ja EKSOTEn mallit ja parhaat käytänteet

• Mukana Nurmijärvi, Tuusula, Mäntsälä, Hyvinkää, Järvenpää ja Kerava

• POC Antti Holmroos, antti.holmroos@iki.fi, +358451118346

mailto:ulfdahlman@gmail.com


Varautumis- ja turvallisuuskoulutus - kärkituotteet 2 (2)

3) Säteilymittausjoukkueiden koulutus yhteistoiminnassa Säteilyturvakeskuksen kanssa

• Tavoite: kurssilainen oppii toimimaan vapaaehtoisen säteilymittausjoukkueen perustehtävissä, vuonna 
2019 myös johtajakurssi

• Vuonna 2018 neljä kurssia

• Koulutettu noin 130 henkilöä

• POC:t Timo Lukkarinen, timo.lukkarinenxx@luukku.com, +358405389648 ja Jukka Sovijärvi,  
jukka.sovijarvi@stuk.fi 

4) Kyber-koulutus, esimerkkejä

• Kyber-peruskurssit, jatkokurssit ja erikoiskurssi

• TIETO2018/2020

• Hybridivaikuttamisen kurssi Tuusulassa 27.10.2018

• POC:t Tero Oittinen, tero.oittinen@mpk.fi, +358405898861 ja Kim Malmberg, kim.malmberg@mpk.fi, 
+358400436612

5) Maatilojen varautumiskoulutus yhteistoiminnassa Huoltovarmuusorganisaation kanssa

• Loka-marraskuussa Tuusulassa Puolustusvoimien kurssikeskuksessa

• Yksipäiväinen suomenkielinen ja ruotsinkielinen kurssi 
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Kiitos mielenkiinnostanne 
Kysymyksiä?

pekka.rintala@mpk.fi

mailto:pekka.rintala@mpk.fi

