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Onnettomuuksien ehkäisyn koordinointiryhmän kokous 6.9.2021 
 
 
Osallistujat: 
 
Jari Lepistö, SM, puheenjohtaja 
Jaakko Joentakanen, SM, sihteeri 
Mikko Puolitaival, Satakunnan pelastuslaitos (poistui 9.40) 
Sonja Kippo, Satakunnan pelastuslaitos (poistui 9.40) 
Katriina Koivisto, Satakunnan pelastuslaitos (poistui 9.40) 
Sini Erholtz (poistui esityksensä jälkeen) 
Paula Forsten 
Kari Telaranta 
Harri Pyyhtiä 
Kai Horelli 
Tanja Mannila 
Tomi Timonen 
Jaana Rajakko 
 
 
Asialista:  
 
1) Asiakas keskiöön hanke -esittely 

• Mikko Puolitaival, Katriina Koivisto ja Sonja Kippo esittelevät hankkeen. 

• Kytkeytyy vahvasti toimintaohjelmaan ja yleistyneeseen vaikuttavuuskeskusteluun. 

• Tähän asti hanke on edennyt hyvin ja tulokset vaikuttavat hyödylliseltä. 

• Käydään keskustelua aiheesta.  

• Todetaan, että perinteisillä asiakaskyselyillä on vaikea hahmottaa toiminnan 
vaikutusta ja tarpeisiin vastaamista. Kyselyissä tulisikin alalla keskittyä ennemmin 
asiakkaan hyötyyn, kuin organisaation onnistumiseen. 

• Tavoitteena on saada aikaan loppuraportin lisäksi konkreettinen opas, josta olisi 
alalle valtakunnallisesti konkreettista hyötyä. Lisäksi suunnitteilla on 
vertaisarvioidun artikkelin laadinta yhdessä ohjausryhmän akateemisten edustajien 
kanssa. 

 
2) Suorituskykyhankkeen TP 7 ajankohtaiset  

• Sini ja Tanja esittelevät työpaketin tilannekatsaukset. 

• Yli 2000 N:n kyselyn vastauksia on analysoitu ja niiden pohjalta on muodostettu 
pelastustoimen viisi asiakassegmenttiä. Perusteena on perinteisiä muuttujia – kuten 
sukupuoli tai ikä – syvällisempi asiakasymmärrys: asenteet, arvot yms. 

• Tanja esittelee myös valvonnan asiakkaille kohdistetut kyselyn, johon saatiin 114 
vastausta.  Yleisesti kokemukset positiivisia, mutta myös kehityskohteita löytyi 
liittyen esimerkiksi yhteydenottokanaviin, yhdenmukaisuuteen ja rakentamisen 
ohjaukseen. 
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• Esitellään iso kuva työpaketin etenemisestä ja suorituskykyvaatimusten 
määrittelytyöstä, Mural-alustan avulla. OE-työn vaikutustavoitteita ja niistä 
johdettuja tarvittavia kykyjä on alettu hahmottelemaan, perustuen laajaan 
lähdeaineistoon. 

 
3) Kevään OE-toimintaohjelman käytäntöön saattamisen yhteenveto 

• Jari esittelee prosessin tulokset ja 1.10. järjestettävän webinaarin, jossa aiheeseen 
paneudutaan vielä perusteellisemmin. 

• Keskustelussa todetaan, että AVI:n roolia ja sen suhdetta alan tavoitteenasetteluun 
ja vaikuttavuuden seurantaan tulee tarkastella tarkemmin erillisissä keskusteluissa, 
sillä se on herättänyt paljon ajatuksia prosessin aikana. 

• Jaakko esittelee lyhyesti analyysia vaikuttavuustavoitteiden keskinäisistä suhteista. 
 
4) Katsaus valmisteilla oleviin kampanjoihin 

• NouHädän uuden kauden ilmoittautuminen on käynnistämässä pian. Tavoitteena 
saada mukaan edellistä kierrosta enemmän läsnä-toimintaa. 

• Paloturvallisuusviikon Päivä paloasemalla -ilmoittautuminen on käynnissä. Teemana 
edelleen läheisten paloturvallisuus. 2.11. pidetään paloturvallisuusviikon 
kampanjapaja, johon tämäkin kokoonpano on tervetullut. 

 
5) Osallistuvien organisaatioiden ajankohtaiset 

• SPPL: OE-teemapäivät toteutumassa lokakuussa, toiveena on järjestää läsnä-
tilaisuutena. Perjantaina 10.9. OE-webinaari, ilmoittautuminen auki. 

• SPEK: palontutkimuksen päivät pidetään 7.-9.9. Linkki tähän: 
https://www.spek.fi/vaikuttaminen/palotutkimusraati/palotutkimuksenpaivat/  

• SM: tavoitteena saada lokakuussa laitelaki lausunnoille. Tavoitteena saada asetukset 
mukaan. 

• Pelastuslain uudistuksen esiselvityshankkeen lausuntoyhteenveto on valmistunut. 
Uudistuksessa tehdään kiireelliset ja välttämättömät uudistukset. 
Nuohousuudistuksen selonteko eduskunnalle tulee perustumaan elokuun lopulla 
julkaistuun, Itä-Suomen yliopistolta tilattuun selvitykseen ja seurantaryhmän 
havaintoihin. Maankäyttö- ja rakennuslaki on viimeisimmän tiedon mukaan tulossa 
lausunnoille syksyn aikana. 

• AVI: Pronton täyttämisessä on haasteita ja se tuottaa vääristynyttä tietoa. Asiasta 
tulee keskustella vahvasti SM:n kanssa. AVI lähestyy asiasta ministeriötä 
lähitulevaisuudessa. 

• Poistumisturvallisuusselvitysten vastuut ovat pinnalla sosiaalihuoltolain uudistuksen 
yhteydessä, asiaan otettu kantaa SM:n toimesta. 

• Varhaiskasvatuslain muutos ollut myös esillä. Kritiikkiä esitettiin erityisesti siitä, että 
muutoksessa olisi välillisesti annettu pelastuslaitoksille lisävelvollisuuksia. Asiasta 
tullaan neuvottelemaan. 

 
6) Muut asiat 

• Jari muistuttaa, että tätä jakelua kannattaa hyödyntää yleisestikin, kun tarvitaan 
teeman ympäriltä näkemyksiä ja kommentteja. 

https://www.spek.fi/vaikuttaminen/palotutkimusraati/palotutkimuksenpaivat/
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• Seuraavien kokousten ajankohdat selvitetään erillisellä kartoituksella. 


