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Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma 

Onnettomuuksien ehkäisyn koordinointiryhmän asettaminen 

 Asettaminen 

Sisäministeriö asettaa pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn 
koordinaatioryhmän. 

 

Toimikausi 

1.1.2020 - 31.12.2021 

 

Taustoitus 

   Pelastustoimen uudistushankkeen esityksen pohjalta on tuotettu sisäministeriön 
asettaman hankkeen (1.2.2019-31.7.2019) avulla pelastustoimen onnettomuuksien 
ehkäisyn toimintaohjelma. Toimintaohjelmaa laadittaessa on osallistettu 
pelastustoimen organisaatioiden lisäksi huomattava määrä sidosryhmiä. 
Toimintaohjelman lähtökohtana ovat vaikuttavuus, ilmiölähtöisyys ja 
ihmiskeskeisyys. Toimintaohjelmaa laadittaessa on kuultu myös ihmisten ajatuksia 
laajasti ja työssä on hyödynnetty kokemusasiantuntijoita. Ohjelma on tahdonilmaisu 
pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn tavoitteiksi. Niiden avulla 
pelastustoimella on mahdollisuus puhaltaa yhteen hiileen yhteiskunnallisesti 
vaikuttavamman työn aikaansaamiseksi ja kohdistaa voimavaroja yhteiseen 
suuntaan. Toimintaohjelma tehtiin yhdessä ja lähdetään toteuttamaan yhdessä.  

 
   Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma otetaan käyttöön 

1.1.2020. Ohjelman käytäntöön saattamisessa tehdään verkostomaista työtä ja 
ohjelmaa pidetään säännöllisesti esillä. Käytäntöön saattamisessa tehdään laajaa 
yhteistyötä eri pelastustoimen sidosryhmien kanssa.  
  

Koordinaatioryhmän tehtävät 

• Koordinoida ja edistää onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman 
toteutumista 

• Tunnistaa laajoja arjen turvallisuusilmiöitä ja tarvittaessa reagoida niihin 
tekemällä esityksiä tarvittavista yhteisistä toimista 
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• Tarkentaa tarvittaessa yhteisiä tavoitteita vuorovaikutuksessa 
pelastusalan toimijoiden kanssa 

• Käydä vuoropuhelua asiakkaiden ja pelastustoimen onnettomuuksien 
ehkäisytyön kannalta tärkeiden kansallisten sidosryhmien kanssa  

 

Koordinaatioryhmä organisointi 

Koordinaatioryhmään pyydetään nimeämään edustajat aluehallintovirastosta, 
Pelastusopistosta, pelastuslaitoksista, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä, 
Suomen Palopäällystöliitosta ja Hätäkeskuksesta. Jokaiselta taholta pyydetään 
nimeämään varsinainen jäsen ja varajäsen. Pelastuslaitoksista pyydetään 
varsinaisia jäseniä kolme ja heille varajäsenet. Koordinaatioryhmän 
puheenjohtaja ja sihteeri nimetään sisäministeriöstä. Lisäksi sisäministeriöstä 
osallistuu ryhmän toimintaan onnettomuuksien ehkäisyn ohjaustehtäviin 
nimetyt viranhaltijat. Ryhmä voi täydentää kokoonpanoaan tarvittaessa sekä 
hyödyntää työssään eri asiantuntijoita.  

 

Kustannukset 

Koordinaatioryhmän kokouksissa edustettuina olevat tahot vastaavat omien 
edustajiensa mahdollisista matka- ja palkkakuluista. Tilaisuuksien 
kokouskustannukset maksetaan sisäministeriön talousarviotililtä 26.01.01.01 
(sisäministeriön toimintamenot).  

 

Nimeämisesitykset 

Koordinaatioryhmään kutsuttuja tahoja pyydetään tekemään 
nimeämisesitykset 13.12.2019 mennessä. Lisätietoja koordinaatioryhmään 
liittyvistä asioista antaa pelastusylitarkastaja Jari Lepistö sähköpostitse 
etunimi.sukunimi@intermin.fi.  

 

 

 

Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka 

 

Pelastusylitarkastaja Jari Lepistö 

 

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. 
Sisäministeriö 08.11.2019 klo 11:49. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi 
todentaa kirjaamosta. 
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Liitteet  Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma liitteineen  
  
Jakelu  sisäministeriön pelastusosasto 

aluehallintovirasto 
Pelastusopisto 
Hätäkeskuslaitos 
pelastuslaitokset 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 
Suomen Palopäällystöliitto 
 

  
Tiedoksi  Sisäministeri Maria Ohisalo 

Kansliapäällikkö Ilkka Salmi 
Valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen 
Ministerin erityisavustajat 
sisäministeriön osastot 

 


