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MENNÄÄN
Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman laadintahanke 
käynnistyi helmikuun alussa ja kestää heinäkuun loppuun. Toimintaohjelma on 
luonteeltaan strateginen ja tulee määrittämään onnettomuuksien ehkäisyn tavoitteet ja 
kehittämisen painopisteet. Pelastuslaitokset, SPEK, Palopäällystöliitto, Pelastusopisto ja 
Hätäkeskuslaitos ovat nimenneet edustajansa törmäyttämöihin (työpajoihin), joissa 
varsinaisen ohjelman muotoilu tapahtuu. Työhön osallistuu myös sisäministeriön 
pelastusosaston viranhaltijoita. Törmäyttämöjä järjestetään hankkeen aikana neljä. 
 
Edellä mainittujen tahojen lisäksi hankkeen ohjausryhmään on nimetty sisäisen 
turvallisuuden strategian sihteeristön edustaja. Hankkeen fasilitaattorina toimii yksi 
Suomen johtavista vaikuttavuusasiantuntijoista, Jonna Heliskoski Leadcons OY:stä. 
Hankkeesta raportoidaan sisäministeriön pelastusosaston johtoryhmälle. Hankkeen 
vastuullisena virkamiehenä toimii Jari Lepistö. 
 
Hankkeen aikana työstetään yhteisiä onnettomuuksien ehkäisytyön tavoitteita, joissa 
painotetaan vaikuttavuutta, ilmiölähtöisyyttä ja asiakaskeskeisyyttä. Asiakasnäkökulma 
pyritään huomioimaan haastattelemalla ja osallistamalla suoraan asiakkaita ja heitä 
edustavia järjestöjä. Lisäksi työssä kuullaan herkällä korvalla muita viranomaistahoja.

ENSIMMÄISEN TÖRMÄYTTÄMÖN YHTEENVETO

Hankkeen ensimmäinen törmäyttämö pidettiin 11.3. Helsingin Katajanokalla. Alkuun 
sisäministeriön strategiapäällikkö pohjusti työskentelyä sisäisen turvallisuuden strategian 
näkökulmasta. Hänen näkemyksensä mukaan pelastustoimella on sisäisen turvallisuuden 
työssä laajat mahdollisuudet vaikuttaa. Tämän ja huomisen turvallisuustyötä leimaa 
ilmiöpohjainen lähestymistapa, jolla pyritään kohdentamaan resursseja sinne, missä niitä 
eniten tarvitaan. Asiakas on tunnettava ja erilaiset tarpeet tulee huomioida entistä 
paremmin.
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Jonna Heliskoski avasi vaikuttavuuden teemaa ja kertoi iooi-mallista, joka toimii 
toimintaohjelmaan liittyvän ajattelun kivijalkana. Julkishallinnon perinteisessä ajattelussa 
vaikuttavuus arvioidaan jälkikäteen. Uudenlaisessa lähestymistavasssa vaikuttavuus 
nostetaan kärkeen. Tässä hankkeessa pyritään juuri tähän lähestymistapaan. Konkreettisesti 
törmäyttämötyö aloitettiin pohtimalla vaikuttavuustavoitteita, joiden pohjalta hahmotetaan 
muutostarpeita. 
 
Työ osoittautui haastavaksi, mutta törmäyttämön keskustelussa päästiin hyvään alkuun. Nyt 
luodun aihion työstämistä jatketaan välityöskentelyllä, jossa tavoitteena on ennen seuraavaa 
törmäyttämöä kirkastaa vaikuttavuustavoitteet. Keskustelujen pohjalta koottiin yhteen 
seuraavanlaisia osa-alueita:

Kansalaisten ja yhteisöjen 
turvallisuustietoisuuden 

herättäminen ja lisääminen Yhteiskunnan 
resilienssin 
lisääminen

Asiakkaiden ja yhteiskunnan 
pulssilla oleminen ja ketterä 

kehittyminen
Arjen ja asumisen 

turvallisuuden lisääminen
 

Kansalaisten ja yhteisöjen 
turvallisuuden 

toimintakyvyn lisääminen

OSALLISTAMO -  SIDOSRYHMÄSEMINAARIT
Päästäksemme asiakaskeskeiseen ajatteluun, on välttämätöntä luoda aitoa keskustelua 
asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Tämän varmistamiseksi järjestämme kaksi 
sidosryhmäseminaaria, joissa muodostamme yhteistä näkemystä turvallisuuden edistämiseen 
liittyvistä painopisteistä. Seminaarit järjestetään 21.3. klo 9-12 Eteläesplanadilla ja 27.5. klo 9-
12 Katajanokalla. Ohjelmaan kuuluu yhteiseen sisäiseen turvallisuuteen liittyvä pohjustus, 
törmäyttämön yleiskuvan läpikäynti, osallistamotyöskentelyä ryhmissä, työn jäsentely, 
yhteenveto ja kutsu jatkuvaan keskusteluun.

SEURAAVAT ASKELEET
Parhaillaan suunnitellaan sosiaalisen median entistä laajempaa hyödyntämistä 
vuorovaikutuksen lisäämiseksi asiakkaiden kanssa. Tässä hyödynnetään sisäministeriön 
viestinnän osaamista. 

Törmäyttämön edustajat jatkavat tavoitteiden 
työstämistä seuraavaan tapaamiseen valmistautuen. 
Seuraavat törmäyttämöt järjestetään 2.4., 16.5. ja 5.6. 
Ohjausryhmä kokoontuu noin viikko ennen kutakin 
työpajaa. Seuraavat ohjausryhmän kokoukset ovat 
26.3., 7.5., 28.5. ja 18.6.  
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