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Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston lausunto ohjelmaluonnoksesta 
Turvallinen ja onnettomuuksista vapaa arki 2025, Pe/astustoimen 
toimintaohjelma onnettomuuksien ehkäisemiseksi · 

Etelä-Karjalan pelastuslaitos yhtyy pelastuslaitosten kumppanuusverkoston asiasta 
laatimaan lausuntoon ja täydentää sitä seuraavilta osin . 

Onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma muodostaa yleisen viitekehyksen pe-
lastustoimen toteuttamalle onnettomuuksien ehkäisyn työlle. Toimintaohjelma on 
perusteelinen ja monipuolinen, mutta ei kaiken kattava. Etelä-Karjalan pelastuslai-
toksella on jo tällä hetkellä käytössä onnettomuuksien ehkäisyn toimivia ja alueellis-
ta riskikehitystä vastaavia menettelyjä, jotka tulee huomioida toimintaohjelman käy-
tännön toteutuksessa ja jatkokehittämisessä. 

Samoin toimintaohjelma tulee kyetä päivittämään toimintaympäristöstä nousevien 
uusien tarpeiden perusteella. Toimintaohjelma kytkeytyy näin vahvasti jo olemassa 
oleviin alueellisiin, maakunnallisiin ja kansallisiin toimintamalleihin sekä toistaiseksi 
kehitysvaiheessa oleviin menettelyihin. 

Onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman toteutus vaatii vahvaa verkostomaista 
toteuttamistapaa sekä tehokasta, proaktiivista ja monikanavaista viestintää. Etelä-
Karjalan pelastuslaitoksella on käytössään valmiita ja tuloksellisiksi osoittautuneita 
verkostotoimintamalleja, kuten KAT-toimintamalli sekä maakunnallinen EKTURVA. 
Toimeenpanossa eri verkostojen tavoiteasetanta ja toteutus tulee yhteen sovittaa 
toisiinsa ja huolehtia tiedonvälityksestä tehokkaalla viestinnällä. 

Toimintaohjelman toimeenpanoon ja jatkokehittämiseen tulee varata riittävät re-
surssit osaamisen sekä resurssimitoituksen osalta. Toimintaohjelmaa ei tule nähdä 
irrallisena, . vaan se tulee kytkeä kokonaisuutena pelastustoimen kehittämiseen ja 
toimintaympäristön kehitykseen. · 
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Tavoiteasettelun ja toteutuksen yhteen sovittaminen edellyttää kykyä yhteen sovit-
taa toimintaa järjestelmällisesti sen eri tasoilla. Konkreettisesti tämä tarkoittaa yh-
teensopivia toiminnanohjausjärjestelmiä, joiden kautta eri tietolähteiden sisältämä 
informaatio voidaan kytkeä kokonaisvaltaiseksi tietosisällöksi toiminnan johtami-
seen ja ohjaamiseen. Yhteen sovitettu tietoarkkitehtuuri luo perustan tiedon syste-
maattiselle analysoimiselle ja näin muodostuneen tilanneymmärryksen soveltami-
selle toiminnassa. Tällä tavoin vahvistetaan tieto-ohjautuvuutta konkreettisesti pe-
lastustoimialalla ja sen verkostoyhteistyössä. 

Etelä-Karjalan pelastuslaitos kehittää parhaillaan älykästä toiminnanohjausjärjes-
telmää, jossa pelastuslaitoksen prosessiperusteinen palvelutuotanto on kytkettävis-
sä sujuvasti muiden palveluntuottajien prosesseihin esimerkiksi onnettomuuksien 
ehkäisyn tasolla. Onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma muodostaa strategi-
sen viitekehyksen , jonka kautta toiminnanohjausjärjestelmien integraatiotarpeita tul-
laan arvioimaan ja yhteen sovittamaan. 
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