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Lausunto pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma-luonnoksesta 
 

Suomen Kiinteistöliitto ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi 

otsikossa mainitussa asiassa.  

 
Suomen Kiinteistöliitosta 
  

Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja ja kiinteistöalan 
asiantuntijaorganisaatio. Kiinteistöliittoon kuuluu 23 alueellista 
kiinteistöyhdistystä, joiden jäsenkunta muodostuu pääasiallisesti 
asunto-osakeyhtiöistä. Kiinteistöliiton jäsenistöön kuuluu myös 
vuokrataloyhtiöitä. Alueellisten kiinteistöyhdistysten jäsenistöön kuuluu 
yhteensä noin 28 000 asunto- ja kiinteistöosakeyhtiötä.  

  
Lisäksi Kiinteistöliittoon kuuluu Suomen Vuokranantajat ry, jossa on 
jäseninä lähes 20 000 yksityishenkilöä tai muuta tahoa, jotka vuokraavat 
asuin- ja liikehuoneistojaan pääosin asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä. 

  
Jäsenkuntamme piiriin kuuluu arviolta yhteensä noin 2 miljoonaa 
suomalaista. 

 
 
Toimintaohjelman sisällöstä 
 

Pelastustoimen hiljattain toteutetun uudistushankkeen aikana 
osoitettiin tarvetta onnettomuuksien ehkäisyn kansallisten tavoitteiden 
määrittelylle. Tavoitteenasettelussa korostettiin asiakaslähtöisyyttä, 
yhdenmukaisuutta ja vaikuttavuutta. Toteutettiin sisäministeriön 
vetämä hanke (1.2.2019-31.7.2019), jossa laadittiin pelastustoimen 
onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma. 
 
Toimintaohjelman lähtökohtana ovat vaikuttavuus, ilmiölähtöisyys ja 
ihmiskeskeisyys. Missiona on turvallinen ja onnettomuuksista vapaa arki 
2025. Tähän liittyvät osatavoitteet jakautuvat turvallisuuden 
kokemuksen vahvistumiseen, aktiivisen toimijuuden lisääntymiseen, 
palvelujen saatavuuden varmistumiseen ja yhteisen työn kehittymiseen. 
Muutoksilla pyritään vaikuttamaan osaamiseen ja kyvykkyyteen, 
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teknologian kehittymiseen, kollaboraation rakentumiseen, asenteisiin ja 
jaettuihin käsityksiin sekä toimintakulttuuriin. Näihin ilmiöihin tähdätään 
kymmenellä vaikuttavuustavoitteella ja edelleen noin 250 tunnistetulla 
teolla. 
 
Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma osoittaa 
merkittävimmät panostukset lapsiin ja nuoriin, yhteistyön kehittämiseen 
sekä välittämisen tunteen vahvistamiseen. Teoissa merkittävimmiksi 
nousevat sidosryhmätyö, pelastustoimen palveluiden kehittäminen ja 
väestöryhmien turvallisuusosaamisen lisääminen. Toimintaohjelmalla 
vastataan moniin sisäisen turvallisuuden ja pelastustoimen strategisiin 
haasteisiin.  
 

Kiinteistöliiton lausunto 
 

Kiinteistöliitto kannattaa toimintaohjelmaluonnosta. Kiinteistöliitto 
osallistui hankkeen valmistelun aikana haastatteluihin ja sidosryhmien 
työpajoihin. Kaikesta vuorovaikutuksesta jäi erittäin hyvin organisoitu ja 
suunnitelmallinen vaikutelma.  
 
Kiinteistöliitto on mielellään omalta osaltaan vahvistamassa 
onnettomuuksien ehkäisyä ja turvallista asumista Suomessa. 
Kymmenen vaikuttavuustavoitetta kattavat keskeisen tärkeitä alueita, 
joilla on merkitystä onnettomuuksien välttämisessä.  
 
Voimakkaassa muutoksessa olevassa yhteiskunnassa tehtävää riittää. 
Onnistuminen tavoitteissa edellyttää laaja-alaista ja tehokasta 
yhteistyötä monien tahojen kesken.   
 
 
Kunnioittavasti, 
 

Suomen Kiinteistöliitto ry    
 
  Jukka Kero  Virpi Hienonen  

  pääekonomisti vanhempi lakiasiantuntija   

 


