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Olemme tässä

Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman hankkeen aikana
työstetään yhteisiä onnettomuuksien ehkäisytyön tavoitteita, joissa painotetaan
vaikuttavuutta, ilmiölähtöisyyttä ja asiakaskeskeisyyttä. Asiakasnäkökulma on
pyritty huomioimaan osallistamalla asiakkaita ja heitä edustavia tahoja. Lisäksi
työssä on kuultu herkällä korvalla muita viranomaisia. Heinäkuun lopussa
päättyvässä hankkeessa syntyvä toimintaohjelma on luonteeltaan strateginen. Se
määrittää ja ohjaa tulevaisuuden pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn
tekemistä.

Aineistonkeruu on päättynyt

Hankkeessa on hiljattain saavutettu se piste, jossa aineiston käytännön

työstäminen on tullut päätökseen. Viimeisessä törmäyttämössä keskityttiin

toimintasuunnitelmien tekoon. Tilaisuudessa keskityttiin pohtimaan

toimintaohjelman muutostavoitteiden toteutumisen mittaamista, tekoihin

tarvittavia resursseja ja aikataulutusta. Tarkoituksena oli muodostaa hankkeen

aikana hahmotelluille, pitkälti laadullisille tavoitteille määrällisiä mittareita, joilla

tavoitteiden toteutumista voitaisiin arvioida. Mittareita muodostettiin tavoitteille

tunnistettujen konkreettisten tekojen kautta. Ajatuksena oli, että muutokseen

vaadittavia tekoja voitaisiin kutakin arvioida mittareiden avulla. Tekoja oli

aiemmin hankkeessa tunnistettu varsin runsaasti (n. 250 kpl), joten tässä

vaiheessa työtä osa teoista saatettiin yhdistää ja osa teoista vaati tarkempaa

avaamista useaan alakohtaan.
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Törmäyttämössä keskusteltiin myös

tekojen kohdentamisesta tunnistamalla eri

tilanteet, joissa ihminen voidaan kohdata.

Tämä vaihe toi näkyville sen, että sama

ihminen voidaan tavoittaa useassa eri

yhteydessä, kuten kotona, työmatkalla tai

harrastuksen parissa. Lisäksi pyrittiin

tunnistamaan erityistarpeessa olevat

kohderyhmät, kuten vammaiset ja

maahanmuuttajat. Samassa yhteydessä

hahmotettiin pelastustoimen roolia tekojen

toteuttamisessa. Roolitus jakautui omaan

tekemiseen ja ihmistä tai yhteisöä

aktivoivaan vaikuttamiseen.

Tulevaisuuden ihmisläheinen työ

Toimintaohjelman laadinnassa on kuultu laajaa joukkoa eri ihmisryhmien edustajia. Jotta

toimintaohjelma eläisi ajassa ja toimintaympäristön muutoksessa, vastaavaa

vuorovaikutteisuutta tarvitaan edelleen tulevaisuudessa. Hankkeen toisessa

osallistamossa osallistujien vahva viesti oli, että vastaavia tilaisuuksia ja keskustelevaa

otetta tarvitaan jatkossakin. Yhtenä toimintamallina voidaan hyödyntää erilaisia

ihmisryhmien kohtaamisia. Viimeisimpänä esimerkkinä asiakkaan kohtaamisesta

hankkeen korkeakouluharjoittelija järjesti työpajan Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton

järjestämään Nuorten Vaikuttajien Huipputapaamisessa. Workshopissa pohdittiin nuorten

osallisuutta turvallisuustyössä sekä turvallisuusviestinnän kiinnostavuutta nuorten silmin

(kuva).



Kohti hankkeen loppua ja 

yhteisen konkreettisen työn alkua

Hankkeen viimeinen ohjausryhmä kokoontuu 18.6.2019. Ohjausryhmä käsittelee

kootun aineiston ja ohjaa hankkeen kohti maalia. Tästä käynnistyy varsinaisen

toimintaohjelman kirjoittaminen. Lisäksi hankkeesta laaditaan hankeraportti.

Toimintaohjelmaluonnos laitetaan lausunnolle elokuun alkupuolella.

Lausuntoaikaa on noin kaksi kuukautta, jonka jälkeen toimintaohjelmaa

tarvittaessa tarkennetaan. Tarkennusten jälkeen toimintaohjelma hyväksytään ja

otetaan käyttöön 1.1.2020.

Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn 
toimintaohjelman hankkeen loppuseminaari

Puolen vuoden intensiivinen hanke yhteisten ajatusten kokoamiseksi ja 
pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn tavoitteiden saavuttamiseksi lähestyy 
loppuaan. Hankkeessa syntyneet tuotokset esitellään 15.8.2019 klo 12:00-15:00 

järjestettävässä seminaarissa. Seminaari toimii samalla yhteisen konkreettisen työn 
aloitusseminaarina. Uusien tavoitteiden myötä katseet käännetään samaan suuntaan 

- kohti turvallisempaa tulevaisuutta vaikuttavammin. Laita tilaisuus kalenteriin ja 
ilmoittaudu mukaan jo nyt. 100 ensin ilmoittautunutta mahtuu mukaan.

Aika: Torstaina 15.8. klo 12-15
Paikka: Helsinki, Mariankatu 9, Paja-sali

Ilmoittautuminen alla olevasta linkistä. Ilmoittauduthan viimeistään 8.8.2019. 

Tilaisuudessa kahvitarjoilu. Ohjelma julkaistaan myöhemmin.

https://www.webropolsurveys.com/S/909D37829CBBFE28.par
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