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Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Sisäministeriö on pyytänyt lausuntoa pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn 
toimintaohjelmaluonnoksesta. Pirkanmaan pelastuslaitos kiittää mahdollisuudesta saada lausua 
pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelmaluonnoksesta. 

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on antanut lausunnon pelastustoimen onnettomuuksien 
ehkäisyn toimintaohjelmasta ja Pirkanmaan pelastuslaitos yhtyy pelastuslaitosten 
kumppanuusverkoston lausuntoon. Lisäksi Pirkanmaan pelastuslaitos kiinnittää huomiota seuraaviin 
asioihin:

• Toimintaohjelman tavoitteiden ja tekojen mittaamiseen tarvitaan konkreettisia työkaluja. 
Tuloksellisuuden arviointi edellyttää pidempää seurantajaksoa, joka tulisi huomioida 
toimintaohjelman toteutuksessa.

• Pelastuslaitosten resurssien rajallisuus tulisi huomioida toimintaohjelman toimeenpanossa. 
Pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisyn työpanos on sidottu valvontasuunnitelmassa tällä 
hetkellä oleviin painotuksiin ja resursointi muihin mahdollisiin toimenpiteisiin vaikeuttaa 
valvontasuunnitelman nykyisten tavoitteiden toteutumista.

• Lainsäädännön ja suunnitteluohjeiden päivitys huomioiden toimintaohjelman tavoitteet 
onnettomuuksien ehkäisytoiminnan laajentamisesta ja keinovalikoiman monipuolistamisesta sekä 
asiakasnäkökulman korostamisesta on välttämätöntä, jotta painotuksia voidaan muuttaa ja 
säädösten ohjausvaikutusta hyödyntää. 
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• Uusien toimintamallien käyttöönotto edellyttää portaittaista etenemistä, jotta turvataan 
riittävä resursointi myös nykyisten hyvien toimintamallien ja tehtävien suorittamiseen.

• Toimintaohjelmassa esitetyt toimintamallit edustavat toimialalla ja pelastuslaitoksissa suurta 
kulttuurista muutosta, joka edellyttää yhdenmukaista tahtotilaa ja johtamista. 

• Usean tavoitteen osalta toimenpiteiden päävastuu on muilla tahoilla kuin pelastustoimella. 
Tavoitteisiin sitoutuminen edellyttää toimenpiteiden saamista myös muiden vastuullisten 
toimijoiden tavoitteiksi.

• Erityisryhmien käsitteen laajentaminen koskemaan kaikkia asumisen paloturvallisuuden 
riskiryhmiä tulisi huomioida toimintaohjelman kirjauksissa, vaikkei kaikilta osin vielä 
tunnistettaisikaan näihin ryhmiin kuuluvia yhteistyötahoja.

• Rakennusten paloturvallisuuteen ja rakennetun ympäristön turvallisuuteen liittyvät toiminnot 
eivät näy toimintaohjelmassa, vaikka ne ovat nykyisten valvontasuunnitelmien tärkeimpiä osia ja 
näin myös ohjaavat resurssien käyttöä. Niiden lisääminen toimintaohjelmaan antaisi paremman 
käsityksen toimintaohjelman kokonaisuudesta suhteessa valvontasuunnitteluun.

• Koordinaatioryhmän valtuutus, toimikausi ja tehtävät vaativat tarkentamista. Ketä ja 
millä/kenen valtuutuksella sen jäsenet toimivat, kuinka pitkä toimikausi sillä olisi ja miten 
toimintaohjelman tavoitteiden toteutumisen ohjaus käytännössä tapahtuisi. Pelastuslaitokset ja 
kunnat päättävät palvelutasopäätösten ja virkamiespäätösten kautta toimintaohjelman 
toteuttamisesta ja sen edellyttämistä toimista. Tämä huomioiden toimintaohjelman toimenpiteet 
edellyttävät pidemmän aikaikkunan huomioimista.

• Pelastuslaitosten yhteinen sähköinen asiointi on kannatettava ja nopeastikin edistettävä asia, 
joka vaikuttaa merkittävästi suoraan asiakaspintaan.
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