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Lausuntopyyntönne 15.8.2019 / SMDno-2018-2296 
 
Lausuntopyyntö pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelmaluonnoksesta.PELASTUSTOIMEN 
ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYN TOIMINTAOHJELMALUONNOS 

Sisäministeriö on pyytänyt Pelastusopistolta lausuntoa Pelastustoimen 
onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman luonnoksesta. 

Pelastusopisto kiittää sisäministeriötä mahdollisuudesta lausua luonnoksesta. 

Pelastusopiston onnettomuuksien ehkäisyn tiimi osallistui aktiivisesti 
toimintaohjelman laadintahankkeeseen. Tiiminvetäjä Jani Jämsä oli nimettynä 
hankkeen ohjausryhmässä. Koko tiimi osallistui mahdollisuuksien mukaan hankkeen 
työpajoihin, osallistamoihin, törmäyttämöihin ja kommentoi ohjelman laadintaa 
valmisteluvaiheessa. Tiimin opettajat ja Pelastusopiston muu henkilöstö ovat 
tutustuneet toimintaohjelman luonnokseen. Pelastusopisto pitää luonnosta hyvin 
valmisteltuna. 

Huomioita toimintaohjelmaluonnoksesta: 

Toimintaohjelmassa tulisi ottaa kantaa myös sen toteuttamisen edellyttämiin rahaan 
ja resursseihin. Ohjelman toteuttamisen ja seurannan kannalta tuleva 
koordinointiryhmä ja sen tietojohtaminen ovat avainasemassa. Se, kuten ohjelman 
toteuttaminenkin vaatii resursseja kaikilta toteutuksen osapuolilta. näihin tulisi ottaa 
kantaa jo toimintaohjelmatasolla, jotta siihen sitoutuvat tahot sitoutuvat myös 
resurssitarpeeseen. 

Toimintaohjelmassa on määritelty hyvin tulevaisuuden tavoitteet ja niihin tarvittavat 
teot. Tavoitteiden toteutuksen käytännön mittaamisessa tarvitaan vielä paljon 
määrittelytyötä, varsinkin että päästäisiin mittaamaan toteutettavien tekojen 
vaikuttavuutta pitkällä aikavälillä. Toimintaohjelmassa tavoitteet ja teot ovat vielä 
mittaamisen kannalta liian yleisellä tasolla. Toimintaohjelman hyväksymisen jälkeen 
tulee resursoida ja varautua siihen, että saadaan luotua yhdessä toimijoiden kanssa 
järkevä mittaristo ohjelman vaikuttavuuden mittaamiseen. 

Toimintaohjelman luonnoksessa todetaan (s.24): "Koordinointiryhmä käynnistää 
toimintaohjelman tietojohtamisen työvälineiden ja alueellisten 
toimintasuunnitelmien valmistelun, sekä vahvistaa niiden käyttöönoton tehtyjen 
suunnitelmien pohjalta."  Tästä saattaa jäädä nyt kuva, että tuleva 
koordinointiryhmä loisi jotain tietojärjestelmiä tietojohtamiseen. Kyse ei kuitenkaan 
ole varmaan tuosta, vaan siitä tarvittavasta määrittelytyöstä tuleville pelastustoimen 
tietojärjestelmille mittaamisen ja tietojohtamisen tukemiseksi (mitä mitataan ja 
mistä tiedot otetaan)?  
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Olisiko luonnoksessa parempi käyttää tuossa tekstiä: "…käynnistää tietojohtamiseen 
tarvittavan tietoperustan määrittelytyön tulevan RTA-tietojärjestelmän 
valmistelun tueksi.."? Käytännön teknisenä tietojärjestelmänä tässäkin tulee käyttää 
tulevaa RTA-järjestelmää, ei luoda erillisiä tietojärjestelmiä. Se tulisi olla esillä myös 
toimintaohjelmassa.  

Pelastusopistolla ei ole muuta huomauttamista luonnokseen. 

 

Hallintojohtaja Pia Viklund 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pelastusopisto 
01.10.2019 klo 13:04. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


