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LAUSUNTO PELASTUSTOIMEN ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYN TOIMINTAOHJELMAAN

Jokilaaksojen pelastuslaitos näkee positiivisesti onnettomuuksien ehkäisyn yhtenäisten kansallisten 
tavoitteiden määrittelyn. Toimintaohjelma luo strategiselle tasolle yhtenäisiä tavoitteita, joilla 
turvallisuutta pyritään edistämään ja onnettomuuksia vähentämään. Asiakkaan asettaminen työn 
keskiöön on keskeinen asia.

Toimintaohjelmassa korostetaan yhteistyön ja yhteisen työn merkitystä onnettomuuksien 
ehkäisyssä. Pelastuslaitoksille ohjelmassa esitetään vahvaa roolia yhteistyöverkostojen 
perustamisessa ja johtamisessa. On totta, että pelastustoimi ei voi kantaa yksin vastuuta 
onnettomuuksien ehkäisystä. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella koetaan haasteellisena 
yhteistyöverkostojen vastinparien löytäminen ja motivoiminen riskien tunnistamiseen ja yhteiseen 
työhön onnettomuuksien ehkäisyssä. Toimintaohjelman kappaleessa kolme kuvataan laajasti eri 
tekoja onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Olisimme kaivanneet ohjelmaan tarkempaa määrittelyä eri 
yhteistyötahoista, joiden kanssa edellä mainittuja tekoja on tarkoitus lähteä suorittamaan.

Ohjelmassa tuodaan esille tiedolla johtamisen merkitys onnettomuuksien ehkäisyssä. Ohjelman 
koordinaatioryhmän on tarkoitus käynnistää tietojohtamisen välineiden ja suunnitelmien valmistelu. 
Jokilaaksojen pelastuslaitoksella pidetään eritäin hyvänä, että onnettomuuksien ehkäisyn 
kehittämiseen ja johtamiseen hankitaan tietoa muualtakin, kuin nyt olemassa olevista rekistereistä 
ja lähteistä. Hankitun tiedon analysointi on pohja tiedolla johtamiseen. Pelastustoimelta puuttuu 
yhtenäinen asiakasrekisteri, josta nähtäisiin kaikki pelastuslaitoksen yksittäiselle asiakkaalle 
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tuottama palvelu. Rekisterissä olevan tiedon avulla voitaisiin tehdä työmme vaikuttavuuden 
arviointia ja verrata asiakkaiden saamaa palvelua kohderyhmittäin. Samalla voitaisiin arvioida, onko 
mahdollisella sidosryhmäyhteistyöllä saavutettavissa suurempi vaikuttavuus, kuin pelkästään 
pelastuslaitosten omalla onnettomuuksien ehkäisytyöllä.

Pelastuslaitosten onnettomuuskehityksen seuranta ja voimavarojen kohdentaminen riskien mukaan 
kaipaa yhteistyötä muiden viranomaisten, yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. 

Ohjelmassa esitetyt turvallisuustyön kohderyhmät noudattelevat varsin pitkälle pelastuslaitoksen 
nykyisiä kohderyhmiä. Painopiste ohjelmassa kohdistuu lapsiin ja nuoriin, mitä pidetään hyvänä. 
Vaikuttavuuden ja saavutettavuuden korrelaatio esimerkiksi syrjäytyneiden asiakkaiden kohdalla on 
edelleen pelastuslaitosten suuri haaste. Onko erilaisella ja eri ryhmien välisellä yhteistyöllä 
mahdollisuus jatkossa saavuttaa riskiryhmät.

Onnettomuuksien ehkäisytyöhön on resursoitava koko pelastuslaitoksen henkilöstö 
virkanimikkeeseen katsomatta. Haastavampaa on saada mukaan muut viranomaiset, yhdistykset, 
yhteisöt ja alueen asukkaat. Vastuuta oman turvallisuuden arvioinnista ja kehittämisestä on saatava 
jaettua jokaiselle. Yhteistyön muuttaminen yhteiseksi työksi vaatii pelastuslaitokselta paljon. 
Toivomme, että hankkeen koordinaatiotyöryhmä jatkaa aktiivista työtä aiheen parissa ja 
pelastuslaitokset saavat konkreettisia työkaluja, tietoa ja menetelmiä onnettomuuksien 
ehkäisytyöhön.
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