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MPK Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Lausunto

30.09.2019

Asia:  SMDno-2018-2296

Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Onnettomuuksien 
ehkäisyhankkeen – raportista (SMDno-2018-2296). MPK on pyrkinyt olemaan aktiivisesti mukana 
sisäministeriön johtamassa hankkeessa. Toimintaohjelmassa on erityisen hyvää ihmislähtöinen 
näkökulma sekä se, että ohjelman lähtökohtana on ollut vaikuttavuus ja tätä kautta on määritelty 
tavoitteet. Erityisen arvokkaaksi MPK on nähnyt sen, että ennakkoluulottomasti työskentelyyn on 
sitoutettu laajasti osapuolia eri hallinnonaloita ja toimijatahoilta. Tämän takia myös raportti ja siihen 
liittyvä toimeenpano-ohjelma mahdollistavat kaikille toimijoille, heidän niin halutessaan, 
mahdollisuuden osallistua konkreettisiesti tavoitteiden saavuttamiseen.

MPK on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka lakisääteiseksi tehtäväksi on määritetty koulutus. 
Vuosittain MPK:n koulutukseen osallistuu noin 50 000 henkilöä. MPK näkee hankkeessa esitettyjen 
tavoitteiden yhtyvän hyvin MPK:n varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen tavoitteenasettelun 
kanssa. MPK:lla on vajaat 3000 sitoutunutta toimijaa ja kouluttajaa ja jäsenjärjestöinä 14 
valtakunnallista toimijaa. Näiden joukosta on mahdollisuus rekrytoida aktiivisia osallistujia 
koulutuksen toteutukseen. Kansalaisten ja heidän läheisten turvallisuuden tunteen ylläpidon ja 
kehittämisen kannalta arjen vaara- ja häiriötilanteisiin liittyvien turvallisuustaitojen ja -tietojen 
kouluttaminen on MPK:n varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen keskiössä. Tällaisella koultuksella on 
merkitystä, kun pyritään parantamaan kansalaisten/kuntalaisten, heidän läheistensä ja 
kyläyhteisöjen resilienssiä selvitä eteen tulevista arjen haasteista. 

MPK:n kokemuksen mukaan aktiivisia osallistujia/kouluttajia löytyy konkreettisten turvallissuuteen 
liittyvien koulutustehtävien toteuttamiseen. MPK:n kokemusten perusteella kansalaiset hakeutuvat 
arjen turvallisuuteen liittyviin koulutuksiin eli osallistamiselle ja kiinnostuksen herättämiselle on tänä 
päivänä hyvät mahdollisuudet, kun valitus koulutustavoitteet ovat riittävän konkreettisia ja riittävän 
lähellä meitä kaikkia.
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Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa ja turvallisuuskomitean järjestöyhteistyössä kolmas sektori 
(järjestöt) ovat ilmoittaneet halukkuutensa olla turvallisuustoimijoina tuottamassa omalta osaltaa 
turvallisuutta viranomaisten ja kuntien tueksi. Myös Maanpuolustuskoulutusyhdistys on mielellään 
jatkossakin aktiivinen toimija ja kouluttaja sisäisen turvallisuuden eri toimeenpano-ohjelmien 
toteutuksessa. MPK kehittää mielellään omaa koulutustarjontaansa, kouluttajakoulutusta ja 
alueellisia kotiseutuharjoituksiaan palvelemaan nyt lausunnolla olevan raportin tavoitteita.
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