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Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman laadintahanke 

Aika  04.03.2019 
 
Paikka  Sisäministeriö, NH Kruunu 
 
Jäsenet 

Nimi Organisaatio Läsnä Poissa 
Janne Koivukoski, pj Sisäministeriö x  
Jonna Heliskoski LeadCons x  
Jari Lepistö Sisäministeriö x  
Karim Peltonen SPEK x  
Mikko Puolitaival Satakunnan pl x  
Erkki Hokkanen Etelä-Karjalan pl  x 
Ari Evwaraye Sisäministeriö  x 
Marjukka Koskela Hätäkeskuslaitos  x 
Paavo Tiitta Pohjois-Savon pl video  
Tomi Pursiainen Itä-Uudenmaan pl x  
Tomi Timonen SPPL x  
Jani Jämsä Pelastusopisto  x 
Jyrki Heinonen Hätäkeskuslaitos x  
Jaakko Joentakanen Sisäministeriö x  

 
 
Asialista 
 
 

1. Ohjausryhmän järjestäytyminen  
 

a. Ohjausryhmän varapuheenjohtajan valinta 
 
 Valittu Erkki Hokkanen 

 
b. Ohjausryhmän sihteerin valinta 

 
 Valittu Jaakko Joentakanen 

 
2. Ohjausryhmän työskentelystä sopiminen 

 
  Käytiin keskustelua ohjausryhmän työskentelystä. Ohjausryhmän tehtävänä käydä 
  etukäteen läpi työryhmän vaiheita. Hankkeen ohjaamisen lisäksi ollaan kiinni itse 
  sisällössä. Kuopiosta toivottiin etäyhteysmahdollisuutta jatkossakin. Ohjausryhmien 
  kokousten aiheet kirkastuvat kunkin törmäyttämön jälkeen.  

 
3. Hankesuunnitelman läpikäynti  

 
a. Jari Lepistön selostus 

 
 Esiteltiin hankkeen tausta, tavoitteet, toteutustapa ja keskiössä olevat teemat 
 (asiakaslähtöisyys, ilmiöpohjaisuus ja vaikuttavuus kärkeen -mentaliteetti).  

 
b. Keskustelu  

  
 Keskustelua syntyi erityisesti palveluiden ja toimialojen rajapintojen rikkomisen 
 tärkeydestä. Onnettomuuksien ehkäisyä tulee pyrkiä levittämään muuhunkin 
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 pelastustoimen tekemiseen. Keskusteltiin myös siitä, että on ensiarvoisen tärkeää 
 pohtia vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista hankkeen edetessä. Myös 
 maakuntauudistusta ja sen mukana kuljettamista hankkeessa pidetään olennaisena, 
 jotta pysytään kiinni sen tuomissa realiteeteissa. Yhteyden rakentaminen sosiaali- ja 
 terveystoimen suuntaan tulee olemaan olennainen asia, johon tässäkin hankkeessa 
 tulisi ottaa kantaan. Yhdyspinnat ovatkin keskeinen osa vaikuttavuuteen pyrkivää 
 toimintaa. 
 

 
4. Asiakas- ja vaikuttavuuslähtöisen kehittämisen periaatteet ja vaiheet  

 
a. Jonna Heliskosken selostus 

 
 Selostus oli kattava ja herätti ohjausryhmässä mielenkiintoa. 

 
b. Keskustelu 

 
 Käytiin keskustelua asiakaslähtöisyyden ja vaikuttavuuden teemaan liittyen. 

 
5. Katsaus ennakkokyselyn ja asiakastutkimuksen tuloksiin  

 
a. Jonna Heliskosken selostus ennakkokyselyn tuloksista 

  
 Ennakkokyselyn tulokset esiteltiin kattavasti. Vastauksista selvisi, että vaikuttavuuden 
 ja asiakaslähtöisyyden ilmiöt olivat jossain määrin tuttuja.  

 
b. Jaakko Joentakasen selostus asiakastutkimuksen tuloksista 

 
 Tulokset esiteltiin ohjausryhmälle. Esityksestä nousi esiin esimerkiksi läsnäolo, joka 
 tulee ohjausryhmän näkemyksen mukaan olemaan merkittävä teema kehitystyön 
 aikana. 

 
c. Keskustelu 

 
 Ennakkokyselyn ja asiakastutkimuksen tuloksissa oli mielenkiintoisia 
 yhteneväisyyksiä, mutta toisaalta myös eroavaisuuksia. Keskustelussa pääteltiin, että 
 esimerkiksi läsnäolo on ehkäisevän työn elintärkeä ominaisuus, josta on pidettävä 
 kiinni. 

 
6. Törmäyttämön 11.3.2019 työskentelyn tavoitteet ja toteutus  

 
a. Jonna Heliskosken selostus 

 
 Aikataulusyistä ensimmäisen törmäyttämön läpikäynti jäi vähäiseksi. 
 

b. Keskustelu 
 

c. Toteutuksen vahvistaminen 
 
 Hankkeen toteuttamistavoista ei ollut erimielisyyksiä.  
 

7. Muut esille tulevat asiat 
 
  - 
 

8. Kokouksen päättäminen  
 
 Kokous päätettiin ajassa 14:56 
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Puheenjohtaja  Pelastusneuvos Janne Koivukoski 

 

Sihteeri  Korkeakouluharjoittelija Jaakko Joentakanen 

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö 
07.03.2019 klo 12:28. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta. 

 

 

Liitteet [Kirjoita liitteet] 

Jakelu Hankkeen työryhmä 

Tiedoksi [Kenelle tiedoksi] 

 
 
 
 


