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Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman 
laadintahanke - ohjausryhmä 2 

Aika 26.03.2019 klo 9-11   
Paikka 
 

NH Kristian, Sisäministeriö   

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

 
 

1. Kokouksen avaaminen 
 
Kokous avattu 09:05 
 

2. Viime kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
Pöytäkirja hyväksyttiin. 

 
3. Katsaus hankkeen tähänastisiin tuotoksiin 

 
a. Jonna Heliskosken ja Jari Lepistön selostukset 

 
Lepistö kertoi hankkeen etenemisestä. Heliskoski esitteli ensimmäisen törmäyttämön, 
välityöskentelyn sekä osallistamon tulosten yhteenvedon ja analyysin. 

 
b. Keskustelu 

 
Facebook päivityksen jakaminen esimerkiksi Pelastuslaitosten ja muiden organisaatioiden tileillä 
on todella suotavaa ja saa kannatusta ohjausryhmässä. Paavo Tiitta otti puheeksi että myös 
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laitosten omien päivitysten tuottamaa dataa voisi syöttää hankkeen suuntaan. Haasteena on 
levikki suoraan ihmisille. Laitosten ym. tileillä on se haaste, että moni seuraaja on jo valmiiksi 
orientoitunut turvallisuuteen, mikä vääristää ”tilastoja”. Tosielämän onnettomuuksia voitaisiin 
käyttää julkisen keskustelun avauksena, esimerkkinä Pohjois-Savo ja pesukonepalo. 
 
Hankkeen edetessä nähdään tärkeänä tiedostaa, että havaittuja kokonaisuuksia (esimerkiksi 
aktiivinen toimijuus) esiintyy usealla tasolla, eli sekä pelastustoimen sisällä, että sidosryhmien ja 
asiakkaiden parissa. Jonna korostaakin, että tässä vaiheessa keskitytään tarkoituksella laajasti 
yhteiskunnan ilmiöihin ja myöhemmin paneudutaan pelastustoimen rooliin.  
 
Turvallisuuskoulutusta tarjoavat yritykset nähdään tärkeänä sidosryhmänä ilmiöiden haltuun 
ottamiseksi. Myös työnantajat ylipäätään nähdään asiakasryhmänä/sidosryhmänä, joka on 
saattanut hankkeessa toistaiseksi jäädä liian vähälle huomiolle, sillä työpaikat tarjoavat paljon 
turvallisuuskoulutusta työntekijöilleen ja ovat näin ollen merkittävä toimija turvallisuuden 
edistämisessä. 

 
 
 

4. Seuraavan törmäyttämön (Hämeenlinna 2.4.2019) sisältö 
 

a. Jonna Heliskosken selostus 
 
Heliskoski kertoi seuraavan törmäyttämön aiheista. Huomio on asiakkaissa ja sidosryhmissä, sekä 
siinä, millä ratkaisuilla eri toimijat voisivat edesauttaa ilmiöiden haltuunottoa.  

 
b. Keskustelu 

 
Ensimmäisen törmäyttämön toteutustapa ja ilmapiiri saavat ohjausryhmässä pitkälti positiivista 
palautetta. 

 
 

5. Muut hankkeeseen liittyvät asiat 
 
Marjukka Koskela kommentoi, että nyt on hyvä mahdollisuus viedä hankkeen pohdintoja ja tuloksia viedä 
yhteisesti koko toimialan lisäksi myös laajemmin koko sisäasiainhallinnolle.  
 
Lepistö ehdotti, että kolmanteen törmäyttämöön otetaan mukaan kokemusasiantuntijoita esimerkiksi 
yritysmaailmasta tai osallistamoiden sidosryhmien kautta. Samoin hän ehdotti, että seuraavaan 
osallistamoon osallistuisi törmäyttämöstä edustajia. Molemmat ehdotukset saivat kannatusta 
ohjausryhmässä. 
 
 

6. Kokouksen päättäminen 
 
Kokous päätettiin ajassa 10:55 
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Puheenjohtaja Pelastusneuvos Janne Koivukoski 

 

Sihteeri  Korkeakouluharjoittelija Jaakko Joentakanen 

 

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. 
Sisäministeriö 27.03.2019 klo 09:35. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi 
todentaa kirjaamosta. 

 

Liitteet  Tähän mennessä tehdyn työn tulosten analyysi ja niiden pohjalta laadittu 
yhteenveto. 

  
Jakelu  Hankkeen työryhmä 
  
Tiedoksi  [Vastaanottajat]  
 


