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Sisäministeriön lausuntopyyntö SMDno-2018-2296; 15.08.2019 (lähettäjän viite) 
 
 

TK:n lausunto Pelastustoimen toimintaohjelm Turvallisuuskomitean sihteeristön 

lausunto pelastustoimen toimintaohjelmasta onnettomuuksien ehkäisyyn 

Sisäministeriö on pyytänyt Turvallisuuskomitean sihteeristöltä lausuntoa 

asiakirjaluonnoksesta ”Pelastustoimen toimintaohjelma onnettomuuksien ehkäisyyn”. 

Turvallisuuskomitean sihteeristö esittää lausuntonaan asiakirjaluonnoksesta seuraavaa:  

Yleisiä huomioita 

Toimintaohjelmassa tulisi Turvallisuuskomitean sihteeristön näkemyksen mukaan 

kirkastaa, kenelle se on suunnattu ja kuka suunnitelmasta ja sen toimeenpanosta vastaa. 

Sisällön kokonaisuudet vaihtelevat yleisestä tasosta hyvin yksityiskohtaisiin, lähinnä 

asiantuntijoita palveleviin osiin. Kieliasunsa puolesta raporttia voisi kehittää 

helppolukuisempaan suuntaan. 

Onnettomuuksista vapaan arjen tavoittelua vuonna 2025 voi pitää erittäin 

kunnianhimoisena tavoitteena ottaen huomioon, että toimintaohjelmassa pyritään 

vaikuttamaan myös kulttuurisiin tekijöihin, kuten jaettuihin uskomuksiin ja käsityksiin. 

Raportissa voisi tarkentaa, minkä askelien kautta saavutetaan juuri vuoteen 2025 

asetettu tavoiteaika. 

Pohdittavaksi voisi ottaa myös nykyisten olemassa olevien verkostojen ja toimintamallien 

sisällyttämisen raporttiin sopivassa laajuudessaan. Toimintatasojen eroja voisi tuoda 

myös nykyistä laajemmin esille. Osa kuvatuista toiminnoista on selkeästi strategisen 

tason pitkäkestoisia kehittämishankkeita, osan ollessa hyvinkin käytännön tason 

toimintaa. 

Turvallisuuskomitean sihteeristö pitää kannatettavana ja positiivisena tekijänä 

luonnoksessa esitettyä nuorten korostamisen kohderyhmänä, sekä kunnianhimoisia 

tavoitteita turvallisuuskulttuuriin vaikuttamisesta ja uuden kulttuurin muodostamisesta. 

Vaikuttavuustavoitteiden osalta esimerkkisi nuorten tavoitettavuuteen ennen 25 

ikävuotta asetettua konkreettista lukumäärää (neljä) voidaan pitää onnistuneena. 

Toisaalta yleisen turvallisuusosaamisen lisääminen on tavoitteena niin yleisluontoinen, 

että sitä voisi edelleen täsmentää. 

Positiivista ohjelmassa on korostettava laajaa yhteistyö ja turvallisuustyön 

keinovalikoiman laajuus, toimijoiden monipuolisuus ja keskinäisvaikutus. Yhteiskunnan 

turvallisuusstrategia ja kokonaisturvallisuuden toimintamalli ovat Suomessa keskeisiä 
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turvallisuustoimijoiden yhteistyötä määrittäviä tekijöitä. Toimintaohjelman luonnokseen 

voisi harkita otettavaksi maininnan myös edellä mainituista. 

 

Pääsihteeri    Vesa Valtonen 

 

Yleissihteeri    Christian Perheentupa 
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