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TOIMINTASUUNNITELMA 2023 
 
Riskienhallinta-jaosto 
 

Riskienhallinta-jaosto osana liiton toimintaa  

Riskienhallinta -jaosto tukee liiton vuoden 2023 toimintasuunnitelmassa asetettuja toimintatavoitteita ja niiden 
toteuttamista. Riskienhallintajaosto sitoutuu liiton palvelulupauksiin:  
 

• Laadukkainta koulutusta ja turvallisuusmateriaalia  
• Parasta asiantuntemusta  
• Turvallisuusalan laadukkain ja houkuttelevin yhteistyökumppani  
• Ammatillisen yhteisöllisyyden rakentaja  

 
Jaosto seuraa riskienhallinnan, onnettomuuksien ennaltaehkäisyn ja turvallisuusviestinnän kehitystä ja toiminnan 
tavoitteena on tukea pelastusviranomaisten ja muiden toimijoiden onnettomuuksien ennaltaehkäisy- ja 
riskienhallintatyötä kehittämällä jäsenistönsä ammatillista osaamista. Jaosto kehittää jäsenistönsä asiantuntemuksen 
hyödyntämistä osana yhteiskunnallista päätöksentekoa.  
 
Riskienhallinta-jaosto järjestää yhdessä liiton toimiston kanssa riskienhallintaan, onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn 
ja turvallisuusviestintään liittyviä avoimia keskustelufoorumeita ja ajankohtaista koulutusta sekä tuottaa 
asiantuntijapalveluita käyttäen hyväkseen koko jäsenistön ammattiosaamista.  
 
Johtokunta tukee liiton toiminnanjohtajan ja muiden toimihenkilöiden työtä.  
 
Riskienhallinta-jaosto on aktiivinen toimija pelastustoimen säädöstyössä, kuten pelastuslain kokonaisuudistuksessa. 
Jaosto seuraa pelastustoimen siirtymisen toteutumista Hyvinvointialueille sekä pelastuslaitosten 
kumppanuusverkostossa tehtävää työtä. Aktivoimme jäsenistöämme siten, että onnettomuuksien ehkäisytyö ja 
jäsenistömme asiantuntemus voidaan hyödyntää valmistelevien työryhmien työskentelyssä. Tarvittaessa jaosto 
tekee esityksiä liiton rakenteiden uusimiseksi.  

Digitalisoitumisen mahdollisuuksia hyödynnetään yhteistyössä  

Riskienhallintajaosto pyrkii aktiivisesti ja avoimesti lisäämään yhteistyötä myös muiden toimijoiden kanssa. 
Tarjoamme asiantuntemustamme muiden hyödyksi ja altistamme jäseniämme erilaisille näkökulmille. 
 
Vuoden 2021–2022 kokemusten ja jäsenkyselyn tuloksiin pohjautuen Riskienhallinnan Tunti turvaa -verkkoluentojen 
tarjontaa lisätään ja vuoden 2023 aikana verkkoluennot vakiinnutetaan osaksi jaoston tarjoamaa asiantuntijuutta 
ja osaamista lisäävää vuorovaikutteista koulutustarjontaa.  
 
Howspace-alustaa kehitetään edelleen siten, että sillä mahdollistetaan vuorovaikutus jaoston jäsenten, sen 
johtokunnan sekä liiton toimihenkilöiden välillä ottaen huomioon myös jaostojen väliset vuorovaikutustarpeet. 
Tarkoituksena on tarjota jäsenistölle monipuolinen vuorovaikutuskanava, jota voidaan käyttää esimerkiksi tiettyyn 
teemaan liittyvien asiantuntijoiden löytämiseksi (lausunnot, seminaarit), mutta myös jäsenten väliseen 
vapaamuotoisempaan vuorovaikutukseen. 

Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät uudistetaan 

Korona muutti pysyvästi seminaarien ja koulutusten järjestämisen tapoja. Niinpä myös Onnettomuuksien ehkäisyn 
opintopäiviä on uudistettu vastaamaan uusia tarpeita. Suunnitelmakaudella opintopäiviin liittyvänä erityisenä 
tavoitteena on huomioida yhteiskunnan nopean muuttumisen seurauksena syntyvä tarve laajentaa ja ajantasaistaa 
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onnettomuuksien ehkäisyn parissa työskentelevien henkilöiden osaamista sekä lisätä kokonaisvaltaista ymmärrystä 
pelastustoimen roolista osana muuttuvaa yhteiskuntaa. 
 
Vuoden 2022 Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivistä kerätään palaute sekä muutoinkin arvioidaan päivien 
onnistumista. Analyysin perusteella linjataan suuntaa onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivien kehittämisestä. Tähän 
saakka OE-opintopäivät ovat olleet jaoston ”lippulaivatuote” ja keskeinen sen jäsenten tapaamispaikka. 
Tavoitteena on pitää ne sellaisena vastaisuudessakin. 
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