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Hätäkeskustoiminnasta annetun lain uudistaminen 

Sisäministeriö on tänään asettanut hankkeen hätäkeskustoiminnasta annetun 
lain uudistamiseksi. 

Toimikausi 

1.1.-31.12.2021 

Tausta 

Hätäkeskustoiminnasta annettu laki (692/2010) tuli voimaan vuoden 2011 
alussa. Lakia sovelletaan pelastustoimen, poliisitoimen ja sosiaali- ja 
terveystoimen hätäkeskuspalveluihin sekä Hätäkeskuslaitokseen. 
Hätäkeskustoiminnan toimintaympäristö ja hätäkeskustoimintaan vaikuttava 
kansallinen ja EU -tasoinen sääntely ovat muuttuneet hätäkeskustoiminnasta 
annetun lain voimaantulon jälkeen. Erityisesti tietosuoja-asioiden merkitys on 
kasvanut EU:n tietosuojauudistuksen myötä.   

Hätäkeskustoiminnasta annetun lain uudistamistarpeen selvityshankkeessa 
(Työryhmäraportti SM014:00/2019) kartoitettiin lainsäädännön 
muutostarpeet erityisesti hätäkeskustoiminnan, toiminnan ohjauksen, 
Hätäkeskuslaitoksen rekistereiden sekä tietojen luovuttamisen ja 
säilyttämisen osalta.  

Sisäministeriön asettaman Hätäkeskustoimen strategiaryhmän (1.3.2019 - 
31.10.2019) tehtävänä oli määrittää muun muassa hätäkeskustoiminnan 
tehtävät ja laajuus tarkastelujaksolla, joka ulottuu vuoteen 2025, määrittää 
hätäkeskustoiminnan ohjaukseen liittyvät mahdolliset muutostarpeet sekä 
kartoittaa lainsäädännön kehittämistarpeet. Hätäkeskustoimen strategiaa 
2025 on edelleen valmistelussa. 

Tavoitteet 

Hankkeen tavoitteena on arvioida: 

1) hätäkeskustoiminnasta annetun lain suhde kansallisen ja EU:n 
tietosuojasääntelyn vaatimuksiin, 

2) hätäkeskusrekisteriä käyttävien viranomaisten tehtävien ja toimivaltuuksien 
tarpeenmukaista kokonaisuutta ja keskinäistä vastuunjakoa, 

3) hätäkeskusrekisterin käyttämiseen, rekisterin ylläpitoon sekä 
vastuunjakoihin liittyviä muutostarpeita, 

4) hätäkeskustoiminnasta annetun lain tai hätäkeskustoimintaan liittyvien 
lakien muita muutostarpeita. 
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Työryhmätyössä hyödynnetään Hätäkeskustoiminnasta annetun lain 
uudistamistarpeen selvityshankkeen tuloksia sekä huomioidaan valmisteilla 
oleva Hätäkeskustoiminnan strategia 2025. 

Tehtävä 

Hankkeen tehtävänä on selvittää: 

1) hätäkeskustoiminnasta annetun lain muutostarpeet kansallisen ja EU:n 
tietosuojasääntelyn johdosta, 

2) hätäkeskusrekisteriä, rekisteritietoja sekä niiden käsittelyä ja käyttämistä 
koskevat lainsäädännön muutostarpeet, 

3) tarkoituksenmukaiset hätäkeskusrekisterin rekisterinpitäjät sekä heidän 
vastuunjakonsa sekä 

4) muut mahdolliset lainsäädännön muutostarpeet hätäkeskustoiminnasta 
annettuun lakiin tai siihen liittyviin lakeihin. 

Lisäksi tehtävänä on valmistella hätäkeskuslainsäädännön uudistamista 
koskeva esitys hallituksen esityksen muotoon. 

Organisointi 

Hankkeen valmistelusta vastaa lainsäädäntöneuvos Annika Parsons. Hanketta 
varten asetetaan työryhmä, jonka kokoonpano on seuraava: 

Puheenjohtaja 

lainsäädäntöneuvos Annika Parsons, sisäministeriön pelastusosasto 

Jäsenet 

erityisasiantuntija Teemu Luukko, sisäministeriön pelastusosasto 

hätäkeskusylitarkastaja Juha-Veli Frantti, sisäministeriön pelastusosasto 

johtava asiantuntija Aino Salmi, sisäministeriön poliisiosasto 
varajäsen: erityisasiantuntija Suvi Pato-oja, sisäministeriön poliisiosasto 
 
lainsäädäntöneuvos Anne Ihanus, sisäministeriön rajavartio-osasto 
varajäsen: meripelastusasiantuntija Sami Järvenpää, sisäministeriön 
rajavartio-osasto 
 
erityisasiantuntija Lasse Ilkka, sosiaali- ja terveysministeriö 
varajäsen: lääkintöneuvos Sirkku Pikkujämsä, sosiaali- ja terveysministeriö 
 
hallintojohtaja Iiro Clouberg, Hätäkeskuslaitos 

johtokeskuksen päällikkö Lasse Matilainen, Hätäkeskuslaitos 

poliisitarkastaja Konsta Arvelin, Poliisihallitus 
varajäsen: poliisitarkastaja Marko Savolainen, Poliisihallitus 
 
koulutusjohtaja Minna Hirvonen, Pelastusopisto 
varajäsen: koulutuspäällikkö Pekka Lindholm, Pelastusopisto 
 

pelastusjohtaja Esa Pulkkinen, Kanta-Hämeen pelastuslaitos 
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pelastuspäällikkö Jukka Kangasvieri, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen 
pelastuslaitos 

jäsen ja sihteeri: johtava asiantuntija Tanja Ulvinen, sisäministeriön 
pelastusosasto 

jäsen ja sihteeri: erityisasiantuntija Anni Pöyry, sisäministeriön pelastusosasto 

Työryhmän kokoonpano täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 
annetun lain (609/1986) 4 a §:ssä asetetut vaatimukset. 

Työryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita ja järjestöjä. 

Lisäksi 4.3.2019 asetettu Hätäkeskustoimen strategiaryhmä esittää 
työryhmälle näkemyksensä hätäkeskuslainsäädännön kehittämistarpeista. 

Säädösvalmisteluavustajana toimii suunnittelija Sari Mustila sisäministeriön 
poliisiosastolta.  

Kustannukset ja rahoitus 

Hanke toteutetaan virkatyötä ilman eri korvausta.  

Kukin organisaatio vastaa omista kustannuksistaan. 

 

 

 

Kansliapäällikkö Kirsi Pimiä 

 

Lainsäädäntöjohtaja Mika Kättö 

 

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. 
Sisäministeriö 15.12.2020 klo 11:39. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi 
todentaa kirjaamosta. 

 

    

Jakelu   Työryhmän puheenjohtaja, jäsenet, varajäsenet ja sihteerit 
Sisäministeriö, poliisiosasto 
Sisäministeriö, rajavartio-osasto 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Hätäkeskuslaitos 
Poliisihallitus 
Pelastusopisto 
Aluehallintovirastot, pelastustoimen ja varautumisen vastuualue 
Pelastuslaitokset 

 

Tiedoksi   Sisäministeri Maria Ohisalo 
Valtiosihteeri Olli-Pekka Parviainen 
Erityisavustaja Sami Kerman 
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Sisäministeriö, pelastusosasto 
Sisäministeriö, hallinto- ja kehittämisosasto, oikeudellinen tuki 
Sisäministeriö, viestintäyksikkö 
 
 


