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Onnettomuuksien ehkäisyn ja valvonnan jaoston kokous 8.5.2020 

Aika 8.5.2020 klo 12.30 -13.30  
Paikka eTuve -etäkokous 

 
 

Jäsenet Nimi Läsnä 
 Neuvotteleva virkamies Kirsi Rajaniemi, sisäministeriö, puheenjohtaja X 
 Pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki, sisäministeriö 

Yli-insinööri Jaana Rajakko, sisäministeriö 
Johtava asiantuntija Sanna-Mari Karjalainen, työ- ja elinkeinoministeriö 
Asiantuntija Emilia Tiuttu, työ- ja elinkeinoministeriö, varajäsen  
Lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja, ympäristöministeriö 
Rakennusneuvos Jorma Jantunen, ympäristöministeriö, varajäsen 
Pelastusjohtaja Peter Johansson, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos 
Riskienhallintapäällikkö Tomi Pursiainen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, 
varajäsen 
Pääekonomisti Jukka Kero, Suomen Kiinteistöliitto ry 
Vanhempi lakiasiantuntija Virpi Hienonen, Suomen Kiinteistöliitto ry, 
varajäsen 
Johtava asiantuntija Petri Mero, Finanssiala ry 
Lakimies Antti Salonen, Suomen Kuntaliitto 
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Paavo Taipale, Suomen Kuntaliitto, varajäsen 
Johtava asiantuntija Kari Telaranta, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry 
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1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

2. Tilannekatsaus 

Käytiin läpi jaoston kokoonpanoon tehdyt muutokset Kuntaliiton ja 
sisäministeriön osalta.  

Hankkeen julkinen aineisto pidetään nähtävillä valtioneuvoston 
hankeikkunassa. Tämän hetkinen tausta-aineisto on tallennettu Tiimerin 
työtilaan. Työn edetessä tausta-aineiston ja valmistelumuistioiden 
julkaiseminen muualla harkitaan erikseen.  

Hankkeen seurantaryhmä on pitänyt kaksi kokousta. Puheenjohtaja kertoi 
näiden kokouksien terveiset mm. hankkeen aikataulun, tavoitteiden ja 
priorisointitarpeiden osalta. Poikkeusolot ovat tuoneet uuden näkökulman 
pelastuslain toimivuuden arviointiin mm. valvontatehtävän toteuttamisen ja 
yksityishenkilöille säädettyjen yksityiskohtaisten vaatimusten osalta. 
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3. Keskustelu työskentelytavoista 

Jaoston ensimmäisen kokouksen perusteella on tehty työsuunnitelma. 
Tavoitteena on edelleen pitää suunnitellut kokoukset ja työpajat. Tuve-
ympäristö muodostaa teknisen haasteen etätapahtumille.  

Seuraavaan kokoukseen on jo tarkoitus valmistella etukäteen kirjallista, 
kommentoitavaa aineistoa mm. tilannekuvasta kootun tausta-aineiston 
pohjalta. Jaostossa toivottiin etukäteen tarkkoja kommentoitavia asioita. 
Kytkennät muuhun lainsäädäntöön on tärkeä käsitellä kunnolla. 

Marras-joulukuulla jaostolla tulisi olla jo käsitys asioista, jotka halutaan 
mukaan tulevaan lakihankkeeseen. Vaikutusten arviointi kuljetetaan 
tilannekuvan muodostamisen ja asioiden käsittelyn rinnalla. Vaikutusten 
arviointi tulee laatia ainakin niistä asioita, mitä ehdotetaan muutettaviksi. 
Tavoitteena on laatia jonkinlainen arviomuistio, koska käsiteltävät asiat ovat 
laajoja esim. asumisen paloturvallisuus. 

4. Seuraavien kokouksien ajankohdat 

Seuraava kokous pidetään kesäkuun alkupuolella etäkokouksena. 
Puheenjohtaja laittaa mahdollisista ajankohdista erillisen sähköpostikyselyn.  

Etukäteistehtävänä on tuoda esille mahdollisia muita raportteja, jotka olisi 
hyvä ottaa valmistelussa huomioon. Samalla tulisi jo koota näkökulmia ja 
asioita, joita ei ole tunnistettu nykyisessä pelastuslaissa tai sen soveltamisessa. 

5. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 

 

 

 

Neuvotteleva virkamies, puheenjohtaja Kirsi Rajaniemi 

 

Yli-insinööri   Jaana Rajakko 

 

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. 
Sisäministeriö 18.05.2020 klo 15:56. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi 
todentaa kirjaamosta. 

 

Liitteet  Kokouskalvot 
  
Jakelu  Valmistelujaoston jäsenet 
  
Tiedoksi  Hankeikkuna 
 


