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Jakelussa mainitut 
 
 
 
 

Mahdollisuus esittää näkemyksiä pelastuslain uudistamisen 
esiselvityshankkeen varautuminen poikkeusoloihin ja 
väestönsuojelu-jaostolle 

Sisäministeriö on 31.12.2019 asettanut pelastuslain uudistamisen 
esiselvityshankkeen ajalle 1.1.2020-31.12.2020. Hankkeen tavoitteena on 
kokonaisvaltaisesti selvittää ja arvioida näkemykset pelastustoimen 
lainsäädännön muutostarpeista erityisesti pelastustoimen 
kehittämishankkeen, maakunnallisen pelastustoimen perustamisen sekä 
aikaisemmin tehtyjen muutosten edellyttämän lain rakenteen tarkistamisen 
osalta.  

Hankkeen tehtävänä on tuottaa arvio voimassa olevan pelastuslain sisällön ja 
rakenteen nykytilasta ja toimivuudesta, pelastustoimen lainsäädännön 
kehittämistarpeista ja mahdollisista uusista sääntelytarpeista sekä tehdä 
muutostarpeita koskevat perustellut esitykset ja arviot esitysten vaikutuksista. 
Hanke toteutetaan neljässä valmistelujaostossa, jotka ovat Pelastustoiminta-
jaosto, Onnettomuuksien ehkäisy ja valvonta -jaosto, Varautuminen 
poikkeusoloihin ja väestönsuojelu -jaosto sekä Lain rakenne ja yhteiset 
säännökset -jaosto. 

Varautuminen poikkeusoloihin ja väestönsuojelu -jaoston tehtävä 

Varautuminen poikkeusoloihin ja väestönsuojelu -jaoston tehtävänä on koota 
näkemyksiä lainsäädännön toimivuudesta, tarkastella ja valmistella 
pelastustoimen varautumista ja väestönsuojelua koskevien säännösten 
systematiikkaa, sisällöllistä ajantasaisuutta ja johdonmukaisuutta sekä näiden 
muutostarpeita koskevat esitykset siten, että pelastustoimen vastuulla oleva 
varautuminen kytkeytyy tiiviisti pelastustoiminnan kansallisen ja 
kansainvälisen valmiuden järjestelyihin (suorituskyvyt ja johtamisjärjestelmä). 
Tavoitteellisia lähtökohtia ovat muun muassa varautumista ja väestönsuojelua 
koskevien kansallisten ja kansainvälisen toimintaympäristön muutosten mm. 
teknistyminen ja verkottuminen, nykyaikaisten uhkien ja konfliktien 
vaatimusten sekä yhteistoimintatahojen organisoitumisen huomioiminen 
mahdollisimman kattavasti. 
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Ohjeet kirjalliseen kuulemiseen 

Varautuminen poikkeusoloihin ja väestönsuojelu -jaosto kuulisi mielellään 
organisaationne näkemyksiä pelastuslain varautumista ja väestönsuojelua 
koskevien säännösten (erityisesti pelastuslain luvut 10 ja 11) 
uudistamistarpeista. Pyydämme näkemyksiänne ja ehdotuksia pelastuslain 
uudistamiseksi kirjallisessa muodossa, jäsenneltynä seuraavasti: 

 Yleiset huomiot 

 Nykyisiin pykäliin liittyvät muutostarpeet pykälittäin jäsenneltynä 

 Uusien säännösten tarve 

Toivomme, että ehdotuksistanne käy selkeästi ilmi mitä pitäisi muuttaa, miksi 
ja mitä vaikutuksia muutoksilla olisi.  

 

Organisaationne näkemykset pyydetään toimittamaan sisäministeriöön 
21.8.2020 mennessä. 
 
Näkemykset pyydetään toimittamaan sähköpostilla valmistelujaoston 
sihteerille ja sisäministeriön kirjaamoon.  
mikko.hiltunen@intermin.fi / kirjaamo@intermin.fi  
 
Lisätietoja antavat: 

valmistelujaoston puheenjohtaja, varautumisjohtaja Jussi Korhonen 
(jussi.korhonen@intermin.fi puh. 0295 488 289) ja 

valmistelujaoston sihteeri, erityisasiantuntija Mikko Hiltunen 
(mikko.hiltunen@intermin.fi puh. 0295 488 341). 

 

 

 

 

Valmistelujaoston puheenjohtaja, Jussi Korhonen 
varautumisjohtaja 

 

Valmistelujaoston sihteeri,  Mikko Hiltunen 
erityisasiantuntija 

 

 

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. 
Sisäministeriö 17.06.2020 klo 13:27. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi 
todentaa kirjaamosta. 

 

Hankeen perustiedot ja 
asiakirjat 

https://intermin.fi/hankkeet/hankesivu?tunnus=SM050:00/2019 

https://intermin.fi/hankkeet/hankesivu?tunnus=SM050:00/2019
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Jakelu  Ministeriöt (OM, STM, YM, TEM, PLM, LVM) 

Valtioneuvoston kanslia 
Puolustusvoimat 
Traficom 
Aluehallintovirastot 
Pelastusopisto 
Turvallisuuskomitean sihteeristö 
TUKES 
Alueen pelastustoimet 
Pelastuslaitokset 
Huoltovarmuuskeskus 
Kuntaliitto 
VTT 
SPEK 
SPPL 
SSPL 
SPR 
Väestönsuojien rakentamisyhdistys ry 
Rakennusteollisuus RT  
RIL 
Rakennustietosäätiö RTS 
Kiinteistöliitto 
Rakennustarkastusyhdistys RTY 
Suoja-Expert Oy 
Temet Oy 
Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd 

  
Tiedoksi  Sisäministeriö, kirjaamo 
 


