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Pelastuslain uudistamisen esiselvityshankkeen projektiryhmän kokous 7/2021
Aika
Paikka

1.3.2021, klo 13.00-15.00
Videokokous

Jäsenet

Läsnä
Lainsäädäntöjohtaja Mika Kättö
Hallitusneuvos Ilpo Helismaa
Pelastusneuvos Janne Koivukoski
Varautumisjohtaja Jussi Korhonen
Kansainvälisten asioiden johtaja
Veera Parko
Lainsäädäntöneuvos Annika Parsons
Viestintäasiantuntija Pihla Pitkänen
Yksikön johtaja Pasi Ryynänen
Neuvotteleva virkamies Kirsi Rajaniemi
Johtava asiantuntija Tanja Ulvinen

Poissa

x
x
x
x
x
x
x
x
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x

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 13.00

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. Valmistelujaostojen raporttiluonnosten esittely ja keskustelu niiden sisältämistä ehdotuksista
Varautuminen poikkeusoloihin ja väestönsuojelu -jaosto ei kokoontunut
lainkaan helmikuussa, vaan varautumisjohtaja Jussi Korhonen,
erityisasiantuntija Alpo Nikula ja erityisasiantuntija Mikko Hiltunen ovat
työstäneet muistiota edellisessä projektiryhmän kokouksessa sovittujen
linjausten mukaisesti. Muistio on jaettu kahteen lukuun: toisessa luvussa on
esitelty muutosehdotukset, jotka ovat toteutettavissa tulevassa pelastuslain
uudistuksessa ja toisessa muutosehdotukset, jotka vaativat enemmän
valmisteluaikaa. Muistio on vielä hieman keskeneräinen, ja jaoston jäseniltä
on pyydetty kommentteja muistiosta perjantaihin 5.3.2021 mennessä.

Onnettomuuksien ehkäisy ja valvonta -jaoston muistio on vielä
keskeneräinen. Jaoston jäsenten yhteistyö on sujunut hyvin, mutta
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kokoustaminen eTuven välityksellä on aiheuttanut haasteita. Merkittävä asia,
jota jaostossa on pohdittu, on rakentamisen sääntelyn suhde pelastuslakiin.
Yhteenvetona jaoston muistiosta voidaan todeta, ettei siinä tulla esittämään
suuria muutoksia nykytilaan.
Lain rakenne ja yhteiset säännökset -jaoston osalta ei ole päivitettävää.

4. Webinaari 13.4.2021 sekä esiselvityshankkeeseen ja pelastuslain uudistamiseen liittyvä viestintä

Pelastuslain uudistamisen esiselvityshankkeen webinaari järjestetään
13.4.2021 klo 9-12 Teamsin välityksellä. Tilaisuuden avaa pelastusylijohtaja,
jonka jälkeen on lainsäädäntöjohtajan puheenvuoro tulevasta pelastuslain
uudistamisesta. Tämän jälkeen valmistelujaostojen puheenjohtajat esittelevät
jaostoissa laaditut muistiot. Puheenvuorojen yhteydessä on mahdollisuus
esittää kommentteja. Tilaisuuden lopuksi on varattu aikaa kysymysten
esittämiselle. Ohjelmassa on myös kaksi kommenttipuheenvuoroa, toinen
pelastusjohtaja Pekka Tähtiseltä ja toinen Suomen Sopimuspalokuntien Liiton
(SSPL) hallituksen jäseneltä Silvo Hjeltiltä.
Todettiin, ettei webinaaria tallenneta. Mahdolliset esityksissä käytetyt diat voi
pyytää saada käyttöönsä myös tilausuuden jälkeen.
Todettiin myös, että lähetettäessä jaostojen muistiot lausuntokierrokselle,
lausuntopyyntöön on hyvä laittaa muistutus webinaarista. Lausuntokierroksen
alkaessa laaditaan myös tiedote esiselvityshankkeesta.

5. Muut mahdolliset esille nousevat asiat
Esille ei tullut muita asioita.

6. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 13.47.

Puheenjohtaja

Mika Kättö

Sihteeri

Tanja Ulvinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.
Sisäministeriö 04.03.2021 klo 15:18. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi
todentaa kirjaamosta.

