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Onnettomuuksien ehkäisyn ja valvonnan jaoston kokous 18.2.2021 
 

Aika   18.2.2021 klo 8.45-10.45 
Paikka   eTuve -etäkokous 
 

Jäsenet    

Nimi Läsnä 
Neuvotteleva virkamies Kirsi Rajaniemi, sisäministeriö, puheenjohtaja X 
Lainsäädäntöneuvos Annika Parsons, sisäministeriö 
Yli-insinööri Jaana Rajakko, sisäministeriö 
Asiantuntija Emilia Tiuttu, työ- ja elinkeinoministeriö 
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 ja kiitti edellisen kokouksen materiaaliin tulleista 
kommenteista. 

2. Tilannekatsaus 

Esiselvityshankkeen jaoston raporttiluonnoksia käsitellään jo seurantaryhmän kokouksessa 
5.3.2021. Jaostossa ei ehditä käsitellä kaikkia asioita ennen tätä, asia tuodaan esille 
muistioluonnoksessa. Raporttiluonnos on tarkoitus laittaa jakoon maaliskuun alkupuolella. Jo 
tätä ennen voi kommentoida epävirallisesti ja myös virallisemminkin.  

Esiselvityshankkeesta pidetään webinaari 13.4.2021 aamupäivällä. Webinaarissa esitellään 
lausuntokierroksella olevia jaostojen arviomuistioita.  

3. SPEKin näkökulmia pelastuslain uudistamistarpeista, osa 2 

Kari Telaranta alusti asiaa. 

Pandemiatilanteen myötä yleisötilaisuuksia koskevan sääntelyn tulkintaan on tullut lisää 
toimijoita kuten aluehallintovirastot ja kuntien tartuntatautiviranomaiset. Tämä korostaa 
entisestään tarvetta tarkastella sääntelyä kokonaisuutena.  
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Avotulen tekoon metsäpalovaroituksen aikana liittyvissä rajoituksissa olisi hyvä erotella 
ammattimainen toiminta ja yksityishenkilöt. Ammattimaisesta toiminnasta poikkeus on tällä 
hetkellä ainoastaan metsämaan kulotuksessa. 

Valvontatehtävän kannalta pelastuslain hallintopakko- ja rangaistussääntelyn logiikkaa olisi 
tarve tarkastella uudestaan. Olisi hyvä myös arvioida toimivallan tarvetta keskeyttää jokin 
toiminta velvoitteen laiminlyönnin seurauksena. 

Keskustelussa nousi esiin, että palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovastuun sääntelyn 
on oltava selkeätä. Kiinteistöliitto kannattaa Isännöintiliiton aloitetta palovaroittimen 
kunnossapidon säätämistä taloyhtiön vastuulle. Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan 
paristokäyttöisten ja sähköverkkoon kytkettyjen palovaroittimien toimintavarmuudessa on 
iso ero, vielä ei ole tietoa 10 vuoden paristolla varustettujen palovaroittimien 
luotettavuudesta. Lähikuukausina ilmestyvä SPEKin raportti sisältää tietoja erityisesti vuokra-
asuntojen palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovelvoitteen toteutumisesta. 

Sosiaalipuolen termistön muuttuessa suhde poistumisturvallisuusselvityksen 
laatimisvelvoitteeseen saattaa katketa. Keskustelussa nousi esille vaihtoehto sitoa asumisen 
paloturvallisuuden ja poistumisturvallisuuden arviointi asukkaan palvelutarpeen arviointiin.  

4. Sisältökysymysten jatkokäsittelyä  

Erityiskysymyksenä on noussut esiin väestönsuojien rakentamisvelvoitteen valvonta. Linkitys 
pelastuslain ja MRL:n sääntelyiden välillä tulee tarkistaa. Väestönsuojien rakentamistarpeen 
arviointi ei sisälly tämän jaoston tehtäviin. 

Pelastuslaitosten näkökulmasta erityisryhmien poistumisturvallisuuden varmistamista tulisi 
priorisoida valmistelussa. Joillakin pelastuslaitoksilla on jo käytössä RAI -arvio EVAC -
mittaristolla, joten kokemuksia mittariston toimivuudesta on jo saatavilla.  

5. Seuraavat kokoukset 

Seuraava kokous on sovittu pidettäväksi ti 9.3.2021 klo 8.45-10.45. 

6. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.40. 

 

 

 

Neuvotteleva virkamies, puheenjohtaja Kirsi Rajaniemi 

 

Yli-insinööri   Jaana Rajakko 

 

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. 
Sisäministeriö 19.02.2021 klo 09:17. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi 
todentaa kirjaamosta. 

 

Liitteet   SPEKin muistio pelastuslain uudistusmahdollisuuksista (luonnos 9.2.2021) 

Jakelu   Valmistelujaoston jäsenet 

Tiedoksi   Hankeikkuna 


