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Jakelun mukaan

Lausuntopyyntö pelastuslain uudistamisen esiselvityshankkeen valmistelujaostojen
arviointimuistioista
1. Tausta
Pelastuslaki (379/2011) tuli voimaan 1.7.2011. Pelastuslakiin on sen antamisen jälkeen tehty useita
muutoksia. Nämä muutokset ovat liittyneet mm. ympäristövahinkojen torjunnan johtovastuun
siirtämisestä sisäministeriölle, tiedonsaantioikeuksiin, rekistereihin ja muutoksenhakuun. Lain
muutoksista johtuvat säännösten kumoamiset ja toisaalta niiden lisäämiset ja siirtämiset sekä valmisteilla
olevasta hyvinvointialueuudistuksesta johtuvat muutostarpeet edellyttävät pelastuslain sisällön ja
rakenteen uudelleentarkastelua.
Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaan pelastuslaki uudistetaan kokonaisvaltaisen selvityksen
pohjalta. Sisäministeriö asetti 30.12.2019 pelastuslain uudistamisen esiselvitystä koskevan hankkeen
toimikaudeksi 1.1.2020-31.12.2020. Hankkeen toimikautta pidennettiin 2.10.2020 siten, että se päättyi
31.3.2021. 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 tavoitteena on tietoa ja näkemyksiä kokoamalla luoda edellytykset
pelastustoimen lainsäädännön uudistamiseksi erikseen asetettavassa lainsäädäntöhankkeessa.
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.
Nyt lausuntopyynnön kohteena olevan pelastuslain uudistamiseen tähtäävän esiselvityshankkeen lisäksi
pelastustoimessa on vireillä pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti pelastustoimen
järjestämisen siirtäminen kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Tätä koskevan hallituksen esityksen
valmistelu on toteutettu osana sote-uudistusta yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja
valtiovarainministeriön kanssa. Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi
sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
(HE 241/2020 vp.) on annettu eduskunnan käsiteltäväksi 8.12.2020. Hallituksen esitys eduskunnalle
sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä
muutoksista hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen
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järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuen (ns. SOTE-10 paketti) annetaan
eduskunnan käsiteltäväksi 15.4.2021. Viimeksi mainitussa lainsäädäntöhankkeessa on kyse muun
muassa hyvinvointialueuudistukseen liittyvistä välttämättömistä pelastuslain teknisistä muutoksista.

2. Tavoitteet
Pelastuslain muuttamistarpeiden esiselvityshankkeen tavoitteena on laatia hallitusohjelman mukainen
kokonaisvaltainen selvitys pelastuslain uudistamiseksi. Valmistelu toteutettiin neljässä
valmistelujaostossa, joiden puheenjohtajina toimivat pelastusneuvos Janne Koivukoski (pelastustoiminta
-jaosto), varautumisjohtaja Jussi Korhonen (varautuminen poikkeusoloihin ja väestönsuojelu -jaosto),
neuvotteleva virkamies Kirsi Rajaniemi (onnettomuuksien ehkäisy ja valvonta -jaosto) ja hallitusneuvos
Ilpo Helismaa (lain rakenne ja yhteiset säännökset jaosto). Jaostojen valmistelua on yhteensovittanut
lainsäädäntöjohtaja Mika Kätön johdolla jaostojen puheenjohtajista koostuva projektiryhmä. Hankkeelle
on asetettu sidosryhmien edustajista koostuva seurantaryhmä. Seurantaryhmä koostui sisäministeriön
pelastusosaston, pelastuslaitosten, Suomen Kuntaliiton, Pelastusopiston, aluehallintovirastojen sekä
pelastusalan järjestöjen edustajista.

3. Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnön kohteena ovat pelastuslain uudistamisen esiselvityshankkeen valmistelujaostojen
muistiot. Kunkin jaoston tehtävänä oli osaltaan arvioida sääntelyn nykytila ja toimivuus,
soveltamiskäytännöt ja uudet sääntelytarpeet, laatia ehdotukset lainsäädännön uudistamiseksi ja
mahdollisiksi muiksi toimenpiteiksi. Jaostojen ehdotusten tuli sisältää nykytilan arviointi, arviointi
toteuttamisvaihtoehdoista, muutosehdotuksen tavoite, perusteltu ehdotus sisällöksi sekä arvio esitysten
vaikutuksista. Jaostot ovat jaotelleet ehdotuksensa pelastuslain muutoksista kolmeen luokkaan: 1.
kiireelliset ja välttämättömät muutos- ja uudistamistarpeet, 2. selkeät muutos- ja uudistamistarpeet, jotka
eivät ole tässä vaiheessa välttämättömiä sekä 3. muutos- ja uudistamistarpeet, jotka edellyttävät
laajempaa jatkotyötä.
Pelastuslain uudistamisen esiselvityshankkeen valmistelujaostot pyytävät jakelussa mainituilta tahoilta
lausuntoa liitteenä olevista muistioista. Myös muut tahot kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa
asiassa lausuntonsa.

4. Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 31.5.2021 klo 16.00 mennessä. Annetut lausunnot ovat julkisia.
Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain määräaikaan mennessä saapuneet lausunnot.
Ruotsinkielinen lausuntopyyntö on käännettävänä ja toimitetaan sen valmistuttua, arviolta noin kuukauden
päästä. Ruotsinkieltä käyttävien lausuntoaika on vastaavan pituinen, kun suomenkielellä lausuvien
tahojen.

5. Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntopyyntöön vastataan toimittamalla lausunto sisäministeriön kirjaamoon sähköpostitse
osoitteeseen kirjaamo@intermin.fi. Kirjallisen lausunnon voi toimittaa myös osoitteeseen: Sisäministeriö,
PL 26, 00023 Valtioneuvosto. Lausunnon voi antaa suomeksi tai ruotsiksi. Saatteessa pyydetään
mainitsemaan asianumero VN/6185/2021.
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Lisätietoja:
lainsäädäntöjohtaja Mika Kättö, p. 0295 477 413, mika.katto@intermin.fi
hallitusneuvos Ilpo Helismaa, p. 0295 488 422, ilpo.helismaa@intermin.fi (lain rakenne ja yhteiset
säännökset -jaosto)
neuvotteleva virkamies Kirsi Rajaniemi, p. 0295 488 432, kirsi.rajaniemi@intermin.fi (onnettomuuksien
ehkäisy ja valvonta -jaosto)
pelastusneuvos Janne Koivukoski, p. 0295 488 420, janne.koivukoski@intermin.fi (pelastustoiminta jaosto)
varautumisjohtaja Jussi Korhonen, p. 0295 488 289, jussi.korhonen@intermin.fi (varautuminen ja
väestönsuojelu -jaosto)
Pelastuslain uudistamisen esiselvityshankkeen webinaari
Sisäministeriön pelastusosasto järjestää tiistaina 13.4.2021 klo 9-12 webinaarin, jossa käydään läpi
pelastuslain esiselvityshankkeen valmistelujaostojen muistioiden keskeiset teemat. Webinaarissa
kuullaan myös kaksi kommenttipuheenvuoroa hankkeen seurantaryhmän jäseniltä. Tilaisuudessa on
mahdollisuus esittää kysymyksiä.
Webinaarin tarkempi ohjelma on luettavissa sisäministeriön verkkosivuilla: Seminaarit - Sisäministeriö
(intermin.fi)
Ilmoittaudu webinaariin viimeistään maanantaina 12.4. klo 15. Linkki tilaisuuteen lähetetään
ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.
Pelastustoimen uudistamisen esiselvityshankkeen webinaari | Webropol

Pelastusylijohtaja

Kimmo Kohvakka

Johtava asiantuntija

Tanja Ulvinen

Liitteet

Pelastustoiminta -jaoston muistio 31.3.2021
Onnettomuuksien ehkäisy ja valvonta -jaoston muistio 30.3.2021
Varautuminen poikkeusoloihin ja väestönsuojelu -jaoston muistio 24.3.2021
Lain rakenne ja yhteiset säännökset -jaoston muistio 31.3.2021

Jakelu

Ahvenanmaan maakunnan hallitus
Ahvenanmaan valtionvirasto
Alueen pelastustoimet:
Helsinki / Helsinki
Länsi-Uusimaa / Espoo
Keski-Uusimaa / Vantaa
Itä-Uusimaa / Porvoo
Varsinais-Suomi / Turku
Kanta-Häme / Hämeenlinna
Päijät-Häme / Päijät-Hämeen liitto
Kymenlaakso / Kotka
Etelä-Karjala / Lappeenranta
Etelä-Savo / Mikkeli
Keski-Suomi / Jyväskylä
Pirkanmaa / Tampere
Satakunta / Pori
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Etelä-Pohjanmaa / Seinäjoki
Pohjanmaa / Vaasa
Keski-Pohjanmaa / Kokkola
Pohjois-Savo / Kuopio
Pohjois- Karjala / Joensuu
Jokilaaksot / Ylivieska
Kainuu / Kajaani
Oulu-Koillismaa / Oulu
Lappi / Lapin liitto
Aluehallintovirastot
Asukasliitto ry
Asunto- toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
Finanssiala ry
Huoltovarmuuskeskus
Hätäkeskuslaitos
Ilmatieteen laitos
Invalidiliitto ry
Isännöintiliitto
Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Kiinteistöliitto
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Kuluttajaliitto ry - Konsumentförbundet rf
Ministeriöt
Nuohousalan Keskusliitto
Paloilmaisualan yhdistys
Paloturvallisuusliikkeiden liitto ry
Pelastuslaitokset:
Helsingin kaupungin pelastuslaitos
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Kanta-Hämeen pelastuslaitos
Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Kymenlaakson pelastuslaitos
Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Etelä-Savon pelastuslaitos
Keski-Suomen pelastuslaitos
Pirkanmaan pelastuslaitos
Satakunnan pelastuslaitos
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
Pohjanmaan pelastuslaitos
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos
Pohjois-Savon pelastuslaitos
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
Jokilaaksojen pelastuslaitos
Kainuun pelastuslaitos
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos
Lapin pelastuslaitos
Pelastusopisto
Pyro ja Ilotulitustaiteen Edistämisyhdistys ry
Pääesikunta
Rajavartiolaitos
Rakennustarkastusyhdistys RTY
Rakennusteollisuus RT ry
Rakennustietosäätiö RTS
RIL
Sammutinhuoltoliikkeiden liitto ry
Sisäministeriön osastot ja erillisyksiköt
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
Sprinkleritekninen yhdistys
Suoja-Expert Oy
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA
Suomen Asunto-osakkeenomistajat ry (SAO)
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Suomen Kiinteistöliitto
Suomen Kuntaliitto
Suomen Omakotiliitto ry
Suomen paloinsinööriyhdistys
Suomen Palokalustoliikkeiden Yhdistys ry
Suomen Palopäällystöliitto (SPPL)
Suomen pelastusalan ammattilaiset (SPAL)
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK)
Suomen Punainen Risti
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto (SSPL)
Suomen vuokranantajat
Suomen ympäristökeskus SYKE
Suomen Yrittäjät
Sähköinfo / Turva-alan yrittäjät
Säteilyturvakeskus
Tarkastuslaitokset: Inspecta Tarkastus Oy, Alarm Control Alco Oy, Dekra Industrial Oy
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Temet Oy
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES)
Vammaisfoorumi ry
Vanhustyön keskusliitto
Vuokralaiset ry
Väestönsuojien rakentamisyhdistys ry
Tiedoksi

Sisäministeri Maria Ohisalo
Kansliapäällikkö Kirsi Pimiä
Alivaltiosihteeri Olli-Poika Parviainen
Ministerin erityisavustaja Sami Kerman

