
Pelastuslain uudistamisen 
esiselvityshanke, 

onnettomuuksien ehkäisyn jaosto

1. kokous 13.2.2020



Pelastuslain uudistamisen 
esiselvityshanke

• Aikataulu 1.1.–31.12.2020

• Tehtävä

̶ arvio pelastuslain nykytilasta ja toimivuudesta
̶ arvio pelastustoimen lainsäädännön kehittämistarpeista ja mahdollisista uusista 

sääntelytarpeista
̶ esitys muutostarpeista
̶ arvio muutosesitysten vaikutuksista

• Organisointi

̶ seurantaryhmä
̶ neljä valmistelujaostoa
̶ yhteenkokoava projektiryhmä
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Sisäministeriö

neuvotteleva virkamies Kirsi Rajaniemi

yli-insinööri Jaana Rajakko

pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki

Työ- ja elinkeinoministeriö

johtava asiantuntija Sanna-Mari Karjalainen

(varajäsen asiantuntija Emilia Tiuttu)

Ympäristöministeriö

lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja

(varajäsen rakennusneuvos Jorma Jantunen)

Finanssiala ry

johtava asiantuntija Petri Mero

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

pelastusjohtaja Peter Johansson

(varajäsen riskienhallintapäällikkö Tomi Pursiainen)

Suomen Kiinteistöliitto ry 

pääekonomisti Jukka Kero

(varajäsen vanhempi lakiasiantuntija Virpi Hienonen)

Suomen Kuntaliitto ry 

lakimies Minna Mättö

(varajäsen yhdyskuntatekniikan päällikkö Paavo Taipale)

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry

johtava asiantuntija Kari Telaranta

Onnettomuuksien ehkäisy ja valvonta 
jaoston jäsenet
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Onnettomuuksien ehkäisy ja valvonta 
jaoston tehtävä

• Sääntelyn toimivuus ja kehittämistarpeet

̶ onnettomuuksien ehkäisy
̶ rakennusten ja toimintojen turvallisuus
̶ valvonnan järjestäminen

• Näkökulmat

̶ sääntelyn vaikuttavuus
̶ sääntelyn tarkoituksenmukaisuus
̶ toimeenpano

• Pelastuslain rajapinnat ja kytkennät muun lainsäädännön kanssa

̶ maankäyttö- ja rakennuslaki
̶ kuluttajaturvallisuuslaki
̶ kemikaaliturvallisuuslaki
̶ muut säädökset
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Onnettomuuksien ehkäisy ja valvonta 
jaoston tehtävä

Nykytilan kuvaus

•Sääntelyn nykytila

•Soveltamiskäytännöt

•Asiaan liittyvät 
ehdotukset ja 
linjaukset

Arvio nykytilasta ja 
muutostarpeista

•Pääkysymykset

•Yksittäiset säännökset

Toimenpidevaihtoehtoja

•Tavoitteet

•Sääntelyvaihtoehdot

•Muut ohjauskeinot

•Muut toimenpiteet

•Alustavat arviot 
vaikutuksista
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Tietopohjan 
koonti
Aiemmat valmistelut

Tutkimukset ja selvitykset

Aiemmat kannanotot ja 
ehdotukset

Pronto ja muut tilastot

Oikeuskäytäntö

Kansainväliset kokemukset

Valmistelu

Jaoston kokoukset

Työpajat tai muut teemakokoukset

Muut kokoukset ja foorumit

Yhteensovitus hankkeen 
projektiryhmässä

Arviomuistio

Nykytilan kuvaus

Arvio nykytilasta ja 
muutostarpeista

Toimenpidevaihtoehtoja
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Mitä teemoja tai pääkysymyksiä 
tarkastellaan?

Asumisen palo- ja 
poistumisturvallisuus

Vastuunjako 
rakennuksen 

omistaja, haltija, 
toiminnanharjoittaja

Pelastussuunnitelmat Yksittäiset velvoitteet

Valvonta
Suhde rakentamisen 

sääntelyyn
Rajapinnat muuhun 

sääntelyyn
Yhden luukun 

periaate

Jne.
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• Aloituskokous 13.2.2020

̶ työsuunnitelma

• Maalis-huhtikuun vaihde 2020

• Toukokuu 2020

• Kesäkuu 2020

• Elokuu-syyskuun vaihde 2020

• Syyskuu 2020

• Lokakuu 2020

• Marraskuu 2020

• Työpajat laajemmalla kokoonpanolla

̶ kesäkuu 2020
̶ lokakuu 2020

Onnettomuuksien ehkäisyn jaoston 
kokoussuunnitelma
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Kirkkokatu 12, Helsinki
PL 26, 00023 Valtioneuvosto

Vaihde 0295 480 171
www.intermin.fi


