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Pelastuslain uudistamisen esiselvityshankkeen projektiryhmän
kokous 4/2020
Aika
Paikka
Jäsenet

7.9.2020 klo 10:00 - 11:00
Videokokous
Nimi
Lainsäädäntöjohtaja Mika Kättö
Hallitusneuvo Ilpo Helismaa
Pelastusneuvos Janne Koivukoski
Varautumisjohtaja Jussi Korhonen
Neuvotteleva virkamies Kirsi
Rajaniemi
Johtava asiantuntija Linda Viitala

Läsnä
x
x
x
x
x

Poissa

x

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 10:01.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
3. Valmistelujaostojen ajankohtaiset kuulumiset
4. Pelastusylijohtajalle annettavaan tilannekatsaukseen valmistautuminen ja seuraava seurantaryhmä
Kohdat 3 ja 4 käsiteltiin yhdessä.
Pelastustoiminta-jaosto on kokoustanut useamman kerran ja noin puolet
pykälistä on käyty läpi. Jaostossa on käyty yleiskeskustelua siitä, mitä pitäisi
tulla lakiin ja mitä ei. Tällä hetkellä käydään läpi pykäläkohtaisia ehdotuksia.
Eniten keskustelua on herättänyt pelastustoiminnan johtaminen,
toimivaltuudet sekä sopimuspalokuntien asema. Pelastustoiminta-jaosto on
edennyt alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.
Varautuminen poikkeusoloihin ja väestönsuojelu -jaostossa on kaikki pykälät
käyty vähintään kerran läpi ja alustavia ehdotuksia on tehty myös
muutostarpeista. Jaostossa on keskitytty neljään kokonaisuuteen: toiminnan
jatkuvuuteen liittyvät velvoitteet, väestönsuojeluun liittyvä operatiivinen
toiminta, toimivaltuuspuolen koronaopit sekä tarve koota yhteen
kansainvälisistä velvoitteista suoraan valtiolle seuraavat velvoitteet.
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Viidentenä kokonaisuutena ovat väestönsuojat. Jaosto on kuullut kirjallisesti
suurta joukkoa sidosryhmiä ja vastauksia on tullut 30.
Onnettomuuksien ehkäisy ja valvonta -jaosto on pitänyt kolme kokousta,
mutta se ei ole resurssipulan vuoksi ole voinut edetä alkuperäisen
suunnitelman mukaisesti. Kokouksissa on keskusteltu suuremmista teemoista,
joita tulee ajatella uusiksi. Näitä ovat mm. asumisen paloturvallisuuden
edistäminen, pelastuslain suhde rakentamisen sääntelyyn sekä valvonta ja
palotarkastustoiminta. Suurimmat kipupisteet hahmotettu.
Lain rakenne ja yhteiset säännökset -jaoston työ perustuu muiden jaostojen
työhön. Jaosto on pitänyt yhden kokouksen keväällä, jossa pyydettiin
esityksiä. Puheenjohtaja vastaanotti yhden esityksen, jonka se siirtää
pelastustoiminta-jaostolle.
Jaostojen puheenjohtajat toivat esille, että työ on mahdollista saada loppuun
määräajan puitteissa, mutta tulokset ovat laadukkaampia, jos hanke saisi
vähän lisäaikaa. Puheenjohtaja muistutti, että pelastuslain uudistamishanke
on sidottu tähän hallituskauteen ja se on pistettävä käyntiin viimeistään
syksyllä 2021 ja annettava eduskunnalle viimeistään kesällä 2022.

5. Pelastustoimen tiedonsaantioikeudet ja rekisterit
Keskusteltiin Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston esityksestä koskien
tiedonsaanti- ja tietojen käsittelyoikeuksia sekä rekisterinpitoa
pelastustoimessa 4.6.2020. Todettiin, että rekisterit kuuluvat lain rakenne ja
yhteiset säännökset -jaoston tehtäviin ja niitä tullaan jatkoselvittämään sen
työssä.

6. Muut mahdolliset esille tulevat asiat
Esille ei tullut muita asioita.
7. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 10:56

Puheenjohtaja

Mika Kättö

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.
Sisäministeriö 13.11.2020 klo 13:07. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi
todentaa kirjaamosta.

