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Kirkkokatu 12, Helsinki 
PL 26, 00023 Valtioneuvosto 
Vaihde 0295 480 171 | kirjaamo@intermin.fi | www.intermin.fi 
 

Pelastustoimintajaosto, pöytäkirja 10. kokous 
Aika   11.01.2021 klo. 9:30 – 11:40 
Paikka   eTuve-videoneuvottelu 
Jäsenet   Nimi    Läsnä  Poissa  
    Janne Koivukoski, puheenjohtaja X     
    Mika Haverinen   X  
   Minna Hirvonen    X 
   Matti Honkanen   X 
   Kai Horelli    X 
   Jari Hyvärinen   X  
   Mirva Kahlos   X 
   Jari Lepistö    X 
   Aleksi Peurala    X 
   Rami Ruuska, varapuheenjohtaja X  
   Pekka Tiainen   X 
   Tanja Ulvinen   X  
   Mikko Karvonen, sihteeri  X 
   

 

1. Kokouksen avaus 
   Varapuheenjohtaja Ruuska avasi kokouksen. 

 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
    Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
3. Pelastuslain pykälin tehtyjen kommenttien ja arviomuistion käsittely 
  

39 §. Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokunnan henkilöstöön kuuluvan 
pelastustoimintaan osallistuvan henkilön tulee ylläpitää tehtäviensä edellyttämiä 
perustaitoja, kuntoa ja osaamista. Osaamisen tasosta tulee voida antaa tarkempia 
säännöksiä sisäministeriön asetuksella tai ohjeella. Osaamisen ylläpitoon ja 
kehittämiseen sekä sen verifiointiin tulee panostaa ja on muistettava 
sopimushenkilöstön erilaiset tasot verrattuna vakituiseen henkilöstöön.  
Tiainen toi esille esimerkin vaikuttavuudesta puolustusvoimien yksiköiden 
suorituskyvyistä eri tilanteissa ja olosuhteissa. 
 
40 §. Jälkiraivaus ja -vartiointi osalta on erillinen muutoshanke käynnissä, jossa 
selvitetään, kuinka geneeriseksi pykälä voidaan muuttaa. 
 
46 §. osalta liikenteenohjauksen ja uuden tieliikennelain kanssa ei ristiriitaa. Uudessa 
tieliikennelaissa on määritelty sekä poliisi että pelastusviranomainen 
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liikenteenohjaajiksi liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden varmistamiseksi sekä 
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. 
 
48 §. osalta tullaan asetuksella säätämään erityistä vaaraa aiheuttavat kohteet ja 
velvollisuus laatia kohteen ulkoinen pelastussuunnitelma. 
 
49 §. Metsähallituksen osalta tarkennus maastopalojen lisäksi ympäristövahinkojen 
torjunnan asiantuntija-apuun. Lisäksi on tarkastettava muut asiantuntija-apua 
antavat tahot. 
 
50 §. otsikon tarkennus pelastusviranomaisen virka-apu muille viranomaisille ja ei-
viranomaisille. Virka-apu vs. muu asiantuntija-apu määriteltävä paremmin. 
 
51 §. erotetaan sopimuspalokunnat ja vapaehtoistoiminta omiin pykäliin. 
Huomioitava tulevaisuuden haasteet mm. neljäs sektori (spontaanit vapaaehtoiset). 
 

4. Muut asiat 
 

Jatketaan seuraavassa kokouksessa pykälästä 52. EU- ja kansainvälisten asioiden 
yksikkö (KVA) tarkentaa linjaukset 38 §. kohtaan viikolla 2. Jaosto toimittaa Ilpo 
Helismaalle taulukon pelastuslain muutettavista pykälistä 15.1 mennessä.  
 
Seuraava kokous 26.01.2021 klo. 9:00.  
  

 
5. Kokouksen päättäminen  
    

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:40 
 
   

 

 

 

 

Puheenjohtaja  Janne Koivukoski 

 

Sihteeri  Mikko Karvonen 

 

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. 
Sisäministeriö 26.01.2021 klo 16:26. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi 
todentaa kirjaamosta. 

 

 


