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Tausta

1) Ensimmäisenä työn alla on nykytilan kuvaus ja arviointi, ja siinä keskeistä 
tieto siitä mikä nykyisessä sääntelyssä toimii ja mikä ei

2) Onnettomuuksien ehkäisyn työryhmän esitys pelastuslain 
muutostarpeista (2017)

3) Poikkeusolot

4) Mitkä ovat kiireellisimmät tai tärkeimmät muutostarpeet



Yhteiskunnan muuttuminen ja pelastuslaki

Yleistä

• Nykyinen laki lähtökohtaisesti on ollut toimiva

• 10v aikana yhteiskunta muuttunut -> toimintatavat muuttuvat ja kehittyvät

• Kohtia, jotka ovat laissa ”historian takia”?

Pelastustoimi maakunnallisen toimijana

• Pelastuslaitosten muuttuva asema maakunnallisessa järjestäytymisessä -> 
pelastuslaitoksien tehtävät lainsäädännössä

– Pelastusviranomaisen rooli rakentamisen ohjauksessa ja valvonnassa?



Yhteiskunnan muuttuminen ja pelastuslaki

Jakamistalous

• Valvotaan kiinteistöä & toiminnanharjoittajaa -> asetelma on muuttunut -> Toimitaan 
anonyymisti, asiat hoidetaan sähköisten alustojen ja palveluiden kautta, tuotteita 
valmistetaan ja rakennuksia rakennetaan jakamistalouden ehdoilla ( esim. Airbnb)

– Tarkasteltava pelastusviranomaisen valvonnan muotoja, keinoja ja toimivaltuuksia

Asiakaslähtöisyys ja sähköinen asiointi

• ”Palotarkastus tehdään paikan päällä”

– Valvontatehtävien ja niiden toteutustapojen tarkastelu yhteiskunnan tarpeiden 
mukaisiksi

– Sähköisellä asioinnilla vuorovaikutteisuuden lisääminen 

(esim. asuinkerrostalojen pelastussuunnitelma ja paloturvallisuuden itsearviointi yhdistäminen!)



Onnettomuuksien ehkäisytoiminnan kehittyminen

Pelastustoimen arvioiva valvontamenetelmä

• 17.6.2019 -14.6.2020

Paloriski-ilmoitukset ja viranomaisyhteistyön kehittäminen

• 1.4.2018 – 31.12.2018

Onnettomuuksien ehkäisyn tietojärjestelmä

• Käynnissä

Valvontatoiminnan yhdenmukaistaminen ja kehittäminen

• 2020 -21

Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet

• 1.9.2020 – 31.12.2021



Pelastustoimen uudistushanke 2016 -2018
OnEhkä-työryhmän esitys pelastuslain muutostarpeista

• Erillinen esitys luovutettiin 2/2017 -> Päivitys 8/2020

• Sisältö pääosin edelleen ajankohtainen

• Useita isompia tai pienempiä muutosesityksiä pykälittäin

– Vaikka nyt katsotaan kokonaisuuksia, on pykäläkohtainenkin 
tarkastelu syytä tehdä

• Valvonnan prosessin tarvitsemat pelastuslakimuutostarpeet? 



Pelastuslaitosten toiminta häiriö- ja poikkeusoloissa

• Pelastuslaitoksella tulee olla lainsäädännön estämättä 
poikkeusolojen vallitessa tai erityisen painavasta 
syystä (esimerkiksi häiriötilanne) mahdollisuus poiketa 
ns. normaalioloihin asetetuista tavoitteista tai 
toimintamalleista, mikäli se on tarpeen tehtävien 
priorisoinnin vuoksi tai mikäli palvelutason 
ylläpitäminen joillain osa-alueilla on käytännössä 
mahdotonta.

• Mm. Valvontatehtävien ja niiden toteutustapojen tarkastelu (monipuoliset 
toimintamahdollisuudet) tukevat poikkeus- ja häiriötilanteissa toimimista



Viime hetken lisäyksiä

• Valvontakohteiden riskiperusteisuuden määrittelyn päivittäminen

– Nykyinen käytäntö perustuu mm. v.2011 VTT:llä tehtyyn Pronto-
tilaston seulontaan (kohteiden omaisuusvahinkoriskit 
syttymistaajuustiheyden ja vahinkojen odotusarvona)

• Esitys avotulen määrittelyyn

• Hallintopakkokeinojen ”suoraviivaistaminen”


