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

Pelastuslain uudistamisen esiselvityshanke 

Varautuminen poikkeusoloihin ja väestönsuojelu, kokousmuistio 

Aika 24.4.2020 klo 12.00 - 15.00   
Paikka Sisäministeriö, ETUVE-videoneuvottelu (tunnus 

11044082 / pin2817) 
  

 
Jäsenet 

 
Puheenjohtaja 

Läsnä Poissa 

    
 Varautumisjohtaja Jussi Korhonen, sisäministeriön 

pelastusosasto 
Erityisasiantuntija Alpo Nikula, sisäministeriön 
pelastusosasto 
Erityisasiantuntija Jarkko Häyrinen, 
sisäministeriön pelastusosasto 
Erityisasiantuntija Linda Viitala, sisäministeriön 
pelastusosasto 
Valmiuspäällikkö Mikko Hiltunen, Keski-Suomen 
pelastuslaitos 
Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi, Pohjois-
Karjalan pelastuslaitos 
Johtaja Pasi Ryynänen, Pohjois-Suomen 
aluehallintovirasto 
Varautumispäällikkö Andreas Schneider, Helsingin 
pelastuslaitos 
Pelastuspäällikkö Juhani Carlsson, Kymenlaakson 
pelastuslaitos 
Vanhempi opettaja Ismo Kärkkäinen, 
Pelastusopisto 
Koulutuspäällikkö Ville-Veikko Pitkänen, 
Pelastusopisto. 
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1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi videokokoukseen. 

2. Työsuunnitelmaluonnoksen käsittely ja muutokset 

 - työsuunnitelmaa on tarkennettu 

  -muutosehdotusten kokoamisvaihe on meneillään 

3. Nykytilan arviointi ja keskeisimmät muutostarpeet 
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- Keskustelu siviilivalmius- käsitteen käytöstä 

 jatketaan pohdintaa, onko termi käyttökelpoinen 

- Väestönsuojelu-käsitettä tulisi selventää, väestönsuojelu vs väestön suojaaminen 

 tulisiko väestönsuojelu erottaa koskemaan vain kv oikeudessa tarkoitettuja toimia, 
erotuksena muusta väestön suojaamisesta? 

- Keskustelu varautumisen alueellisesta koordinaatiosta 

 ei määräystä, perustuu vapaehtoisuuteen 

 voiko asiasta edes säätää pelastuslaissa 

 onko pelastustoimella tosiasiallisesti resursseja hoitaa 

  - Keskustelu lain rakenteesta 

 kaikki väestönsuojelua koskevat pykälät samaan lukuun, selventäisi rakennetta 

 kv oikeuden mukaisista vastuista ja niiden toimeenpanosta säätäminen omanaan 
asianaan 

  pelastustoimen oma varautuminen ja jatkuvuudenhallinta omana asianaan  

  - Lain tavoite: 

 nykyisin liian onnettomuuskeskeinen, pitäisi huomioida muutkin vaarat kuin 
onnettomuudet 

 tavoitteena parantaa varautumista ja yleistä turvallisuutta…muu vaara? 
nykyaikaiset monimuotoiset uhkat ja riskit tulisi huomioida 

  - Soveltamisala: 

 soveltamisalaa tulisi laajentaa koskemaan pelastustoimen viranomaisten tehtäviä 
väestönsuojelussa, sen lisäksi mitä muussa laissa säädetään 

  - Määritelmät: 

 valmiusevakuointi pitäisi pystyä toteuttamaan ilman valmiuslain toimivaltuuksia  

 pelastustoiminta- käsitteen laajentaminen huomioimaan myös ”muu vaara” 

 

  - Laitteiden kunnossapito 

 pykälässä tulisi olla asetuksenantovaltuus, jolloin asetuksessa voitaisiin antaa 
tarkemmat vaatimukset ja määrittelyt mm. tarkastuksista sekä tarkastuksia 
tarjoavien yritysten koulutus tasosta  

 laista puuttuu mahdollisuus poistaa väestönsuoja käytöstä  

 

  - 32§ & 36§ 

 lisättävä toimivaltuudet väestönsuojien käyttökuntoon määräämiseksi, nykyään ei 
määritelty kenellekään 

 pelastustoiminnan sisältöön tulisi lisätä esim. ”sekä muun onnettomuuden ja 
vaaratilanteen ehkäisemiseksi”  

 toimivaltuuksia tulisi säätää muillekin kuin pelastustoiminnan johtajalle 
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  - 64§ 

 pelastustoimen viranomaisten varautumisvelvollisuus poikkeusoloihin tulisi selkeästi 
erottaa kv oikeudessa määritellystä väestönsuojelutehtäviin varautumisesta 

 erityishenkilöstön tarkempi määrittely, onko tarpeen? 

 mitä tarkoitetaan väestönsuojelun johtamis- ym. järjestelmillä? 

 tulisiko eri organisaatioiden vastuista säätää tässä tarkemmin? 

  - 65§ 

 pykälä vaatii selkeyttämistä 

 mihin kohtaan laissa tämä pykälä kuuluisi? 

 mitä ovat pykälässä mainitut tehtävät ? 

 tulisiko säätää koulutusvaatimus huoltovarmuuskriittisille yrityksille? 

 materiaalihuoltovarmuuskoulutus? 

  - 66§ 

 miten henkilöstö ja materiaali merkitään ja kenen toimesta 

  - loput pykälät käsitellään myöhemmin 

 väestönsuojarakentaminen 

 väestönsuojelukoulutus 

 väestönsuojelu ja muut varautumiseen liittyvät pykälät 

- Ehdotuksia Jatkokäsittelyyn poimittavista asioista odotetaan jaoston jäseniltä edelleen 

 

4. Työssä kuultavien tahojen määrittely ja aikataulu 

- asiaa ei käsitelty laajasti. Tämän muistion liitteeksi laitetaan Lindan valmistelema kirje   
kommentoitavaksi sekä lista viimeksi lainvalmistelussa kuulluista tahoista 

- lähettääkö jokainen alajaosto kutsukirjeen kuultaville tahoille ja voivatko kuultavat 
kommentoida muidenkin jaostojen asioita, asiaa selvitellään 

5. Muut asiat 

  - seuraava kokous kesäkuussa, lähetetään ehdotuksia päivästä 

  - muut muutosehdotukset pyydetään lähettämään suoraan ao jaostolle  

6. Kokouksen päättäminen 

  - puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisesta keskustelusta ja päätti kokouksen klo 14:56 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja  Jussi Korhonen 
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Kokouksen sihteeri Alpo Nikula 

  
  
  
  
  
 


