1 (3)

Pöytäkirja
28.08.2020

SM2025232
00.01.05.00
SMDno-2019-2078
SM050:00/2019

Onnettomuuksien ehkäisyn ja valvonnan jaoston kokous
27.8.2020
Aika
Paikka

27.8.2020 klo 13 -15
eTuve -etäkokous

Jäsenet

Nimi
Neuvotteleva virkamies Kirsi Rajaniemi, sisäministeriö, puheenjohtaja
Johtava asiantuntija Linda Viitala, sisäministeriö
Yli-insinööri Jaana Rajakko, sisäministeriö
Johtava asiantuntija Sanna-Mari Karjalainen, työ- ja elinkeinoministeriö
Asiantuntija Emilia Tiuttu, työ- ja elinkeinoministeriö, varajäsen
Lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja, ympäristöministeriö
Rakennusneuvos Jorma Jantunen, ympäristöministeriö, varajäsen
Pelastusjohtaja Peter Johansson, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
Riskienhallintapäällikkö Tomi Pursiainen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos,
varajäsen
Pääekonomisti Jukka Kero, Suomen Kiinteistöliitto ry
Vanhempi lakiasiantuntija Virpi Hienonen, Suomen Kiinteistöliitto ry, varajäsen
Johtava asiantuntija Petri Mero, Finanssiala ry
Lakimies Antti Salonen, Suomen Kuntaliitto
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Paavo Taipale, Suomen Kuntaliitto, varajäsen
Johtava asiantuntija Kari Telaranta, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry

Läsnä
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Esiselvityshankkeen aikataulu ja käytettävissä olevat resurssit tarkentuvat
syksyn edetessä. Tarve tarkempien työpajojen järjestämiselle on edelleen
olemassa ja mahdollisia toteuttamiskeinoja selvitetään.
2. Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston turvallisuuspalvelualueen näkökulmia pelastuslain
muutostarpeista
Tomi Pursiainen esitteli asian.
Pelastuslaitosten näkemys on pyritty muodostamaan nykytilan ja edellisen
uudistushankkeen yhteydessä tehdyn työn pohjalle. Myös viimeaikaiset
kokemukset poikkeusoloista on otettu huomioon.
Pelastustoimen hallintouudistukseen liittyen keskeinen kysymys pelastuslain
uudistuksessa on pelastusviranomaisen roolin ja osallistumisen
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selkeyttäminen suhteessa rakentamisen ohjaukseen. Ilman nykyistä
tarkempaa sääntelyä pelkona on, että tulevaisuuden rakentamisessa mm.
pelastustoiminnan edellytysten turvaamiseen ei kiinnitetä riittävästi
huomiota. Asia liittyy myös maankäyttö- ja rakennuslain
kokonaisuudistukseen.
Jakamistalouden eri muodot ovat lisääntyneet viime vuosina ja tämä vaikuttaa
selkeiden turvallisuusvaatimusten tarpeen lisäksi myös viranomaisvalvonnan
kohdentamiseen ja toteuttamisen keinoihin. Kevään poikkeusolot ovat
tuoneet esille tarpeet sääntelyn joustavuudelle, kun mm. asetetut
vierailukiellot ja liikkumissuositukset ovat kiihdyttäneet siirtymistä
perinteisistä valvontakäynneistä muihin valvonnan toteuttamistapoihin,
palotarkastuksista etä- ja asiakirjavalvontaan. Valvontamuotojen osalta olisi
tarkasteltava ainakin hyvän hallinnon toteutumista prosesseissa, joista voi
nousta säädösmuutostarpeita.
Sähköisen asioinnin toivotaan tehostavan mm. asumisen paloturvallisuuden
ohjausta, valvontaa ja turvallisuusviestintää. Asuinkiinteistöjen osalta
mahdollisuutena voisi olla linkittää pelastussuunnitelmat ja paloturvallisuuden
itsearviointi -menettely.
3. Pelastustoimen toimintaympäristökatsaus
Sisäministeriössä on käynnissä Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky
ja suunnitteluperusteet -hankekokonaisuus. Suorituskykyhankkeessa on
valmisteltu mm. pelastustoimen toimintaympäristökatsausta, jota voidaan
hyödyntää pelastuslain esiselvityksessä. Hankkeesta on lisätietoa
sisäministeriön verkkosivuilla https://intermin.fi/hankkeet/pelastustoimen-jasiviilivalmiuden-suorituskyky.
4. Seuraava kokous
Seuraava kokous on 22.10.20 klo 9.15-12. Syksyn muut kokousajat sovitaan
erikseen.
5. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40.

Neuvotteleva virkamies, puheenjohtaja

Kirsi Rajaniemi

Yli-insinööri

Jaana Rajakko

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.
Sisäministeriö 28.08.2020 klo 09:17. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi
todentaa kirjaamosta.
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Liitteet

Kokouskalvot
Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston esitys 21.8.2020 ja kalvot

Jakelu

Valmistelujaoston jäsenet

Tiedoksi

Hankeikkuna

