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Pelastuslain uudistamisen esiselvityshankkeen projektiryhmän kokous 5/2020 
 
Aika   13.11.2020 klo 8:15-9:00 
Paikka   Videokokous 
Jäsenet   Nimi   Läsnä  Poissa 

   Lainsäädäntöjohtaja Mika Kättö x 
   Hallitusneuvos Ilpo Helismaa   x 
   Pelastusneuvos Janne Koivukoski  x 
   Varautumisjohtaja Jussi Korhonen x  
   Kansainvälisten asioiden johtaja  
   Veera Parko   x 
   Lainsäädäntöneuvos Annika Parsons x 
   Viestintäasiantuntija Pihla Pitkänen x 
   Neuvotteleva virkamies Kirsi Rajaniemi x  
   Johtava asiantuntija Tanja Ulvinen x 

 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 8:20. 

 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

   Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  

 

3. Valmistelujaostojen ajankohtaiset kuulumiset 
    

Onnettomuuksien ehkäisy ja valvonta -jaostossa valmistelu on edennyt 
hitaasti resurssipulan vuoksi. Käsiteltävät kokonaisuudet ja kysymykset on 
kuitenkin hahmotettu. Jaoston asioilla on vahva sidos lain rakenne ja yhteiset 
säännökset -jaoston asioihin. Jaoston puheenjohtaja tiedusteli, onko 
suunniteltu, että pelastuslain soveltamiseen liittyvät oikeustapaukset 
kartoitettaisiin ja niistä laadittaisiin erillinen tietopankki. Todettiin, että 
systemaattista listausta tapauksista ei ole pidetty. Päätettiin, että tapaukset 
kartoitetaan jaoston puheenjohtajan johdolla ja tarvittaessa tässä avustaa 
projektiryhmän sihteeri.  

Pelastustoiminta -jaoston työ etenee hyvin ja ensimmäinen muistioluonnos 
on valmiina. Muistioluonnosta ei ole vielä kuitenkaan jaettu, sillä sen esitys- ja 
kirjoitusmuoto vaatii vielä työstämistä. Jaostossa eniten keskustelua on 
herättänyt pelastustoiminnan johtamiseen ja toimivaltuuksiin liittyvät asiat 
sekä sopimuspalokuntien asema. Jaostossa on keskusteltu paljon myös 
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maastopaloa koskevista säännöksistä, ja niistä on kuultu myös asiantuntijoita. 
Lisäksi esiin on noussut tilanne- ja johtokeskukseen liittyvä problematiikka. 
Jaostolla on tänä vuonna vielä kaksi kokousta ja seuraavassa kokouksessa 
tullaan käsittelemään editoitua muistioluonnosta.  

Varautuminen poikkeusoloihin ja väestönsuojelu -jaosto on kokoustanut 
edellisen kerran lokakuussa ja silloin käsiteltiin muistioluonnosta. 
Muistioluonnos on vielä keskeneräinen eivätkä siinä olevat ehdotukset ole 
”kiveen kirjoitettu”. Muistiossa on esitetty erilaisia vaihtoehtoja sääntelyn 
kehittämiseen. Lain rakenteeseen liittyvät kysymykset ovat olennaisia. Sillä, 
mikä malli valitaan, on merkitystä yksittäisten säännösten muotoiluun.  
Jaostolla on kokous joulukuussa ja jäseniltä tullaan kokoamaan kommentteja 
myös kirjallisesti. Moni asia jää ratkottavaksi jatkossa. 

 

4. Muut mahdollisesti esiin tulevat asiat 

   Esille ei tullut muita asioita. 

 

5. Kokouksen päättäminen 

   Kokous päätettiin klo 8:58. 

 

Puheenjohtaja  Mika Kättö 

 

Sihteeri  Tanja Ulvinen 

 

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. 
Sisäministeriö 21.01.2021 klo 07:43. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi 
todentaa kirjaamosta. 

 

    

   

  


