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SM004:00/2020 

Pelastuslain 109 §:n muuttaminen 

Sisäministeriö on tänään asettanut hankkeen pelastuslain 109 §:n muutta-
miseksi. 

Toimikausi 

3.2.2020 - 31.12.2020 

Tausta 

Sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia on muutettu vuonna 2019 si-
ten, että lainsäädäntö mahdollistaa nykyisen viranomaisradioverkkoon (VIRVE) 
perustuvan kapeakaistaisen viranomaisviestintäpalvelun korvaamisen laaja-
kaistaisella viranomaisviestintäpalvelulla (VIRVE 2.0). Laajakaistaisessa viran-
omaisviestintäpalvelussa viranomaiset käyttäisivät viestintäpalvelunaan kau-
pallisen teleyrityksen tarjoamaa matkaviestinverkkoa. 

Pelastuslain 109 §:ssä säädetään viranomaisverkon käytettävyyttä koskevista 
erityisistä vaatimuksista. Säännöksen mukaan alueen pelastusviranomainen 
voi määrätä rakennuksen tai rakennelman omistajan hankkimaan välttämät-
tömiä viranomaisverkon käytettävyyttä varmistavia laitteita ja pitämään ne 
toimintakunnossa, jos viranomaisverkon käytettävyys rakennuksessa tai ra-
kennelmassa, jossa on tavanomaista suurempi henkilöturvallisuusriski, on es-
tynyt rakennuksesta tai rakennelmasta johtuvasta rakenteellisesta syystä ja vi-
ranomaisverkon käytettävyys ei ole riittävä pelastustoiminnan asianmukaisek-
si suorittamiseksi. 

Voimassa oleva pelastuslain säännös koskee nykyisin käytössä olevaa viran-
omaisradioverkkoa. Säännös ei mahdollista alueen pelastustointa määrää-
mään rakennuksen tai rakennelman omistajaa hankkimaan ja ylläpitämään 
laajakaistaisen viranomaisviestintäpalvelun käytettävyyttä varmistavia laittei-
ta. 

Tavoitteet ja tehtävä 

Hankkeessa laaditaan hallituksen esitys, jolla pelastuslain 109 §:ää esitetään 
muutettavan siten, että pelastusviranomaisella olisi mahdollisuus määrätä 
turvallisuuskriittiset kohteet hankkimaan sekä pitämään toimintakunnossa sel-
laisia välttämättömiä laitteita, jotka mahdollistavat viranomaisviestinnän myös 
muuttuvassa toimintaympäristössä. 
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Organisointi 

Hankkeen säädösvalmistelusta vastaa erityisasiantuntija Linda Viitala sisämi-
nisteriön pelastusosastolta. Lisäksi valmisteluun osallistuvat hallitusneuvos Il-
po Helismaa sekä yli-insinööri Arto Lönnroth sisäministeriön pelastusosastolta. 
Säädösvalmisteluavustajana toimii Sari Mustila sisäministeriön poliisiosastolta. 

 

Kustannukset ja rahoitus 

Hanke toteutetaan virkatyönä sisäministeriössä. 

 

 

 

Pelastusylijohtajan sijainen, 
pelastusneuvos Janne Koivukoski 

 

 

Lainsäädäntöjohtaja Mika Kättö 

 

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministe-
riö 31.01.2020 klo 10:34. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaa-
mosta. 

 

 

 

 

  
Jakelu  Erityisasiantuntija Linda Viitala 

Hallitusneuvos Ilpo Helismaa 
Yli-insinööri Arto Lönnroth 
Säädösvalmisteluavustaja Sari Mustila 

  
Tiedoksi  Sisäministeri Maria Ohisalo  

Kansliapäällikkö Kirsi Pimiä  
Valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen 
Erityisavustaja Sami Kerman 
SM Pelastusosasto 
SM Oikeudellinen tuki  
SM Viestintä  

 


