Lähettäjä: Valtori Kirjaamo <kirjaamo@valtori.fi>
Lähetetty: tiistai, 11. elokuuta, 2020 10:45
Vastaanottaja: SM_VP_HKO_Kirjaamo <kirjaamo@intermin.fi>
Kopio: Valtori Kirjaamo <kirjaamo@valtori.fi>
Aihe: Valtorin vastaus - Lausuntopyyntö; Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain 109 §:n muuttamisesta Valtori/568/00 05 00/2020
Sisäministeriö
Viite: Lausuntopyyntönne 16.6.2020, SMDno-2019-1460
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori kiittää mahdollisuudesta lausua luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi
pelastuslain 109 §:n muuttamisesta. Valtorilla ei ole asiaan erityistä lausuttavaa, mutta näemme hyvänä, että säätelyä
selkeytetään ja täsmennetään vastaamaan tulevaisuuden tavoitetilaa sekä teknologista kehitystä.
Terv,
Hannu

Hannu Naumanen
Turvallisuusjohtaja
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
PL 56
96301 Rovaniemi
Puhelin +358 295 487 697
etunimi.sukunimi@valtori.fi
etunimi.sukunimi@tuve.fi
www.valtori.fi
Töissä valtiolla – sujuvasti ja turvatusti
Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan sen vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassapidettävää tietoa. Jos et ole viestissä mainittu vastaanottaja,
tuhoa viesti ja ilmoita välittömästi asiasta sähköpostitse lähettäjälle.
Detta meddelande är endast avsett för dess mottagare och kan innehålla konfidentiell information. Om du inte är den i meddelandet nämnda
mottagaren, bör du förstöra meddelandet och omedelbart meddela detta till avsändaren via e-post.
This email is intended solely for the use of the named recipient and it may contain confidential information. If you are not the intended recipient,
please delete this e-mail from your system and notify the sender immediately by e-mail.

Lähettäjä: SM_VP_PO_Lainsäädäntöyksikkö <lainsaadantoyksikko_poliisiosasto@intermin.fi>
Lähetetty: tiistai 16. kesäkuuta 2020 13.52
Vastaanottaja: Liikenne- ja viestintäministeriö <kirjaamo@lvm.fi>; OM Oikeusministeriö <Oikeusministerio@om.fi>;
UK_PLMn_kirjaamo <kirjaamo@defmin.fi>; UK_SOSIAALI-JA_TERVEYSMINISTERIÖ <kirjaamo@stm.fi>; Työ- ja elinkeinoministeriö
<kirjaamo@tem.fi>; Valtiovarainministeriö <valtiovarainministerio@vm.fi>; UK_YM_kirjaamo <kirjaamo@ym.fi>;
kirjaamo@traficom.fi; KKV Kirjaamo <kirjaamo@kkv.fi>; HAK_VP_Hätäkeskuslaitos_VIRKA <hatakeskuslaitos@112.fi>;
kirjaamo@erillisverkot.fi; Valtori Kirjaamo <kirjaamo@valtori.fi>; TUVE_VP_Valtori_TUVE <kirjaamo@tuve.fi>; Elinkeinoelämän
Keskusliitto EK ry <ek@ek.fi>; Rakennusteollisuus RT ry <rt@rakennusteollisuus.fi>; Asunto- toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry
<rakli@rakli.fi>; FiCom ry <info@ficom.fi>; KUNTALIITTO <kirjaamo@kuntaliitto.fi>; Senaattikiinteistöt <senaatti@senaatti.fi>;
legal@dna.fi; markku.lamminluoto@dna.fi; anne.vainio@elisa.fi; sami.ylikortes@elisa.fi; tapio.haapanen@teliacompany.com;
hallituksenesitykset@vnk.fi; Sisäministeriön poliisiosasto <poliisiosasto@intermin.fi>; Sisäministeriön maahanmuutto-osasto
<maahanmuutto-osasto@intermin.fi>; RVL_VP_RVLE <rajavartiolaitos@raja.fi>
Kopio: Ohisalo Maria SM <Maria.Ohisalo@intermin.fi>; Pimiä Kirsi SM <Kirsi.Pimia@intermin.fi>; Parviainen Olli-Poika SM <OlliPoika.Parviainen@intermin.fi>; Kerman Sami SM <Sami.Kerman@intermin.fi>; SM_VP_HKO_Oikeudellinen_tuki
<oikeudellinen_tuki.hko@intermin.fi>; Söderman Jaana SM <Jaana.Soderman@intermin.fi>; Kautto Anna-Mari SM <AnnaMari.Kautto@intermin.fi>; Landström Tiina SM <Tiina.Landstrom@intermin.fi>; SM_VP_Ministerion_viestintayksikko
<viestinta@intermin.fi>; SM_VP_Pelastusosasto <pelastusosasto@intermin.fi>; Mustila Sari SM <Sari.Mustila@intermin.fi>;
Peltonen Krista SM <Krista.Peltonen@intermin.fi>
Aihe: Lausuntopyyntö; Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain 109 §:n muuttamisesta
Hyvä vastaanottaja,

ohessa toimitetaan lausuntopyyntö asiassa hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain 109 §:n muuttamisesta.

Lausunto pyydetään toimittamaan 17.8.2020 mennessä sisäministeriön kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen
kirjaamo@intermin.fi. Lausuntoon pyydetään merkitsemään viitteeksi diaarinumero SMDno-2019-1460.
Ystävällisin terveisin
toimeksi saaneena
Sari Mustila
suunnittelija
sisäministeriö, poliisiosasto
p. 0295 488 236/ 050 347 8236
sari.mustila@intermin.fi
PL 26, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Kirkkokatu 12, Helsinki
www.intermin.fi
@sisaministerio
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