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SM036:00/2017

Pelastustoimen laitteista annetun lain uudistaminen

Asettaminen

Sisäministeriö on tänään asettanut hankkeen pelastustoimen laitteista annetun lain 
tarkistamiseksi.

Toimikausi

8.1.2018–31.12.2018

Tausta, tavoitteet ja tehtävä

Voimassa olevaa pelastustoimen laitteista annettua lakia (10/2007) on tarpeen 
tarkistaa vastaamaan muutoksia, joita on tehty tai on valmisteilla rakennusten palo- ja 
käyttöturvallisuutta sekä tuoteturvallisuutta koskeviin säädöksiin. Näitä säädöksiä 
ovat erityisesti pelastuslaki (379/2011) ja rakentamismääräykset sekä kansalliset ja 
EU-säädökset, jotka koskevat tuotteiden markkinavalvontaa ja 
vaatimustenmukaisuuden osoittamista. Hankkeessa tarkistetaan myös 
henkilörekistereitä koskevan sääntelyn riittävyys.

Lisäksi tarkistetaan lain sääntelyalaan liittyvä asetustasoinen sääntely. Tarkistettavat
asetukset ovat: 

– valtioneuvoston asetus palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista (291/2009);
– sisäasiainministeriön asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta 
(239/2009);
– sisäasiainministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja 
valaisemisesta (805/2005);
– sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta 
(917/2005); ja
– sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimista (790/2001).

Hankkeessa tarkistetaan lisäksi valmisteilla olevat valtioneuvoston asetus 
paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista ja sisäministeriön asetus 
eräiden pelastustoimen laitteiden kunnossapidosta (SM018:00/2017).

Hankkeen tehtävänä on laatia hallituksen esitys tarvittavista lainsäädäntömuutoksista.
Hallituksen esitys valmistellaan alkuvuoden 2018 kuluessa niin, että esitys voidaan 
antaa eduskunnalle syysistuntokaudelle 2018. Laki ja asetukset on tarkoitus saattaa
voimaan vuoden 2019 alussa.

Organisointi

Hankkeen valmistelusta vastaa neuvotteleva virkamies Kirsi Rajaniemi. 
Säädösvalmisteluavustajana toimii säädösvalmisteluavustaja Sari Mustila.
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Hankkeen valmistelua tukemaan asetetaan työryhmä, jonka jäsenet ovat:

neuvotteleva virkamies Kirsi Rajaniemi, sisäministeriö (puheenjohtaja)
johtava asiantuntija Sanna-Mari Karjalainen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
ylitarkastaja Björn Johansson, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
ylitarkastaja Karoliina Meurman, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
yli-insinööri Jaana Rajakko, sisäministeriö
ylitarkastaja Anni Pöyry, sisäministeriö (sihteeri)

Kustannukset ja rahoitus

Hanke toteutetaan virkatyönä sisäministeriössä.

Pelastusylijohtaja Esko Koskinen

Lainsäädäntöjohtaja Mika Kättö

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö 
09.01.2018 klo 15:37. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Jakelu Neuvotteleva virkamies Kirsi Rajaniemi
Säädösvalmisteluavustaja Sari Mustila
Työryhmän jäsenet
SM Pelastusosasto

Tiedoksi Sisäministeri Paula Risikko
Kansliapäällikkö Jukka Aalto
Erityisavustaja Tiina Rytilä
Erityisavustaja Aino Salo
Sisäministeriön oikeudellinen tuki


