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Pelastuslaki 41 §



Pelastuslaki 41 §

Pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta. Palontutkinnan tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien ehkäisy ja vahinkojen 

rajoittaminen sekä pelastustoiminnan ja toimintavalmiuksien kehittäminen.

Palontutkinnassa arvioidaan tulipalon syttymissyy ja selvitetään tarvittavassa laajuudessa palon syttymiseen ja leviämiseen 

vaikuttaneet tekijät, palosta aiheutuneet vahingot ja vahinkojen laajuuteen vaikuttaneet tekijät sekä pelastustoiminnan kulku. 

Selvityksen laajuuteen vaikuttaa erityisesti palon seurausten vakavuus.

Tiedot palontutkinnasta tallennetaan 91 §:ssä tarkoitettuun toimenpiderekisteriin.

Jos on aihetta epäillä, että tulipalo tai muu onnettomuus on aiheutettu tahallisesti tai tuottamuksellisesti, pelastusviranomaisen on 

ilmoitettava asiasta poliisille. Poliisille on ilmoitettava myös palontutkinnan yhteydessä havaituista palo- ja 

henkilöturvallisuusrikkomuksista.

Poliisin on toimitettava poliisilain (872/2011) 6 luvun 1 §:n mukainen poliisitutkinta palonsyyn selvittämiseksi sellaisissa tulipaloissa, 

joista seurauksena on ollut henkilön kuolema, vakava henkilövahinko tai huomattava omaisuusvahinko.



Pelastuslaki 41 § 4. mom. HE



Velvollisuus suorittaa palontutkinta
• Palontutkinta tulee tehdä jokaisesta palosta, pelastusviranomaisen on 

arvioitava ja tarvittaessa myös selvitettävä tulipalon syy 

• Selvittämisen laajuuteen vaikuttavat

̶ Leviämiseen ja syttymiseen vaikuttavat tekijät
̶ Vahinkojen laajuuteen vaikuttaneet tekijät
̶ Pelastustoiminnan kulku
̶ Laajuuteen vaikuttaa erityisesti palon seurausten vakavuus

• Pienimmillään palontutkinta on ammattikokemukseen perustuva arvio

palon syttymissyystä

̶ Arvio tahallisuudesta tai tuottamuksellisuudesta kuuluu aina arvioon 

• Tiedot viedään pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastoon 

PRONTOon.

• Pelastuslaitoksen tulee sopia menettelyistä, joilla tuottamuksellisista ja 

tahallisista paloista ilmoitetaan poliisille



Miten käytännössä?
Sisäministeriö

Häyrinen Jarkko SM/11.2.2019

Arvio tulipalon tahallisuudesta 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä

Tahallinen 1889 1835 1703 1824 1722 8973

Tuottamuksellinen (huolimattomuus/ 

varomattomuus) 2621 1817 2089 2273 2520 11320

Vahinko tai tahaton 1875 1475 1588 1554 1673 8165

Ei voida arvioida 608 454 546 553 625 2786

Tietoa ei ole kirjattu 734 647 366 54 5 1806

Tietoa ei ole kysytty 91347 93445 97464 98153 106934 487343

Yhteensä 99074 99673 103756 104411 113479 520393

Käytetyt poimintaehdot

Vuosi = 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

Onnettomuus-/tehtäväselosteet = 

Onnettomuusselosteet

Onnettomuusselosteen liitteet (yt-

selosteet) = Ei

Oma tilasto



Mitä jos vaan tehtäisiin siten kuin 
lainsäädäntö virkamieheltä 

edellyttää?
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