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Lausunto pelastuslain uudistamisen esiselvityshankkeen
valmistelujaostojen arviointimuistioista
Suomen Palopäällystöliitto – Finlands Brandbefälsförbund ry kiittää
lausunnonantomahdollisuudesta. Lausuntomme pohjautuu osittain jäseniltämme saatuihin
kommentteihin. Lausumme seuraavaa:
Lain rakenne ja yhteiset säännökset
Ei lausuttavaa.
Onnettomuuksien ehkäisy ja valvonta
Ei lausuttavaa.
Pelastustoimintajaos
Palopäällystöliitto pitää lain 6 §:ään (avotulen teko) ehdotettua muutosta hyvin
perusteltuna ja kannatettavana.
Pelastuslain 22 §:ään (turvetuotantoalueiden paloturvallisuus) ehdotetut muutokset ovat
tarpeellisia ja kannatettavia. Nykyinen pykälä on liian epämääräinen ja
turvetuotannon keskeyttämiseen johtavat olosuhteet tulisi määritellä nykyistä
selkeämmin. Esimerkiksi erityisen kuivana kesän vuonna 2018 tapahtui useita isoja
turvesuopaloja ympäri Suomea. Kuiva turvepöly syttyy erittäin helposti. Usein nämä
palot saavat alkunsa tuotantoalueen työkoneista. Iso turvesuopalo sitoo kymmeniä
sammuttajia pitkäkestoiseen tehtävään. Sammutustyö kestää vuorokausia ja tämän
sekä tehtävästä palautumisen ajan pelastusvalmius muille tehtäville laskee.
ks. Turvepaloja sammutetaan Kaustisella, Vetelissä ja Halsualla, Alavetelissä
maastopalo saatu rajattua
Muutosesitys 52 §:ään (vapaaehtoistoiminnan edistäminen) nähdään erittäin tärkeäksi.
Esityksen mukaan pelastuslaitoksen tulisi ottaa aktiivinen rooli sopimuspalokunta- ja
vapaaehtoistoiminnan edistämisessä ja tämän tulisi näkyä myös kirjattuina tavoitteina
ja toimenpiteinä pelastuslaitosten päätöksissä ja toimintasuunnitelmissa.
Lain 54 §:ää (sopimuspalokuntaan kuuluvan ja vapaaehtoishenkilöstön työturvallisuus)
on syytä tarkentaa esitetyllä tavalla. Lisähuomiona tuomme esiin, että
pelastustoimintaan osallistuvien vakuutusturva tulee olla riittävällä tasolla
työtapaturmatapausten varalta. (vrt. valtionkonttorin korvausjärjestelmä
työtapaturmissa)
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Varautuminen poikkeusoloihin ja väestönsuojelu
Lausumme seuraavasti:
Kannattamme muistion kohdan 2.2 (väestönsuojelun käsite ja sääntely, nykytilan
arviointi) esitystä väestönsuojelun käsitteen selkeyttämisestä sekä eri toimijoille
kuuluvien tehtävien selkeämmästä käsittelystä lainsäädännössä.
Kannatamme muutoksia lain 1–2§:ään (lain tavoite ja soveltamisala) muistiossa
esitetyllä tavalla. Se toisi yhdenmukaisuutta lain tavoitteisiin ja soveltamisalaan sekä
pelastustoimen viranomaisten tehtäviin muun muassa pelastustoiminnassa, jota tulee
näkemyksemme mukaan tarkastella nykyistä onnettomuussidonnaisuutta laajemmin.
Kannatamme muistion esitystä, että pelastusviranomaiselle lisättäisiin toimivalta
määrätä väestönsuojat saatettavaksi käyttökuntoon lisäämällä se esimerkiksi lain 36
§:ään.
Kannatamme pelastuslain 64§ (pelastustoimen viranomaisten varautuminen
väestönsuojeluun) selkeyttämistä niin, että eri pelastusviranomaistahojen vastuut ja
velvollisuudet olisi määritelty nykyistä yksiselitteisemmin.
Pidämme tarkoituksenmukaisena, että pelastuslain 77§ (poikkeusolojen
johtamisedellytysten varmistaminen) tarkasteltaisiin tulevaisuudessa linkitettynä
pelastustoiminnan operatiivisen johtamiseen (järjestelmät, tilat ym.) niin, että samat
toimitilat olisivat käytössä kaikissa olosuhteissa. Mikäli sääntelyn perusteella
pelastuslaitoksille tulee tarvetta hankkia toimitiloikseen uusia johtamistiloja tms. on
tärkeä huolehtia, että valtiolta tulee samalla myös tarvittava rahoitus tähän.
Kannattamme esitettyä muutosta lain 90§:ään (oikeus saada tietoja
väestönsuojelutehtäviä varten) muistiossa esitetyillä perusteilla.
Kannattamme esitettyä muutosta lain 97§:ään (valtion osallistuminen valmiuden
ylläpitämiseen) muistiossa esitetyillä perusteilla.
Muistion kohdassa 3.3 ehdotettuun uuteen säännökseen X1§ liittyen pidämme
kannatettavana, että asiaa selvitetään. Näkemyksemme mukaan tilannekuvatoiminnon
mahdollinen toteutus tulee tehdä resurssiviisaasti, lisäarvoa antaen ja tarvittavan
tiedon tulee olla helposti raportoitavissa niin, että sen tuottaminen ei sido
pelastuslaitosten rajallisia talous- ja henkilöresursseja.
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