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Lausuntopyyntö: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi pelastustoimesta 
annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston 
asetukseksi väestönsuojista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 3 §:n 
muuttamisesta ja sisäministeriön asetukseksi pelastustoimen suunnitelmista

Sisäministeriö on pyytänyt lausuntoa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta (myöh. 
PSAVI) valtioneuvoston asetuksien muuttamisesta, sekä uudesta sisäministeriön 
asetuksesta.

Lausunnossa käsitellään asetusluonnokset säädöksittäin. Ensimmäisenä on 
asetusluonnos ja muistio, tämän jälkeen säädökseen liittyvä pykälä tarkennuksineen, 
PSAVI:n havainto sekä esitys muutoksesta. 

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen 
muuttamisesta ja muistio

Ei lausuttavaa.

Valtioneuvoston asetus väestönsuojista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 
ja 3 §:n muuttamisesta ja muistio

Ei lausuttavaa.

Sisäministeriön asetus pelastustoimen suunnitelmista ja muistio

2 § Riskiperusteisuus

Pelastustoimintaa koskevien suunnitelmien tulee vastata paikallisia tarpeita ja niiden 
sisällön tulee perustua alueen pelastustoimen riskianalyysiin. 

f ~ Aluehallintovirasto 
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Havainnot: Pelastuslaki (379/2011) tuntee riskin ja riskien arvioinnin. Pelastuslaissa 
ei ole mainintaa riskianalyysistä. Tämän perusteella pykälä tulisi muotoilla 
vastaamaan pelastuslain termistöä.

Esitetään muutettavaksi: Pelastustoimintaa koskevien suunnitelmien tulee vastata 
paikallisia tarpeita ja niiden sisällön tulee perustua alueella esiintyviin uhkiin ja niistä 
aiheutuviin riskeihin. 

5 § Pelastustoiminta vaativissa tilanteissa.

e) pelastustoiminnan huolto- ja tukitoimintojen järjestelyt, mukaan lukien 
pelastustoiminnassa tarvittava materiaalinen varautuminen;

Havainnot: PSAVI esittää lisättäväksi uutena asiana taloudenhallintaan liittyvää 
suunnittelua suuronnettomuustilanteissa. 

Esitetään muutettavaksi: e) pelastustoiminnan huolto- ja tukitoimintojen järjestelyt, 
mukaan lukien pelastustoiminnassa tarvittava materiaalinen, rahoituksellinen ja 
taloushallinnollinen varautuminen;

Muuta

Aluehallintovirastot valvovat alueellaan voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuen 
suunnitelmia, joita ovat mm. pelastustoimialueiden palvelutasopäätökset ja ulkoiset 
pelastussuunnitelmat. PSAVI:n näkemyksen mukaan näissäkin suunnitelmissa 
esiintyy vaihtelevuutta, vaikka niiden laatimiseen on annettu valtakunnalliset ohjeet 
suunnitelmien riittävyydestä ja tasosta.  

Lausunnolla olevan suunnitelmakokonaisuuden laatiminen voi aiheuttaa haasteita 
joillekin pelastuslaitoksille esitetyssä aikataulussa. Pelastuslaitoksien 
suunnitelmavalmiuden lähtökohdissa, kuten myös henkilöstöresursseissa on 
pelastustoimialueiden erilaisuudesta johtuen suuria vaihteluita. Tämän johdosta 
PSAVI katsoisi eduksi, mikäli suunnitelmatyössä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi 
valtakunnallisesti koordinoituja työpajoja, jotta pelastustoimen uudistuksen tavoitteet 
pysyisivät tarpeellisesti esillä. Lisäksi suunnitelmien ajantasaisena pitäminen jatkossa 
tulisi olla säännöllistä.

Yhteenveto

Pelastustoimen uudistuksen tavoitteet toimialan tehokkuudesta ja yhtenäisyydestä 
edellyttävät myös askelta kohti yhtenäisempää suunnitelmallisuutta. Nykytilassa 
pelastustoimen suunnitelmakokonaisuudessa on vaihtelua valtakunnallisesti. PSAVI 
katsoo uusien suunnitelmavelvoitteiden edesauttavan toimialan kehittymistä kohti 
yhtenäisempää valtakunnallisempaa pelastustoimenjärjestelmää. Tulevaisuudessa 
on mahdollista, että myös tilannekeskukset toimivat pelastustoimialuetta suuremmilla 
alueilla tai valtakunnallisesti. Tässä yhteydessä myös eri pelastustoimialueiden 
suunnitelmien yhdenmukaisuus nousee korostetusti esille.  
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