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KH: 371 /2018 

301§ Lausunto Sisäministeriölle luonnoksesta Valtioneuvoston asetukseksi 
pelastustoimesta annetun Valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, Valtioneuvoston 
asetukseksi väestönsuojista annetun Valtioneuvoston asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta ja 
Sisäministeriön asetukseksi pelastustoimen suunnitelmista 

301 § 
Khall 26.11.2018 Valmistelija: hallintosihteeri Minna-Liisa Mäkilä, puh. 03 680 1338. 

Lausuntopyyntö oheismateriaalina. Asetukset liittyvät lakiin pelastuslain 
muuttamiseksi ( / ) Asetusten on tarkoitus tulla voimaan samaan aikaan 
pelastuslain muutosten kanssa 1.1.2019. 

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011) 

Asetuksen 1 §:n 1 momenttiin esitetään lisättäväksi uusi 17 kohta, jossa 
säädettäisiin velvollisuudesta laatia pelastussuunnitelma pelastuslain 22 a 
- 22 c tarkoitettuihin kohteisiin. 

Asetukseen esitetään lisättäväksi uusi 3 a pykälä, jossa annettaisiin 
valtioneuvoston asetuksen öljyvahinkojen torjunnasta 10 §:ssä säädettyä 
vastaavat tarkemmat määräykset suunnitelmista sekä uusi 3 b pykälä, jossa 
annettaisiin valtioneuvoston asetuksen öljyvahinkojen torjunnasta 11 §:ssä 
säädettyä vastaavat tarkemmat määräykset torjuntakalustosta. 

Asetuksen 6 §:ssä säädetään pelastustoimintaan osallistuvan päätoimisen 
henkilöstön kelpoisuudesta. Pykälän 1 momentin 3 kohta koskee 
päällystön kelpoisuutta. Kohtaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä 
huomioidaan pelastusalan päällystökoulutuksessa tapahtuneet muutokset. 

Valtioneuvoston asetus väestönsuojista (408/2011) 

Asetukseen tehtäisiin valtioneuvostosta annetun lain (767/2013) 1 §:n 
muuttamisesta johtuvat muutokset niin, että 1 §:n 2 momentissa 
sisäasianministeriö muutettaisiin sisäministeriöksi. 
Voimassa olevan asetuksen 3 §:n 1 momentin mukaan väestönsuoja 
saadaan sijoittaa enintään 250 metrin päähän rakennuksesta, jota varten 
se rakennetaan. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi niin, että 
väestönsuoja saadaan sijoittaa enintään 500 metrin päähän rakennuksesta, 
jota varten se rakennetaan. 

Sisäministeriön asetus pelastustoimen suunnitelmista 

Asetuksessa annettaisiin tarkemmat määräykset pelastustoimintaa 
koskevien suunnitelmien sisällöstä ja rakenteesta. Määräykset koskisivat 
päivittäisen toiminnan suunnittelua, vaativien tilanteiden huomioon 
ottamista 
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suunnittelussa sekä yhteistyötä koskevaa suunnittelua. Lisäksi 
asetuksessa annettaisiin onnettomuustyyppikohtaisia täydentäviä 
määräyksiä. 
Sisäministeriö pyytää jakelussa mainituilta lausuntoa liitteenä olevista 
asetusluonnoksista. 

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 14. joulukuuta 2018, 
ensisijaisesti sähköisesti jatkokäsiteltävässä word tai rtf muodossa 
osoitteeseen: kirjaamo@intermin.fi ja tiedoksi sari.mustila@intermin.fi. 
Lausuntoon tulee merkitä viitteeksi hanketunnus SMDno-2016-1495. 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää paperiversiona postitse. 

Jakelussa mainittuja pyydetään ottamaan lausunnossaan huomioon 
alaisen hallintonsa näkemykset. Alueen pelastustoimia pyydetään 
varaamaan alueensa kunnille tilaisuus lausua esitysten johdosta. 

Kunnaniohtaia: 

Kunnanhallitus päättää antaa lausuntonaan seuraavaa: 

Janakkalan kunta pitää erittäin hyvänä muutosta§ 3 osalta, jossa 
väestönsuojan sijoittaminen on mahdollista enintään 500 metrin päähän 
rakennuksesta jota varten se rakennetaan. 

Muilta osin ei ole lausuttavaa. 

Päätös: 

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. 

Otteen oikeaksi todistaa 
Janakkalassa 3.12.2018 

..,.Minna-Liisa Mäkilä 
hallinto sihteeri 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kunnanhallituksen pöytäkirjasta 26.11.2018 otettuun otteeseen 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT: 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

§§: t 292-297, 300-302, 306-307 

3 

Mikäli päätöksisistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kuntalain 134 § :n mukaisesti, päätöksistä ei saa 
tehdä valitusta. 

TIEDOKSISAANTI JA MÄÄRÄAIKOJEN LASKEMINEN 

Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 
410/2015, § 140). 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä 
sähköisen viestin lähettämisestä (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 924/2010, § 
19), 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksi-saantitodistukseen merkittynä aikana (Hallintolaki 434/2003, § 59, § 60). 

Pöytäkirja nähtävillä yleisessä tietoverkossa 3.12.2018 

Tiedoksisaantipäivää ja muutoksenhakuaikaa laskettaessa otetaan huomioon seuraavat 
määräaikalainsäännökset: 

- tiedoksiantopäivää, josta muutoksenhakuaika lasketaan alkavaksi, ei lueta määräaikaan (2 §) 
- jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, muutoksenhakemuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän 
jälkeen (5 §) 
- muutoksenhakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston 
aukioloajan päättymistä (6 §) 

Oikeudenkäyntimaksun suuruus perustuu tuomioistuimaksulakiin (1455/2015). 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liiteitä voi pyytää Janakkalan kunnan kirjaamosta. 

Kirjaamon yhteystiedot: 

Janakkalan kunta 
Kirjaamo 
Juttilantie 1 
14200 Turenki 
kirjaamo@janakkala.fi 
Fax: (03)680 1209 
Puh: (03)68 011 
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Kirjaamon aukioloaika on maanantai- torstai klo 8.00-16.00, perjantai klo 8.00-15.00. 
Kesällä 1.6.-31.8.2018 avoinna klo 8.00-15.00. 

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO Päätöksen pvm. 26.11.2018 § 301 

(Tiedoksiantoa koskevat kohdat täytetään myös viranomaiselle jäävään kaksoiskappaleeseen.) 

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi 

Sisäministeriö 

Sähköpostitse/ 3.12.2018 / ~ isa Mfilfila 

(päiväys ja tiedoksiantaja) 

2. Päätös on luovutettu asianosaiselle 

(päiväys ja tiedoksiantajan sekä vastaanottajan allekirjoitukset) 

3. Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi 

- saantitodistuksin ( ) 
- haastemiehen välityksellä ( ). 


