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Sisäministeriö
Pelastusosasto

Viite: Hanketunnus SMDno-2016-1495

SM lausuntopyyntö pelastuslain nojalla annettavat asetukset

Sisäministeriön pelastusosasto on pyytänyt Rajavartiolaitokselta lausuntoa 
luonnoksista valtioneuvoston asetukseksi pelastustoimesta annetun 
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetukseksi 
väestönsuojista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta ja 
sisäministeriön asetukseksi pelastustoimen suunnitelmista. Lausunnolla olevat 
asetusluonnokset perustuvat parhaillaan eduskunnan käsittelyssä oleviin 
hallituksen esityksiin pelastuslain muuttamisesta (HE 18/2018 vp ja HE 
138/2018 vp). Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019 samoin kuin 
asetustenkin. Rajavartiolaitoksen esikunta toimii samalla sisäministeriön 
rajavartio-osastona ja se lausuu asiassa seuraavaa:

Pelastuslain 47 §:n 1 momentin nojalla velvollisuus laatia pelastustoimen 
suunnitelmat on pelastuslaitoksilla. Ehdotetun pelastuslain 47 §:n 3 momentin 
mukaan merialueen alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen pelastustoiminnan 
suunnitelmat laaditaan Rajavartiolaitoksen johdolla. Näin ollen 
pelastuslaitoksilla olisi velvollisuus laatia suunnitelmat Rajavartiolaitoksen 
johdolla merialueen alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen pelastustoimintaa 
varten. Lausunnolla olevan sisäministeriön asetuksen mukaisten suunnitelmien 
laatiminen asetuksessa mainituin tietosisällöin on pelastuslaitosten vastuulla, 
mikä on Rajavartiolaitoksen näkemyksen mukaan oikea ratkaisu, koska kyse on 
pelastuslain mukaisesta pelastustoiminnasta myös merellä tapahtuneissa 
alusöljy- ja aluskemikaalivahingoissa. Perusteltua kuitenkin on, että tällöin 
asetuksessa tarkoitetut suunnitelmat laaditaan ehdotetun pelastuslain 47 §:n 3 
momentin mukaisesti Rajavartiolaitoksen johdolla.

Pelastuslain 35 §:n 1 momentin mukaan yhteistoimintatilanteessa, jossa 
pelastustoimintaan osallistuu useamman toimialan viranomaisia, tilanteen 
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yleisjohtajana toimii pelastustoiminnan johtaja. Ehdotetun pelastuslain 34 §:n 2 
momentin mukaan pelastustoiminnan johtajan asettaa Suomen aluevesillä 
aavalla selällä ja Suomen talousvyöhykkeellä tapahtuneissa alusöljy- ja 
aluskemikaalivahingoissa Rajavartiolaitos. Tällöin siis tilanteen yleisjohtajana 
toimisi Rajavartiolaitoksen asettama pelastustoiminnan johtaja.

Sisäministeriön asetusluonnos sisältää yllä mainittuihin pelastuslain 
säännöksiinkin viitaten Rajavartiolaitoksen näkemyksen mukaan riittävät tiedot 
suunnitelmien laatimiseksi vastuineen. Rajavartiolaitos ehdottaa kuitenkin 
asetuksen perustelumuistion 5 §:n 4 kohtaan lisättäväksi informatiivisesti 
tekstin, että" Rajavartiolain (578/2005) 15 c §:n 1 momentin nojalla 
Rajavartiolaitos päättää omasta osallistumisestaan kansainväliseen 
tehtävään. Rajavartiolaitos päättää myös kansainvälisen avun 
pyytämisestä sen johtamaan tehtävään. Rajavartiolaitoksen hallinnosta 
annetun lain (577/2005) 5 §:n 3 momentin mukaisesti Rajavartiolaitoksen 
esikunta toimii sisäministeriön rajavartio-osastona."

Muiden asetusluonnosten osalta Rajavartiolaitoksella ei ole lausuttavaa.

Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö
Kenraalimajuri Pasi Kostamovaara

Rajavartioylitarkastaja Pertti Normia
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