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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

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 
suunnittelussa sekä yhteistyötä koskevaa suunnittelua. Lisäksi asetuksessa 
annettaisiin onnettomuustyyppikohtaisia täydentäviä määräyksiä.
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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.

Lausuntopyyntöä koskeviin tiedusteluihin vastaa hallitusneuvos Ilpo Helismaa, 
(puh) 02954 88422, ilpo.helismaa@intermin.fi ja 26.11.2018 alkaen 
lainsäädäntöjohtaja Mika Kättö, (puh) 02954 88413, mika.katto@intermin.fi.

Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka

Hallitusneuvos Ilpo Helismaa

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. 
Sisäministeriö 12.11.2018 klo 08:52. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi 
todentaa kirjaamosta.
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Tiedoksi Sisäministeri Kai Mykkänen
Kansliapäällikkö Ilkka Salmi
Erityisavustaja Titta Andersson-Bohren
Sisäministeriön oikeudellinen tuki
Sisäministeriön viestintä


	Lausuntopyyntö;

