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Lausunto valtioneuvoston asetukseksi pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen 
muuttamisesta, valtioneuvoston asetukseksi väestönsuojista annetun valtioneuvoston asetuksen 
1 ja 3 §:n muuttamisesta ja sisäminiteriön asetukseksi pelastustoimen suunnitelmista

Varsinais-Suomen pelastuslaitos toteaa lausunnossaan seuraavaa:

1. Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta
Asetusluonnoksen mukaan päätoimisella pelastuslaitoksen henkilöllä 
tulee olla pelastusalan tutkinto, kun hän osallistuu pelastustoimintaan. 
Tämä kirjaus rajaa merkittävän osan tuki- ja huoltotoimintaan 
osallistumisen mahdollisuutta henkilöillä, jotka ammatikseen tekevät 
huolto- ja tukitöitä pelastuslaitoksella. Esitysluonnoksen kirjaus korostuu 
erityisesti laajoissa öljyonnettomuuksissa (Huom! öljyntorjunta on 
jatkossa pelastustoimintaa), jossa huolto- ja tukitoimintojen osuus on 
korostuneessa asemassa.

 Asetuksen tekstiä on muotoiltava siten, että pelastuslaitoksessa toimiva 
henkilö voi riittävän perehdytyksen saatuaan osallistua 
pelastustoiminnan eri tehtäviin (erityisesti tukitoimintoihin). Tämä 
lisätarkennus ei kuitenkaan oikeuta asianomaisen osallistumista hänen 
osaamistasoaan vaativampiin pelastustoimintatehtäviin mutta esitetty 
tarkennus mahdollistaisi hänen osallistumisesta erilaisiin huolto-, tuki- 
yms. tehtäviin pelastustilanteen aikana.

2. Valtioneuvoston asetus väestönsuojista
Asetusten muutokset ovat välttämättömiä vallitsevan pelastuslain 
muutoksen tähden. Seuraavia asioita olisi syytä painottaa 
esitysluonnoksen valmistelussa:

Asetusluonnos 1. Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta annetun 
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta:

- pykälät 3a torjuntavalmius ja 3b torjuntakaluston voimassaolo 
tulisi kirjata myös voimaan olevaksi valmiuslain (1552/2011) 
3§:n määriteltyjen poikkeusolojen aikana.

Asetusluonnos 2. Valtioneuvoston asetus väestönsuojista annetun 
valtioneuvoston asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta.

- ei lausuttavaa.
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Asetusluonnos 3. Sisäministeriön asetukseksi pelastustoimen 
suunnitelmista.

- 3§:n riskiperusteisuus tulisi kytkeä kansallisen riskiarvion tai 
YTS uhkamalleihin paikalliset riskit huomioiden, jolloin 
saadaan muodostettua nykyistä parempi kansallinen 
uhkamallin kokonaisuus.

Pelastustoiminnan yleisjärjestelyt 1 momentin 1 kohdassa ei ole 
mainintaa pelastuslaitoksen käytössä olevista tiloista. Tilat ovat 
kuitenkin merkittävässä asemassa erityisesti valmiuslain 
(1552/2011) 3§:n määriteltyjen poikkeusolojen aikana. Mainituista 
tiloista tulee siis olla asetuksessa kirjaus

3. Sisäministeriön asetus pelastustoimen suunnitelmista
Suunnitelmien kokonaisuus ja rakenne on hyvin pohdittu. 
Asetusluonnoksesta ei kuitenkaan ilmene riittävän selkeästi, miten 
suunnitelmien valmistelu koordinoidaan vastaaman arvioituja uhkia 
alueilla. Asetusluonnoksen valmistelussa on huomioitava, mikä 
viranomainen huolehtii suunnitelmien kansallisen koordinoinnin 
toteutuksesta. asia korostuu erityisesti silloin, kun toiminnallista 
valmistelua (esim. varautuminen öljyvahinkoihin merialueilla) laaditaan 
usean eri viranomaisen ja toimijan tahoilla.

Kohta ”Poikkeusolojen vaikutus pelastustoimintaan” on määritettävä 
luonnoksessa kirjattua täsmällisemmin. Poikkeusolojen edellyttämä 
valmius on sisällytettävä normaaliajan valmisteluun siten, että se on 
luonteva osa kokonaisuutta siirryttäessä poikkeusoloihin. Tältä osin 
luonnos edellyttää tarkennusta.
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