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Hallituksen esitys Eduskunnalle pelastuslaiksi ja laiksi 
meripelastuslain 23 §:n muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi 

pelastuslaki ja muutettavaksi meripelastusla-
kia. Samalla nykyinen pelastuslaki kumottai-
siin. 

Onnettomuuksien ehkäisyssä siirryttäisiin 
nykyisestä palotarkastuksiin perustuvasta 
toiminnasta riskien arviointiin perustuvaan 
valvontaan. Pelastuslaitokset suorittaisivat 
valvontaa määräajaksi vahvistetun valvonta-
suunnitelman mukaisesti. Pelastuslaitos voisi 
periä maksun valvontasuunnitelman mukai-
sesta palotarkastuksesta tai muun valvonta-
toimenpiteen suorittamisesta. Maksu voitai-
siin periä myös hätäkeskukseen liitetyn pa-
loilmoittimen toistuvasta erheellisestä toi-
minnasta aiheutuneista pelastuslaitoksen kus-
tannuksista. Hoito- ja hoivalaitoksissa olisi 
laadittava poistumisturvallisuusselvitys ja ti-
lat voitaisiin tapauskohtaisesti määrätä suo-
jattavaksi automaattisella sammutuslaitteis-
tolla.  

Sopimuspalokuntien toimintaedellytyksiä 
parannettaisiin. 

Väestönsuojien rakentamista koskevat 
säännökset uudistettaisiin ja rakentamisvel-
voitteen perusteena olevia pinta-alamääriä 
korotettaisiin nykyisestä. Keskushallintojoh-
toisesta suojelukohteiden määräämisestä ja 
yleisten väestönsuojien rakentamisvelvolli-
suudesta luovuttaisiin. Peruskorjattavien 
vanhojen rakennusten väestönsuojien raken-
tamisvelvollisuudesta luovuttaisiin ja vanho-
jen väestönsuojien kunnostamista vallitsevi-
en uhkakuvien vaatimusten mukaiseksi te-
hostettaisiin. 

Meripelastuslakiin lisättäisiin säännös oi-
keudesta korvaukseen tapaturmasta, joka on 
aiheutunut omatoimiseen meripelastustoi-
mintaan ryhtyneelle. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on 
hyväksytty ja vahvistettu. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Nykyti la  

1.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Pelastustoimen lainsäädännön kehittyminen 
viimeisen vuosikymmenen aikana 

Syyskuun 1999 alussa voimaan tulleella 
pelastustoimilailla (561/1999) korvattiin 
vuonna 1975 annettu laki palo- ja pelastus-
toimesta (559/1975) ja vuonna 1958 annettu 
väestönsuojelulaki (438/1958). Uudistukses-
sa koottiin silloiset normaaliolojen ja poik-
keusolojen järjestelyjä koskevat säännökset 
samaan lakiin sekä saatettiin säädökset ajan 
tasalle suhteessa muuhun lainsäädäntöön.  

Pelastustoimilailla pyrittiin edistämään 
kuntien yhteistoimintaa poistamalla mahdol-
lisimman pitkälti kuntien yhteistyön esteet 
pelastustoimen tehtävien hoitamisessa. Häly-
tystehtävät hoidettiin pelastustoimilain ai-
kaan jo pääsääntöisesti kuntarajoista riippu-
matta lähimmän tarkoituksenmukaisen yksi-
kön periaatteella.  

Pelastustoimilain mukaisin vapaaehtoisin 
yhteistyöjärjestelyin ei kuitenkaan syntynyt 
riittävää pysyvää kuntien yhteistoimintaa pe-
lastustoimen tehtävien hoitamisessa. Kunta-
kohtaisen pelastustoimen järjestelmän puit-
teissa ei ollut mahdollisuuksia kehittää pelas-
tustointa riittävän monipuoliseen onnetto-
muusriskien hallintaan ja onnettomuuksien 
torjumiseen sekä suunnata riittävästi voima-
varoja turvallisuustyön kehittämiseen. Valta-
osa kunnista oli taloudellisesti ja toiminnalli-
sesti liian pieniä perusyksiköitä pelastustoi-
men tarkoituksenmukaiseen ja tehokkaaseen 
järjestämiseen. Pelastuslaitosten voimavaro-
jen puute näkyi muun muassa lakisääteisten 
palotarkastusten hoitamisessa esiintyneissä 
puutteissa. Onnettomuuksien ehkäisyä kos-
kevassa järjestelmässä ja säädöksissä samoin 
kuin yhteistyössä onnettomuuksien ehkäise-
miseen osallistuvien eri viranomaisten ja 

muiden tahojen kanssa todettiin jo tuolloin 
kehittämistarpeita.  

Pelastustoimen järjestelmän kehittämiseksi 
säädettiin laki pelastustoimen alueiden muo-
dostamisesta (1214/2001), joka tuli voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2002. Lain mukaan 
kuntien tuli järjestää kunnan pelastustoimen 
palvelujen tuottaminen yhteistoiminnassa 
valtioneuvoston määräämillä pelastustoimen 
alueilla 1 päivästä tammikuuta 2004 lukien. 
Valtioneuvosto päätti 7 päivänä maaliskuuta 
2002 maan jaettavaksi 22:een pelastustoimen 
alueeseen. 

Pelastuslaki korvattiin uuden alueellisen 
pelastustoimen järjestelmän myötä nykyisin 
voimassa olevalla pelastuslailla (468/2003). 
Pelastustoimen alueellistaminen edellytti pe-
lastustoimilain säännösten muuttamista uutta 
alueellista järjestelmää vastaaviksi, vaikka 
pelastustoimen tehtävät pysyivät sinänsä en-
nallaan. Säännöksiä tarkistettiin yleisemmin-
kin pelastuslain säätämisen yhteydessä. Eri-
tyisesti onnettomuuksien ehkäisyä ja palotar-
kastustoimintaa koskevaan sääntelyyn jäi 
kuitenkin vielä kehittämistarpeita. 

 
 

Vastuu pelastustoimen viranomaistehtävistä 

Pelastuslaki on pelastustoimintaa, onnet-
tomuuksien ehkäisyä ja väestönsuojelua 
sääntelevä yleislaki. Näiden toimintojen 
muodostamaa toimialaa kutsutaan pelastus-
toimeksi. 

Pelastuslaissa määritellään eri tahojen vas-
tuut pelastustoimen tehtävien hoitamisessa. 
Alueen pelastustoimi sekä sen pelastuslaitos 
ja sopimuspalokunnat hoitavat pääosan pe-
lastustoimen tehtävistä. Pelastuslaki sisältää 
myös säännökset pelastustoimen palvelu-
tasovaatimuksesta ja pelastustoimen alueiden 
yhteistoiminnasta.  Lain mukaan pelastus-
toimen palvelutason tulee vastata onnetto-
muusuhkia ja alueen pelastustoimen on teh-
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tävä päätös pelastustoimen palvelutasosta pe-
lastustoimen alueeseen kuuluvia kuntia kuul-
tuaan. 

Sisäasiainministeriön tehtävänä on johtaa 
ja valvoa pelastustointa ja sen palvelujen saa-
tavuutta ja tasoa sekä huolehtia pelastustoi-
men valtakunnallisista järjestelyistä. Aluehal-
lintoviraston keskeisin tehtävä pelastustoi-
messa on valvoa laissa säädetyn alueen pe-
lastustoimen palvelutason toteutumista. Pe-
lastusviranomaisten ohella myös muut viran-
omaiset ovat velvollisia osallistumaan pelas-
tustoimintaan ja väestönsuojeluun siten kuin 
niiden tehtävistä kunkin toimialan säädöksis-
sä tai muussa lainsäädännössä säädetään. 
 
Pelastustoiminta 

Pelastustoiminnalla tarkoitetaan ihmisten, 
omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi ja 
pelastamiseksi, vahinkojen rajoittamiseksi ja 
seurausten lieventämiseksi onnettomuuksien 
sattuessa tai uhatessa kiireellisesti suoritetta-
via toimenpiteitä. Pelastuslain pelastustoi-
minta-luvussa määritellään pelastustoimin-
nan sisältö, pelastustoiminnan johtaminen ja 
pelastustoiminnan johtajan toimivaltuudet 
sekä velvollisuus osallistua pelastustoimin-
taan. Laissa on myös säännökset kansainväli-
sestä pelastustoiminnasta. Pelastuslain mu-
kaan kunta huolehtii alueellaan sammutusve-
den järjestämisestä alueen pelastustoimen 
tarpeisiin. Vastuu tulipalojen jälkiraivaukses-
ta ja -vartioinnista on säädetty kohteen omis-
tajan ja haltijan vastuulle. 

Vuonna 2008 pelastuslaitoksilla oli yhteen-
sä 20 314 tehtävää, jotka perustuivat auto-
maattisen paloilmoituslaitteiston antamaan 
hälytykseen. Näistä hälytyksistä 98 prosent-
tia oli tarkistus- ja varmistustehtäviä, jotka 
eivät johtaneet kohteessa pelastustoimintaan. 
Rakennuspaloista 504 oli sellaista, joihin hä-
lytys tuli ensimmäisenä automaattisesta pa-
loilmoitinlaitteistosta. 

Erheellisten palohälytysten takia ajetaan 
vuosittain noin 20 000 hälytysajoa. Häly-
tysajo lisää tieliikenteen onnettomuusriskejä. 
Erheellisten palohälytysten johdosta pelas-
tustoimen valmius vastata todellisiin onnet-
tomuuksiin myös heikkenee pelastusyksiköi-
den ollessa sidottuna erheellisiin automaatti-
siin paloilmoituksiin.  

Paloilmoitinlaitteistojen erheellisiä häly-
tyksiä aiheuttavat vanhentunut tekniikka tai 
laitteiston soveltumattomuus suojattavien ti-
lojen toimintaan, ilmaisimien sijoittaminen 
vääriin paikkoihin, huollon laiminlyönti sekä 
laitteistojen toiminnasta vastaavien piittaa-
mattomuus. Kaikkien kiinteistöjen turvalli-
suusorganisaatiot eivät tunne laitteistoja tai 
tilojen käyttäjiä ei ole koulutettu toimimaan 
siten, etteivät he omalla toiminnallaan aiheut-
taisi erheellisiä hälytyksiä. Erheellisistä pa-
loilmoituksista noin 500 aiheutuu ilkivallas-
ta, 2300 huolimattomuudesta korjaus- ja ra-
kennustöissä. Savu tai pöly on tilastoitu 
syyksi erheelliseen paloilmoitukseen noin 
3000 tapauksessa. Ruuan valmistus aiheuttaa 
vuosittain noin 3000 turhaa hälytystä.  
 
Onnettomuuksien ehkäisy ja palotarkastukset 

Tulipalojen ehkäisyn lisäksi pelastuslakia 
sovelletaan myös muiden onnettomuuksien 
ehkäisyyn, jollei muussa laissa tai asetukses-
sa toisin säädetä. Pelastustoimen viranomai-
set huolehtivat yleisluontoisesti myös muiden 
onnettomuuksien kuin tulipalojen ehkäisyyn 
liittyvästä viranomaisyhteistyöstä. Palotar-
kastusten yhteydessä pelastusviranomaiset 
kiinnittävät huomiota myös muiden onnetto-
muuksien kuin tulipalojen ehkäisyyn. Erityis-
lainsäädännössä voidaan säätää tarkemmin 
toiminnanharjoittajien ja muiden viranomais-
ten velvoitteista erityyppisten onnettomuuk-
sien ehkäisyssä. Tällaisia velvoitteita on an-
nettu muun muassa kaivostoimintaa, patotur-
vallisuutta, ydinvoiman käyttöä ja tulvasuo-
jelua koskevassa lainsäädännössä. 

Pelastuslain mukaiseen onnettomuuksien 
ehkäisyyn luetaan onnettomuuksien yleinen 
ehkäisy ja siihen liittyvä viranomaisten yh-
teistyö, rakennusten turvallinen käyttö, vi-
ranomaisvalvonta, valistus, neuvonta sekä tu-
len ja palovaarallisten aineiden ja laitteiden 
huolellinen käsittely. 

Pelastuslaissa on säännöksiä yleisestä palo-
turvallisuudesta, rakennusten ja laitteiden 
käyttöturvallisuudesta sekä yleisestä huolelli-
suusvaatimuksesta tulen ja muiden vaarallis-
ten aineiden käsittelyssä. Pelastuslain mu-
kaan huoneiston haltija on velvollinen huo-
lehtimaan siitä, että asunto varustetaan palo-
varoittimella. Lakiin sisältyy myös rakennus-
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ten uloskäytävien turvallisuutta sekä kiinteis-
töjen pelastusteitä koskevat säännökset. 

Palotarkastuksen tarkoituksena on ehkäistä 
ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle tuli-
paloista tai muista onnettomuuksista aiheutu-
vaa vaaraa. Palotarkastuksessa valvotaan 
muun muassa, että rakennus on turvallinen ja 
että omistaja tai haltija on varautunut onnet-
tomuuksien ehkäisyyn, vahinkojen torjuntaan 
ja väestönsuojeluun säädösten edellyttämällä 
tavalla. Tarkastuksen yhteydessä annetaan 
tarvittaessa tulipalojen ja muiden onnetto-
muuksien torjuntaa koskevaa neuvontaa. 

Asuinrakennusten ja muiden kohteiden, 
joiden palotarkastusvälin alueen pelastustoi-
mi saa päättää, tarkastusväli on yleisimmin 
määritetty kymmeneksi vuodeksi (70 pro-
senttia kohteista). Lyhyempi tarkastusväli 
(2—5 vuotta) on usein määritetty pienemmil-
le majoitus-, kokoontumis- tai liiketiloille se-
kä tuotanto- tai varastotiloille. Valtioneuvos-
ton asetuksella määriteltyihin kohteisiin, ku-
ten hoitolaitoksiin ja liikuntarajoitteisten ja 
muiden erityisryhmien palvelu- ja asuinra-
kennuksiin, on palotarkastus tehtävä vuosit-
tain.  

 
Seuraavassa on tarkasteltu palotarkastusvelvoitteiden toteutumista vuonna 2008:   
 
 
Kerran vuodessa tarkastettavat kohteet, 
vuosi 2008 

Tarkastettavien 
kohteiden määrä 

Tehtyjen 
tarkastusten määrä 

Tarkastus- 
% 

1. Sairaalat, vanhainkodit, hoitolaitok-
set, jne. 3978 3792 95 
2. Hotellit, asuntolat, lomakylät, leirintä-
alueet 3141 2991 95 

3. Kokoontumis- ja liiketilat 19058 17162 90 

4. Suurehkot tuotanto-, varasto- ja maa-
taloustilat 7545 7123 94 
5. Kohteet, joissa palo- ja räjähdysvaa-
rallisten kemikaalien käsittelyä (tai vas-
taavaa toimintaa) 2231 2139 96 
6. Tilat, jotka on varustettu automaatti-
sella sammutuslaitteistolla tai paloil-
moittimella 2537 2269 89 

7. Muut mahdolliset vuosittain tarkastet-
tavat kiinteistöt 1667 1459 88 

Yhteensä 40157 36935 92 
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Kerran vuodessa tarkastettavat 
kohteet, vuosi 2008 

Tarkastettavien 
kohteiden määrä

Tehtyjen  
tarkastusten määrä

Tarkastus -% 

Helsinki 4090 1887 46 

Länsi-Uusimaa 3037 3072 100 

Keski-Uusimaa 2331 2000 86 

Itä-Uusimaa 681 585 86 

Varsinais-Suomi 2282 3463 100 

Kanta-Häme 1059 787 74 

Päijät-Häme 1543 1543 100 

Kymenlaakso 1933 1882 97 

Etelä-Karjala 973 963 99 

Etelä-Savo 1441 1193 83 

Keski-Suomi 1973 1906 97 

Pirkanmaa 3913 3836 98 

Satakunta 1734 1672 96 

Etelä-Pohjanmaa 1930 1885 98 

Pohjanmaa 1135 1083 95 

Keski-Pohjanmaa 970 1001 100 

Pohjois-Savo 1730 1730 100 

Pohjois-Karjala 1138 1138 100 

Jokilaaksot 1216 1219 100 

Kainuu 931 651 70 

Oulu-Koillismaa 2137 1497 70 

Lappi 1980 1942 98 

Yhteensä 40157 36935 92 
 

 

 

Asuinrakennukset ja 
muut harvemmin tarkas-
tettavat kohteet, vuosi 
2008 

Tarkastetta-
vien kohtei-
den määrä 

Tehtyjen 
tarkastus-
ten määrä 

Tarkastus-
% 

Kohteiden 
kokonais-
määrä 

Kokonais-
tarkastus-%

1. Asuinrakennukset 117466 73194 62 1166523 6 
2. Vapaa-ajan asuin- 
    rakennukset 17854 6216 35 269275 2 

3. Pienet majoitustilat 402 284 71 1850 15 
4. Pienet kokoontumis- ja 
    liiketilat 2763 2054 74 8966 23 

5. Tuotanto- ja varastotilat 2165 1386 64 8546 16 

6. Maataloustuotantotilat 1555 976 63 6347 15 

7. Muut kohteet 1687 1673 99 31681 5 

Yhteensä 143892 85783 60 1493188 6 
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Muut tarkastukset, vuosi 2008 Tehtyjen tarkastusten määrä 

1. Jälkitarkastukset 2338 

2. Ennen toiminnan aloittamista tehtävät palotarkastukset 4551 

3. Ylimääräiset palotarkastukset 6397 

4. Vaarallisten kemikaalien tarkastukset 1259 

5. Sammutus- ja pelastuslaitteiden tarkastukset 1444 

6. Muut kerran vuodessa suoritetut tarkastukset    991 

7. Muut katselmukset ja tarkastukset 26678 

Yhteensä 43658 
 
 
 
Omatoiminen varautuminen 

Pelastuslaissa on useita jokaiselle säädetty-
jä varautumis- ja toimintavelvoitteita. Niistä 
osa on tarkkaan kohdennettuja, osa yleisem-
piä. Useimmat velvoitteista ovat olleet jos-
sain muodossa jo pelastuslakia edeltävissä 
säädöksissä. Näitä ovat esimerkiksi yleinen 
huolellisuusvaatimus tulen käsittelyssä, avo-
tulen teon rajoitukset ja jokaisen velvollisuus 
hätäilmoituksen tekemiseen. 

Poikkeusoloja varten tapahtuva omatoimi-
nen varautuminen käsittää varautumisen vä-
estönsuojien käyttöönottoon sekä ihmisten ja 
omaisuuden suojaamiseen ja pelastamiseen 
muutenkin. 

 Rakennuksen omistajalla ja haltijalla sekä 
toiminnanharjoittajalla on yleinen velvolli-
suus varautua vaaratilanteisiin. Varautumis-
velvollisuus sisältyi jo pelastuslakia edeltä-
neeseen pelastustoimilakiin. Pelastuslaissa 
omatoimisen varautumisen sisältöä laajennet-
tiin kattamaan myös onnettomuuksien ehkäi-
sy. 

Sellaisissa rakennuksissa ja muissa koh-
teissa, joissa onnettomuusriskit ovat suuret 
henkilö- ja paloturvallisuuden tai ympäristön 
kannalta, on rakennuksen omistajan, haltijan 
ja toiminnanharjoittajan yhteisvastuullisesti 
laadittava erityinen pelastussuunnitelma 
omatoimisen varautumisen toimenpiteistä. 
Suunnitteluvelvollisista ja suunnitelman si-
sällöstä on säädetty tarkemmin pelastustoi-
mesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa 
(787/2003). Pelastussuunnitelma vaaditaan 
tehtäväksi muun muassa asuinrakennuksiin, 
joissa on vähintään viisi asuinhuoneistoa, 
hoitolaitoksiin ja palvelutaloihin, majoitusti-
loihin, tietyn kokoisiin kokoontumistiloihin, 

suuriin tuotanto- ja varastotiloihin ja auto-
maattisella paloilmoittimella varustettuihin 
tiloihin. 

Pelastusviranomaiset valvovat palotarkas-
tuksilla, että pelastussuunnitelmat ovat 
asianmukaisia. Osa pelastuslaitoksista on 
asetuksessa säädetyn nojalla edellyttänyt, että 
suunnitelma tai sen yhteenveto toimitetaan 
pelastuslaitokselle. Kyse ei kuitenkaan ole 
suunnitelman tarkistamisesta tai hyväksymi-
sestä, vaan ainoastaan tiedoksi toimittamises-
ta. 

Edellä kuvattuja vastaavia varautumis- ja 
suunnitteluvelvoitteita on useissa eri säädök-
sissä, joista osa on päällekkäisiä pelastuslain 
soveltamisalan kanssa. Pelastuslain voimaan-
tulon jälkeen on annettu laki kulutustavaroi-
den ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta 
(75/2004), jonka soveltamisalaan kuuluu 
esimerkiksi matkailupalvelujen, huvipuisto-
jen ja erilaisten ohjelmapalvelujen ja yleisöti-
laisuuksien turvallisuus. 

Pelastussuunnitelman laatimisvelvoite laa-
jennettiin vuonna 2004 kattamaan hoitolai-
tosten lisäksi myös niin sanottu erityisasumi-
nen. Pelastustoimesta annetun valtioneuvos-
ton asetuksen mukaan pelastussuunnitelma 
on laadittava paitsi hoitolaitoksiin, niin myös 
liikuntarajoitteisten ja muiden erityisryhmien 
palvelu- ja asuinrakennuksiin ja muihin vas-
taaviin tiloihin, joissa olevien ihmisten kyky 
havaita vaaratilanne tai mahdollisuudet toi-
mia vaaratilanteen edellyttämällä tavalla ovat 
heikentyneet. Pelastussuunnitelmaan on näis-
sä kohteissa sisällytettävä erityinen selvitys 
siitä, miten tilan käyttäjien heikentynyt toi-
mintakyky on otettu huomioon vaaratilantei-
siin varautumisessa. Selvitystä kutsutaan 
yleisesti turvallisuusselvitykseksi. Näillä 



 HE 257/2010 vp  
  

 

9

säädösmuutoksilla pyrittiin kiinnittämään 
huomiota siihen, että kohteiden palo- ja pois-
tumisturvallisuuden riittävyyden arvioinnissa 
ja vaaratilanteisiin varautumisessa ei ensisi-
jaisesti ole kyse rakennuksen tai tilan käyttö-
tapaluokituksesta, vaan asukkaiden ja hoidet-
tavien henkilöiden todellisesta toimintaky-
vystä. Uudisrakentamisen osalta vastaava 
turvallisuusselvityksen laatimisvelvoite on 
säädetty Suomen Rakentamismääräysko-
koelmassa. 
 
 
Väestönsuojelu ja väestönsuojien rakentami-
nen 

Suomen ratifioimassa Geneven yleissopi-
muksessa (SopS 8/1955) ja sen lisäpöytäkir-
joissa (SopS 82/1980) väestönsuojelulla tar-
koitetaan humanitaaristen tehtävien suoritta-
mista, joiden tarkoituksena on siviiliväestön 
suojelu vihollisuuksien ja onnettomuuksien 
vaaroja vastaan ja siviiliväestön auttaminen 
selviytymään niiden välittömiltä vaikutuksil-
ta sekä välittömien edellytysten luominen 
eloonjäämiselle. Pelastuslaissa väestönsuoje-
lulla tarkoitetaan ihmisten ja omaisuuden 
suojaamista sekä pelastustoimintaan kuuluvi-
en tehtävien hoitamista valmiuslain 
(1080/1991) ja puolustustilalain (1083/1991) 
tarkoittamissa poikkeusoloissa sekä edellä 
mainittuihin tehtäviin varautumista.  

Muiden hallinnonalojen Geneven sopimuk-
sen mukaiset väestönsuojelutehtävät (esi-
merkiksi lääkintähuolto) toteutetaan asian-
omaisten viranomaisten toimesta tarvittavas-
sa yhteistyössä pelastustoimen viranomaisten 
kanssa. Pelastuslaki sisältää pelastustoimen 
kannalta keskeiset säännökset väestönsuoje-
luun varautumisesta ja pelastustoimen yhteis-
työstä väestönsuojelussa eri viranomaisten 
kanssa. Pelastuslaki sisältää säännöksen pal-
velussuhteeseen liittyvistä tehtävistä väestön-
suojelussa ja viranomaisten väestönsuojelun 
henkilö- ja kiinteistörekisterien ylläpitämi-
sestä. Yksityisten velvollisuuksia väestön-
suojelussa säädellään osana pelastuslain mu-
kaista omatoimista varautumista. 

Sisäasiainministeriö ja aluehallintovirasto 
voivat määrätä väestönsuojelun johto- ja 
muun erityishenkilöstön osallistumaan väes-
tönsuojelukoulutukseen enintään kymmenek-

si vuorokaudeksi vuodessa. Väestönsuojelun 
johto- ja erityishenkilöstön koulutusvastuu 
on valtion ylläpitämällä Pelastusopistolla. 

Rakennuksen omistajan on uudisrakenta-
misen yhteydessä tehtävä rakennukseen tai 
sen läheisyyteen väestönsuoja, jonka suuruu-
deltaan voidaan arvioida riittävän rakennuk-
sessa asuvia tai muutoin oleskelevia henki-
löitä varten. Väestönsuoja on rakennettava 
rakennusta tai samalla tontilla tai rakennus-
paikalla olevaa rakennusryhmää varten, jon-
ka kerrosala on vähintään 600 neliömetriä ja 
jossa asutaan tai työskennellään pysyvästi. 
Pelastuslaissa säädetään myös väestönsuojan 
rakentamisvelvollisuudesta muutos- ja korja-
ustyön yhteydessä. Valtioneuvoston asetuk-
sella säädetään tarkemmin suojaan koosta ja 
sijainnista. 

Väestönsuojelun valmistelua ja toimeenpa-
noa varten sisäasiainministeriö voi pelastus-
lain mukaan määrätä asutus-, teollisuus-, lii-
kenne- tai muun niihin verrattavan keskuksen 
suojelukohteeksi. Muista kuin suojelukoh-
teista käytetään lainsäädännössä käsitettä 
”muu alue”. Suojelukohteiksi määrättyjä 
kuntia on ollut vuosien 1958—1991 välisenä 
aikana keskimäärin 100 kappaletta ja ainoas-
taan niissä rakennettiin mainittuna ajanjakso-
na väestönsuojia. Suojelukohteiden (suojelu-
kohdekuntien) määrää vähennettiin valtio-
neuvoston päätöksellä 18.10.1990 
(937/1990). Päätöksessä lueteltiin suojelu-
kohdekunnat ja suojelukohteiden tarkemmis-
ta rajoista päätettiin sisäasiainministeriön 
päätöksellä. Suojelukohdekuntia on nykyisin 
noin viisikymmentä. Jos suojelukohteessa 
asuvien tai oleskelevien sekä ulkona liikku-
vien suojaamisen ei voida katsoa tulevan riit-
tävästi turvatuksi (sen mukaan mitä pelastus-
laissa väestönsuojelusta säädetään) eikä sitä 
muutoinkaan voida turvata, on kunnan lain 
mukaan rakennettava heitä varten tarpeelliset 
väestönsuojat (yleiset väestönsuojat). Suoje-
lukohteissa väestönsuojat rakennetaan väes-
tönsuojan koon mukaisesti porrastettuna pai-
nekestoltaan korkeampaan suojaluokkaan 
kuin muulla alueella. Suojelukohteissa on 
määrätyin edellytyksin tehtävä (muusta alu-
eesta poiketen) väestönsuoja rakennuksen pe-
ruskorjauksen yhteydessä yli 1000 neliömet-
rin suuruisiin rakennuksiin. 
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Pelastustoimen koulutusjärjestelmä 

Valtio huolehtii pelastustoimen ammatilli-
sesta koulutuksesta ja muustakin pelastus-
toimeen liittyvästä koulutuksesta siten kuin 
Pelastusopistosta annetussa laissa (607/2006) 
säädetään. Alueen pelastustoimen tulee huo-
lehtia siitä, että sopimuspalokunnan henki-
löstöllä ja palokunnan sivutoimisella henki-
löstöllä on riittävä koulutus. Pelastuslaki si-
sältää säännökset pelastustoimen koulutuk-
sesta ja pelastustoimen tehtävissä edellytettä-
vistä kelpoisuusvaatimuksista. 
 
Nuohoustoiminta 

Alueen pelastustoimi päättää nuohouspal-
velujen järjestämisestä alueellaan. Alueen 
pelastustoimi voi alueellaan tai osassa sitä 
tuottaa nuohouspalvelut itse, jolloin nuohoo-
jat ovat pelastuslaitoksen palveluksessa. 
Vaihtoehtoisesti alueen pelastustoimi voi 
hankkia nuohouspalvelut palvelujen tuotta-
jalta. Tällöin nuohouksesta huolehtii kilpailu-
tuksen perusteella valittu piirinuohooja. 
Edellisten vaihtoehtona alueen pelastustoimi 
voi sallia, että pelastustoimen alueella raken-
nuksen omistajat ja haltijat sopivat vapaasti 
nuohouksen suorittamisesta palvelujen tuot-
tajien kanssa. Nuohoojan ammatin harjoitta-
jalta sekä tämän palveluksessa itsenäisesti 
nuohoustyötä tekevältä edellytetään nuohoo-
jan ammattitutkinto. 

Nuohouspalvelujen yleisin järjestämistapa 
on piirinuohousjärjestelmä. Kahdella pelas-
tustoimen alueella nuohouksen suorittaja on 
nykyään vapaasti rakennusten omistajien va-
littavissa. Ainoastaan yhdellä alueella on pe-
lastustoimen palveluksessa oleva nuohooja. 
Piirinuohousjärjestelmällä pyritään varmis-
tamaan nuohouspalvelujen saatavuus ja nuo-
houksen hinnan kohtuullisuus etenkin kau-
punkitaajamien ulkopuolella. Piirinuohooja 
on velvollinen tarjoamaan nuohouspalveluja 
koko toimialueellaan. 

Nuohousyrittäjinä toimii hieman yli 400 
henkilöä ja heidän palveluksessaan on yli 
300 henkilöä. 

Velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhor-
mien säännöllisestä nuohoamisesta on pelas-
tuslaissa säädetty rakennuksen omistajan ja 
haltijan vastuulle. Ennen vuotta 1999 vastuu 

nuohouksen suorittamisesta oli kunnalla. 
Nuohouksen määräväleistä on säädetty sisä-
asiainministeriön asetuksella. Asetuksessa 
säädetään myös nuohoustyön sisällöstä ja 
nuohoustyöstä annettavasta todistuksesta. 
Nuohouksesta perittävästä maksusta päättää 
alueen pelastustoimi, ei kuitenkaan niissä ta-
pauksissa kun nuohouspalvelut ovat alueen 
tekemän päätöksen perusteella rakennuksen 
omistajan ja haltijan vapaasti hankittavissa 
alueella toimivilta nuohoojilta. 

Tulisijoissa tai savuhormeissa havaitsemis-
taan palonvaaraa aiheuttavista vioista nuo-
hoojan on ilmoitettava kohteen edustajalle 
sekä alueen pelastusviranomaiselle, jolla on 
toimivaltuudet ryhtyä tarvittaviin toimenpi-
teisiin. Nuohoamistaan kohteista nuohous-
toimen harjoittajan on pidettävä nuohousluet-
teloa, josta alueen pelastusviranomaisella on 
oikeus saada tietoja. 
 
Vastuu pelastustoimen kustannuksista ja 
maksut 

Pelastuslain mukaan pelastustoimen kus-
tannuksista vastaa, jollei laissa toisin säädetä, 
se jonka velvollisuutena toimenpiteet tai teh-
tävän suorittaminen taikka siitä huolehtimi-
nen on. Tämän mukaisesti päävastuu pelas-
tustoimen kustannuksista on alueen pelastus-
toimen järjestelmästä huolehtivilla kunnilla.  

Pelastuslaki sisältää myös säännökset val-
tion osallistumisesta valmiuden ylläpitämi-
seen, pelastustoimintaa varten saadun avun 
korvaamisesta, metsä- ja maastopalojen 
sammutuskustannuksista, harkinnanvaraisista 
valtion avustuksista pelastustehtävästä aiheu-
tuneisiin poikkeuksellisen suuriin kustannuk-
siin ja väestönsuojelutoimenpiteistä aiheutu-
neisiin kustannuksiin. Pelastuslaissa sääde-
tään myös pelastustehtäviin määrätyn henki-
lön palkkiosta ja korvauksista sekä pelastus-
toiminnassa ja väestönsuojelussa sattuneen 
tapaturman korvaamisesta. 

Pelastuslaitos on velvollinen korvaamaan 
toisen pelastuslaitoksen antamasta avusta ai-
heutuneet kustannukset. Metsä- ja maastopa-
lojen sammutuskustannukset jakautuvat pa-
laneen pinta-alan tai muun kohtuullisen pe-
rusteen mukaan.  

Alueen pelastustoimen valtionavustuksesta 
annetun lain (1122/2003) mukaan alueen pe-
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lastustoimelle voidaan myöntää valtion talo-
usarvion rajoissa valtionavustusta pelastus-
toimen hoidon kannalta tarpeellisen kaluston 
tai järjestelmän hankinnasta aiheutuviin 
huomattaviin kustannuksiin sekä kehittämis-
hankkeisiin. Palosuojelurahastolain 
(306/2003) mukaan valtion talousarvion ul-
kopuolella olevasta palosuojelurahastosta 
voidaan myöntää avustuksia kunnille, alueen 
pelastustoimelle, sopimuspalokunnille sekä 
pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville 
yhteisöille. Palosuojelurahaston varat kerä-
tään vakuutusmaksujen yhteydessä palosuo-
jelumaksuna. 

Pelastuslaissa ei ole säännöksiä viran-
omaistoiminnan maksullisuudesta kuten 
useissa muissa kunnallisten viranomaisten 
toimintaa säätelevissä laeissa. Näin ollen 
esimerkiksi palotarkastustoiminta on tarkas-
tettaville kohteille maksutonta. Pelastuslaitos 
voi sen sijaan periä maksuja tietyistä muiden 
lakien perusteella suorittamistaan tehtävistä. 
 
Pelastustoimen henkilörekisterit 

Alueen pelastustoimi saa pitää pelastustoi-
men seurantaa ja kehittämistä sekä onnetto-
muuden selvittämistä varten henkilörekiste-
riä. Väestönsuojelutehtävistä tai niihin varau-
tumisesta vastaava viranomainen, laitos tai 
yhteisö saa pitää väestönsuojelun henkilöre-
kisteriä. Väestönsuojelua ja sen valmistelua 
varten saa toiminnasta vastaava viranomai-
nen muodostaa väestönsuojelun kiinteistöre-
kisterin. Valvontarekisteriin talletetaan tieto-
ja palotarkastusten toimittamista sekä raken-
nusten ja laitteiden käyttöturvallisuuden val-
vontaa varten. 
 
Muu sääntely pelastuslaissa 

Pelastuslaki sisältää pelastusviranomaisten 
toimivaltuuksiin liittyen tarvittavat muutok-
senhakua, pakkokeinoja ja rangaistuksia kos-
kevat säännökset. Pelastusviranomaisen eräi-
tä määräyksiä voidaan tehostaa uhkasakolla 
tai teettämisuhalla. Pelastusrikkomuksesta ja 
väestönsuojelurikkomuksesta voidaan määrä-
tä sakkorangaistus. 

Pelastustoimen palveluksessa oleva tai pe-
lastustoimintaan muutoin osallistuva henkilö 
ei saa pelastustoimeen kuulumattomalla ta-

valla käyttää hyödykseen, eikä luvatta ilmais-
ta tehtävässään tietoonsa saamiaan seikkoja. 
Vaitiolovelvollisuuden lisäksi laissa sääde-
tään tilastotietojen antamisesta, onnettomuu-
den selvittämisestä, virka-avusta sekä pelas-
tusviranomaisen virkapuvusta ja henkilökor-
tista.  
 
Pelastustoimi ja väestönsuojelu Ahvenan-
maan maakunnassa 

Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 
mukaan väestönsuojelu kuuluu valtakunnan 
lainsäädäntövaltaan. Pelastuslain säännökset 
väestönsuojelusta ja väestönsuojien rakenta-
misesta tulevat näin ollen sovellettaviksi 
myös Ahvenanmaan maakunnassa. Päätös 
maakunnassa asuvien henkilöiden siirtämi-
sestä maakunnan ulkopuolella sijaitsevalle 
paikkakunnalle voidaan kuitenkin tehdä vain 
maakunnan hallituksen suostumuksella. Pe-
lastustoimi kuuluu väestönsuojelua lukuun 
ottamatta maakunnan lainsäädäntövaltaan.  

Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan 
maakunnan viranomaiset osallistuvat väes-
tönsuojeluun siten kuin sopimusasetuksella 
säädetään. Lain nojalla on annettu tasavallan 
presidentin asetus poikkeusoloihin varautu-
mista koskevien tehtävien hoitamisesta Ah-
venanmaan maakunnassa (900/2000).  
 
Eräitä muita pelastustoimen tehtäviin liittyviä 
säädöksiä 

Pelastustoimen laitteista annetun lain 
(10/2007) tarkoituksena on varmistaa, että 
pelastustoimen laitteet ovat turvallisia ja tar-
koitukseensa sopivia sekä että ne vaatimus-
tenmukaisina voidaan esteettä luovuttaa 
markkinoille ja käyttöön. Lain tarkoituksena 
on myös varmistaa, että pelastustoimen lait-
teiden oikealla asennuksella, huollolla ja tar-
kastuksella turvataan laitteiden tehokas ja 
luotettava toiminta niiden käyttötarkoituksen 
mukaisesti. 

Pelastustoimeen liittyviä säännöksiä on 
myös eri hallinnonalojen erityislaeissa, joissa 
pelastusviranomaisille on osoitettu erinäisiä 
tehtäviä. Vaarallisten kemikaalien ja räjäh-
teiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa 
laissa (390/2005) pelastusviranomaiselle on 
säädetty valvontaviranomaisen asema. 
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Meripelastuslain (1145/2001) mukaan me-
ripelastustoimella tarkoitetaan merellä vaa-
rassa olevien ihmisten etsimiseen ja pelasta-
miseen, heille annettavaan ensiapuun sekä 
vaaratilanteeseen liittyvän radioviestinnän 
hoitamiseen kuuluvia tehtäviä. Meripelastus-
lain mukaan rajavartiolaitos on johtava meri-
pelastusviranomainen, joka vastaa meripelas-
tustoimen järjestämisestä. Alueen pelastus-
toimi toimii meripelastuslaissa tarkoitettuna 
muuna meripelastusviranomaisena ja osallis-
tuu meripelastuslaissa tarkoitettuun etsintä- 
ja pelastustoimintaan tarjoamalla käytettä-
väksi henkilöstöä ja kalustoa. 

Öljyvahinkojen torjuntalain (1673/2009) 
mukaan alueen pelastustoimi vastaa maa-
alueen öljyvahinkojen ja alusöljyvahinkojen 
torjunnasta alueellaan. Se ohjaa myös öljy-
vahinkojen torjuntaan varautumista osaltaan. 
Alueen pelastustoimen on myös pyydettäessä 
osallistuttava aluskemikaalivahinkojen tor-
juntaan, jollei tehtävän suorittaminen merkit-
tävällä tavalla vaaranna sen muun tärkeän la-
kisääteisen tehtävän suorittamista. 

Öljysuojarahastosta annetussa laissa 
(1406/2004) säädetään torjuntakaluston 
hankkimisesta ja torjuntavalmiuden ylläpi-
dosta alueen pelastustoimelle aiheutuvien 
kustannusten korvaamisesta sekä alueen pe-
lastustoimelle myönnettävistä harkinnanva-
raisista avustuksista. 

Useissa laeissa on säännöksiä pelastusvi-
ranomaisen velvollisuudesta antaa virka-
apua. 
 
 
1.2 Kansainvälinen kehitys sekä ulko-

maiden ja EU:n lainsäädäntö 

Pelastuslain säännökset perustuvat kansal-
lisiin sääntelytarpeisiin, ainoat EU:n lainsää-
dännön täytäntöön panemiseksi annetut 
säännökset koskevat pelastuslaitosten ja toi-
minnanharjoittajien varautumisvelvoitteita 
tiettyjen erityistä vaaraa aiheuttavien kohtei-
den suuronnettomuuden varalta. 

Pelastuslain uudistamisen tavoitteena on 
erityisesti onnettomuuksien ehkäisyä ja väes-
tönsuojelua koskevien säännösten uudistami-
nen. Tästä johtuen kansainvälistä kehitystä 
on esityksessä arvioitu erityisesti näiden 
asiakokonaisuuksien osalta.  

Onnettomuuksien ehkäisy 

Ruotsissa, Norjassa ja Englannissa palo- ja 
pelastustointa koskevissa säädösmuutoksissa 
on 2000-luvulla erityisesti kehitetty pelastus-
toimen tehtäviä palonehkäisytyössä, mukaan 
lukien palotarkastustoiminta ja muu viran-
omaisvalvonta. Englannissa uusi palo- ja pe-
lastustoimilaki annettiin vuonna 2004. Lailla 
pyritään edistämään palonehkäisyä ja erityi-
sesti siihen liittyvää valistus- ja neuvonta-
toimintaa, joka säädettiin pelastuslaitoksen 
tehtäväksi. Pelastusviranomainen on lisäksi 
rakennusten ja toimintojen paloturvallisuutta 
koskevan yleisen asetuksen valvontaviran-
omainen, ja siinä tehtävässään suorittaa val-
vontakäyntejä ja toteuttaa viranomaisohjaus-
ta. 

Ruotsissa pelastustoimen lainsäädännön 
kokonaisuudistus toteutettiin vuonna 2003. 
Muutosten tavoitteena oli muun muassa lisä-
tä ja tehostaa ennaltaehkäisevää työtä. Ruot-
sissa luovuttiin palotarkastustoiminnan yksi-
tyiskohtaisesta sääntelystä ja siirryttiin pai-
kallisten olosuhteiden perusteella suunnitel-
tuun valvontatoimintaan. Valvontakäyntien 
määrä on lainmuutoksen seurauksena vähen-
tynyt noin 40 prosenttia ja valvontakäyntejä 
tehdään nyt noin 17 000 vuodessa. Arviot, et-
tä valvonta toteutuisi uuden lainsäädännön-
kin jälkeen aikaisemmin noudatettujen palo-
tarkastusvälien mukaisesti, eivät ole toteutu-
neet. Kunnista valtaosa on asettanut valvon-
nassa etusijalle hoitolaitokset, majoitustilat, 
koulut ja kokoontumistilat. Asuinrakennukset 
eivät aiemminkaan olleet palotarkastusten 
piirissä. Valvonnassa on painottunut kohteen 
paloturvallisuusjärjestelyjen yleisempi arvi-
ointi aiemman rakenteellisen paloturvalli-
suuden tarkastamisen sijasta.  

Norjassa palotoimilaki uusittiin vuonna 
2002. Kuntien vapautta tehtävien järjestämi-
sessä lisättiin. Laki on aiempaa selkeämmin 
niin sanottu puitelaki. Kokonaisuudessaan 
lainsäädäntö on edelleenkin varsin yksityis-
kohtaista. Keskusvirasto on lain nojalla anta-
nut useita määräyksiä ja niitä tukevia ohjeita 
muun muassa kunnan velvoitteista ja palo-
toimen mitoittamisesta. Mitoitusmääräyksen 
mukaan palonehkäisytyöhön on käytettävä 
yksi henkilötyövuosi jokaista 10 000 asukas-
ta kohden. Määräyksessä asetettu velvoite ei 



 HE 257/2010 vp  
  

 

13

ole täysin toteutunut. Myös Norjassa palotar-
kastustoiminta on korvattu yleisemmällä, ris-
kin arviointiin perustuvalla valvontatoimin-
nalla. Valvontaa on myös yhdenmukaistettu 
ja yhteistyöstä eri viranomaisten kesken on 
annettu säännöksiä (ympäristö- ja työturvalli-
suustoimi). Valvontakohteet ja valvontavälit 
on edelleen määritelty keskusviraston anta-
massa määräyksessä. Kerran vuodessa tulee 
tarkastaa muun muassa hoitolaitokset, majoi-
tustilat, kokoontumistilat, tunnelit ja yhteis-
kunnan toimintojen kannalta tärkeät laitok-
set. Joka neljäs vuosi tarkastetaan kulttuuri-
historiallisesti arvokkaat kohteet. Valvonta-
kohteita on noin 22 000 ja niiden valvonta-
käynneistä on vuosittain toteutunut noin 80 
prosenttia. 
 
Väestönsuojelu 

Ruotsissa kehitettiin 1940-luvulta lähtien 
voimakkaasti väestönsuojelua sodan ajan uh-
kien varalta. Väestönsuojia rakennettiin jär-
jestelmällisesti ja väestönsuojeluorganisaatio 
oli vahva ja yksityiskohtaiseen ohjeistukseen 
perustuva. Suojanaamareita varastoitiin lähes 
koko väestöä varten. Järjestelyistä ja rahoi-
tuksesta vastasi pääosin valtio. Ruotsi oli 
varsinkin 1960-luvulla esikuvana, kun Suo-
men väestönsuojelua alettiin järjestää uudel-
leen sotien jälkeisen välivaiheen jälkeen. 
Vastuu väestönsuojelusta siirrettiin 1980-
luvulla osin valtiolta kunnille pelastustoimen 
uudelleenjärjestelyissä. Väestönsuojelujärjes-
telyjä ja niiden rahoitusta on supistettu 1990-
luvun puolivälin jälkeen. Supistukset ovat 
kohdistuneet erityisesti väestönsuojien raken-
tamiseen, joka on lopetettu jokseenkin koko-
naan. Suojissa on tilaa noin 7,2 miljoonalle 
ihmiselle. Vuonna 2000 tehdyn riskiarvion 
mukaan puuttuvien suojapaikkojen määräksi 
arvioitiin 30 000. Valtion pelastusvirasto on 
viime aikoina kiinnittänyt erityistä huomiota 
olemassa olevien suojien kunnossapitoon. 
Väestönsuojat on voitava Ruotsissa ottaa 
suojakäyttöön 48 tunnin kuluessa. 

Norjassa väestönsuojelu nähdään lisä-
resurssina normaaliolojen pelastustoimelle. 
Väestönsuojelun organisaatioita ei kuiten-
kaan enää kouluteta entiseen tapaan. Väes-
tönsuojien rakentaminen on lopetettu Suurkä-
räjien päätöksellä. Norjassa on väestön-

suojissa tilaa laskennallisesti noin 2,8 mil-
joonalle ihmiselle ja suojat on voitava ottaa 
käyttöön 72 tunnin kuluessa. 

Tanskassa väestönsuojeluun kuuluu ris-
kiarvioiden tekemisen, väestön varoittamis-
järjestelmät, evakuoinnit, väestönsuojat sekä 
muut toimenpiteet, kuten omatoimisen varau-
tumisen koulutus ja lääkkeiden varmuusva-
rastointi. Kunnat voivat riskiarvioidensa pe-
rusteella päättää, onko kunnassa rakennettava 
väestönsuojia. Väestönsuojia rakennetaan 
normaalin rakennustoiminnan yhteydessä ra-
kennuttajan kustannuksella. Tanskassa on 
väestönsuojissa tilaa noin 4,7 miljoonalle 
ihmiselle. Suojien rakentaminen on viime 
vuosina vähentynyt uhka-arvioihin perustu-
en. Tanskassa on viime vuosina asetettu etu-
sijalle väestön varoittamisjärjestelmän kehit-
täminen. Omatoimisen varautumisen koulu-
tus käsittää Tanskassa pääasiassa alkusam-
mutus- ja ensiapukursseja. 

Sveitsissä on panostettu vahvasti väestön-
suojeluun ja väestön suojaamiseen. Tavoit-
teena on pitkään ollut, että koko väestöllä 
olisi suojapaikka lähellä asuinpaikkaa. Väes-
tönsuojien rakentamista jatketaan edelleen ja 
niiden rakentamisvelvollisuus on myös yksi-
tyisillä kiinteistöjen omistajilla. Suojapaikko-
ja on laskennallisesti jokseenkin koko väes-
tölle. Väestönsuojelua on myös uudistettu ja 
liitetty aikaisempaa kiinteämmin normaa-
liolojen organisaatioihin. 

 
1.3 Nykytilan arviointi 

Pelastuslain rakennetta on perusteltua uu-
distaa siten, että säännökset muodostavat ko-
konaisuuksia, joista eri tahoja koskevat vel-
vollisuudet ja tehtävät on helpompi todeta. 

Pelastustoimen kehittämistä, suunnittelua 
ja seurantaa varten sisäasiainministeriöllä on 
lain mukaan pelastustoimen neuvottelukunta. 
Neuvottelukuntamuotoinen yhteistoiminta ei 
ole riittävää pelastustoimen kehittämisessä. 
Sisäasiainministeriö on yhdessä pelastuslai-
tosten ja alaisen hallinnon kanssa järjestänyt 
suunnitteluprosessin, jossa pelastustoimen 
strategiset linjaukset tehdään. Keskushallin-
non ja muiden toimijoiden huomioon ottami-
nen voidaan toteuttaa paremmin säännöllis-
ten yhteistyötapaamisten ja lausuntomenette-
lyjen avulla. 



 HE 257/2010 vp  
  

 

14 

Pelastustoimen alueiden muodostamisesta 
annetun lain sääntely on tarkoituksenmukais-
ta sisällyttää uuteen pelastuslakiin ja samalla 
täsmentää laissa pelastustoimen aluejaon 
muuttamisessa noudatettavaa menettelyä. 

Voimassa olevan pelastuslain pelastustoi-
mintaa koskeva sääntely on pääosin ajan-
tasaista ja käytännössä toimivaa. Pelastus-
toiminnan käsitteellistä määrittelyä on kui-
tenkin perusteltua täsmentää esimerkiksi tu-
lipalojen jälkiraivauksen ja -vartioinnin osal-
ta. Viranomaisten osallistumista pelastustoi-
men tehtäviin ja siihen liittyvää suunnittelu-
järjestelmää on perusteltua täsmentää eräiltä 
osin. Pelastustoiminnan johtamiseen liittyvää 
sääntelyä tulisi nostaa asetuksesta lakiin ja 
samalla selkiyttää tilanteiden yleisjohtajuu-
teen liittyvää sääntelyä. 

Vuonna 2008 pelastuslaitosten ja niiden 
sopimuspalokuntien hälytystehtävistä 22 pro-
senttia johtui automaattisten paloilmoitinlait-
teistojen antamista hälytyksistä. Näistä häly-
tystehtävistä 98 prosenttia oli erheellisiä, eikä 
automaattisen paloilmoitinlaitteiston antama 
hälytys johtanut siten kohteessa varsinaiseen 
pelastustoimintaan. Automaattisista paloil-
moitinlaitteistoista tulevien erheellisten il-
moitusten vähentämiseksi hätäkeskukseen 
liitetyn paloilmoittimen aiheuttamasta toistu-
vasta erheellisestä toiminnasta johtuvasta pe-
lastustoimen hälytystehtävästä aiheutuneista 
kustannuksista tulisi voida periä kohteen 
omistajalta, haltijalta tai toiminnanharjoitta-
jalta maksu. Maksujen voidaan arvioida vä-
hentävän erheellisen hälytysten määrää edis-
tämällä laitteiden asianmukaista huoltoa ja 
sijoittamista sekä huolellista toimintaa pa-
loilmoitinlaitteilla varustetuissa kohteissa. 

Palotarkastustoimintaa koskeva sääntely on 
rakenteeltaan ja tavoitteiltaan yhä varsin sa-
manlaista kuin vuonna 1975 annetuissa laissa 
ja asetuksessa palo- ja pelastustoimesta. Pa-
lotarkastuskohteita ja tarkastusvälejä koske-
via säännöksiä on muutettu useaan otteeseen 
tavoitteena kohdentaa palotarkastukset selke-
ämmin erityisiin riskikohteisiin. Tarkastuk-
sen sisältöä ja suorittamista koskevien sään-
nösten yksityiskohtaisuutta on myös jatku-
vasti vähennetty. 

Vuoden 1975 palo- ja pelastustoimesta an-
netun lain mukaan palotarkastuksessa tuli 
tarkastaa, että palo- ja henkilöturvallisuutta 

koskevia säännöksiä ja määräyksiä noudate-
taan. Palotarkastuksin valvottiin pääsääntöi-
sesti yksittäisten käytännön turvallisuusvaa-
timusten toteutumista. Vuoden 1999 pelas-
tustoimilailla siirryttiin varsinaisesta tarkas-
tustoiminnasta ensisijaisesti valvomaan, että 
rakennus ja sen ympäristö ovat turvalliset ja 
että kiinteistön omistaja ja haltija ovat varau-
tuneet onnettomuuksien ehkäisyyn. Vastaava 
velvoite siirrettiin nykyiseen pelastuslakiin.   

Asuinrakennusten ja niihin paloturvalli-
suuden kannalta rinnastettavien kohteiden 
palotarkastusvälin päättää alueen pelastus-
toimi palvelutasopäätöksessään. Valtioneu-
voston asetuksella on määritelty ne kohteet, 
joissa henkilö- ja paloturvallisuudelle tai 
ympäristölle aiheutuvan vaaran perusteella 
palotarkastus on tehtävä vuosittain sekä en-
nen toiminnan aloittamista. Tällaisiksi koh-
teiksi on säädetty muun muassa hoitolaitok-
set, majoitustilat, tietyn kokoiset kokoontu-
mistilat ja suuret tuotanto- ja varastotilat. 

Vuoden 2008 palotarkastustietojen mukaan 
asuinrakennuksia ja niihin rinnastettavia koh-
teita oli noin 1 500 000. Niihin tehtiin noin 
85 000 palotarkastusta, mikä on 60 prosenttia 
vuosittaisesta tavoitteesta ja 6 prosenttia koh-
teista. Asuinrakennusten tarkastusväli on 
yleisimmin määritetty kymmeneksi vuodeksi. 
Kerran vuodessa tarkastettavien kohteiden 
palotarkastukset ovat toteutuneet paremmin. 
Tarkastettavia kohteita oli vuonna 2008 noin 
40 000, joista tarkastettiin 92 prosenttia. Par-
haiten hoidettiin hoitolaitosten ja majoitusti-
lojen palotarkastukset, joista toteutui 95 pro-
senttia. Kun lukuihin lisätään uusien kohtei-
den käyttöönottovaiheen tarkastukset, jälki-
tarkastukset ja ylimääräiset tarkastukset, niin 
tehtyjen palotarkastusten kokonaismäärä 
vuonna 2008 oli 164 000. 

Palotarkastusten suuri määrä ei yksinään 
takaa tuloksia tulipalojen ja niiden vahinko-
jen vähentämisessä. Sen sijaan tarkastukset 
tulisi suunnata kohteisiin, joissa riskit ovat 
suurimmat. 

Pelastusviranomaisille on säädetty erilaisia 
valvonta-, ohjaus-, koulutus- ja valistustehtä-
viä, joilla pyritään ehkäisemään onnetto-
muuksia ja niistä aiheutuvia vahinkoja sekä 
edistämään yleistä turvallisuutta. Pelastusvi-
ranomaisilla on myös muiden viranomaisten 
työtä tukeva asiantuntijarooli. Pelastuslaitos-
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ten onnettomuuksien ehkäisytyössä pääpaino 
on silti yhä ollut palotarkastustoiminnassa, 
mihin on kohdennettu suurin osa käytettävis-
sä olleista resursseista. 

Siirtyminen vuonna 2004 yksittäisten kun-
tien vastuulla olleesta pelastustoimesta kunti-
en lakisääteiseen yhteistoimintaan ei ole 
olennaisesti vaikuttanut pelastuslaitosten en-
naltaehkäisevään työhön, jos toiminnan arvi-
ointiperusteena käytetään pelastuslaissa sää-
dettyjen tehtävien hoitamista kuvaavia suori-
temittareita. Erityisesti palotarkastusten to-
teutumisessa on edelleen merkittäviä puuttei-
ta. Pelastuslain valvontatavoitteen toteutumi-
sen näkökulmasta asuinrakennusten 10 vuo-
den tarkastusväli on liian pitkä. Kerran vuo-
dessa tarkastettavien kohteiden palotarkas-
tukset ovat toteutuneet paremmin, mutta niis-
säkin on merkittäviä puutteita. 

Pelastuslaitoksissa on panostettu huomat-
tavasti aiempaa enemmän ja jatkuvasti kas-
vavassa määrin toiminnan kehittämiseen ja 
vaikuttavuuden sekä tehokkuuden parantami-
seen. Ennaltaehkäisevän työn kehittämisessä 
ongelmana pidetään sitä, että nykyinen lain-
säädäntö (tarkkaan säädetyt palotarkastus-
velvoitteet) rajoittaa tarpeettomasti pelastus-
laitosten mahdollisuuksia järjestää ja kehittää 
toimintaansa paikallisten tarpeiden tai muut-
tuvien onnettomuusriskien pohjalta.  

Samalla kun pelastustoimen lainsäädännös-
sä rakennusten ja toimintojen turvallisuutta ja 
varautumista koskevia vaatimuksia on muu-
tettu merkittävästi korostamalla rakennuksen 
omistajan ja toiminnanharjoittajan vastuuta 
turvallisuuden ylläpitämisestä, palotarkastus-
toimintaa koskeva sääntely on rakenteeltaan 
ja tavoitteiltaan pysynyt lähes ennallaan. 
Velvollisuutta palotarkastusten suorittami-
seen ei ole sidottu pelastuslaitoksen määrit-
tämään valvontatarpeeseen tai riskinarvioin-
tiin, vaikka erityisesti asumisen paloturvalli-
suuden edistämisessä valvontakäyntiä (palo-
tarkastusta) tehokkaampi keino voisi usein 
olla kohdennettu valistus ja neuvonta turval-
lisuusriskeistä ja oikeista toimintatavoista. 

Palontutkintaa on kehitetty vuodesta 2005 
lähtien pelastuslaitosten ja Pelastusopiston 
yhteisenä kokeiluhankkeena. Hankkeessa on 
kehitetty yleisiä toimintamalleja ja tutkinta-
käytäntöjä, mitkä ovat vähitellen vakiintu-
massa pysyviksi toimintatavoiksi. Näille 

toimintavoille on tarpeellista säätää tarkem-
mat lainsäädännölliset puitteet. 

Kaikista pelastustoimen tehtävistä laaditaan 
nykyisin varsin yksityiskohtaiset selosteet 
alueen pelastustoimen ylläpitämään toimen-
piderekisteriin. Palon syyn lisäksi rekisteriin 
tallennetaan tietoja palon syttymiseen ja ke-
hittymiseen vaikuttaneista tekijöistä sekä to-
teutetuista sammutus- ja pelastustoimenpi-
teistä. Tiedot tallennetaan kaikista pelastus-
toimen hälytysluonteisista tehtävistä. 

Ensisijainen vastuu onnettomuuksien eh-
käisystä sekä omasta ja ympäristönsä turval-
lisuudesta huolehtimisesta on jokaisella itsel-
lään. Pelastuslaissa on tästä useita nimen-
omaisia säännöksiä. Erityisiä vaatimuksia 
asetetaan rakennusten omistajille ja haltijoille 
sekä toiminnanharjoittajille. Varautumis- ja 
toimintavelvoitteita koskevat yksittäiset 
säännökset ovat kuitenkin laissa hajallaan, 
eivätkä muodosta selkeitä kokonaisuuksia. 
Tästä johtuen useiden velvoitteiden sisältöä 
ja kohdentumista on vaikea hahmottaa. Oma-
toiminen varautuminen ja pelastussuunnitel-
mien laatimisvelvoitteet eivät ole myöskään 
toteutuneet pelastuslaissa ja valtioneuvoston 
asetuksessa säädetyllä tavalla. Erityisesti tä-
mä näkyy pelastussuunnitelmissa, joita on 
laadittu pelastuslaitosten arvioiden mukaan 
vain 60 prosenttia lain edellyttämästä mää-
rästä. 

Pelastussuunnitelmaa on nykyisten sään-
nösten mukaan edellytetty myös sellaisilta 
kohteilta, joissa omatoiminen varautuminen 
ja yleisten huolellisuusvaatimusten noudat-
taminen sekä pelastusviranomaisten antama 
valistus riittäisivät takaamaan kohteessa riit-
tävän turvallisuustason.  

Hoitolaitosten ja erityisasumisen turvalli-
suusselvitystä koskevien säännösten sovel-
taminen on käytännössä osoittautunut vaike-
aksi. Turvallisuusselvityksen laatimisvelvoite 
on sidottu pelastussuunnitelman laatimiseen. 
Turvallisuusselvityksen perusteella tehtävät 
johtopäätökset on puolestaan sidottu pelas-
tuslain yleiseen omatoimisen varautumisen 
velvoitteeseen.  

Turvallisuusselvityksen sisällöstä ei ole 
säädetty tarkemmin, ei myöskään siitä, mikä 
on riittävä varautumisen taso. Nykyisin tur-
vallisuusselvityksen laatimisessa käytetään 
yleisesti Suomen Pelastusalan Keskusjärjes-
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tön julkaisemaa turvallisuusselvityksen laa-
dintaopasta, jossa esitetyt periaatteet ja toi-
mintamallit sisäasiainministeriö ja ympäris-
töministeriö ovat hyväksyneet. 

Turvallisuusselvityksen laatiminen ja selvi-
tyksen perusteella tarvittavien toimenpiteiden 
määrittäminen on uudisrakentamisen yhtey-
dessä selkeää Suomen Rakentamismääräys-
kokoelmassa määritellyn pohjalta.  

Käytössä olevien rakennusten turvallisuus-
selvitysten laatiminen edellyttää alueen pe-
lastusviranomaiselta vahvaa ohjausta. Voi-
massa oleva pelastuslaki ei sisällä selkeää 
sääntelyä turvallisuusselvityksessä ilmennei-
den turvallisuuspuutteiden korjaamisesta. Pe-
lastusviranomaisen toimivalta vaatia turvalli-
suustasoon parannuksia on perustunut yksit-
täisiä ja poikkeuksellisia tilanteita varten tar-
koitettuun pelastuslain erityissäännökseen 
(30 §) sen sijaan, että riittävän turvallisuusta-
son määrittäminen perustuisi säädöksissä 
asetettuihin menettelytapasäännöksiin ja vä-
himmäisvaatimuksiin.  

Voimassa olevan lain nuohoustoimintaa 
koskeva sääntely on käytännössä toiminut 
pääsääntöisesti hyvin. Nykyisillä nuohous-
toiminnan järjestämisvaihtoehtoilla voidaan 
turvata nuohouspalvelut väestölle kohtuulli-
sin kustannuksin myös taajamien ulkopuolel-
la, koska piirinuohooja on velvollinen huo-
lehtimaan koko toimialueensa nuohouspalve-
luista. Lainsäädäntö mahdollistaa myös va-
paan kilpailun nuohoustoiminnassa alueen 
pelastustoimen päättämän mukaisesti. Vii-
meksi mainitussa nuohouksen järjestämis-
vaihtoehdossa ei nykyisen arvion mukaan 
voida kuitenkaan varmistaa nuohouspalvelu-
ja paloturvallisuuden edellyttämällä tavalla 
maan syrjäisimmillä seuduilla. Lain mahdol-
listamat nuohouksen järjestämisvaihtoehdot 
varmistavat toimivan ja tarkoituksenmukai-
sen järjestelmän ja ottavat huomioon erilaiset 
olosuhteet maan eri osissa. 

Sammutusveden toimittamisen liittyvä 
sääntely on voimassa olevassa laissa puut-
teellista. Sammutusveden toimittaminen tuli-
si määritellä laissa vesilaitoksen lakisäätei-
seksi tehtäväksi, kun tehtävä perustuu nyky-
ään vakiintuneeseen käytäntöön. Samalla tu-
lisi määritellä sammutusveden toimittamises-
ta aiheutuvien kustannusten jakamisen perus-

teet kunnan ja sammutusvettä toimittavan ve-
silaitoksen kesken.  

Sisäasiainministeriön vahvistaman väestön 
suojaamisen strategian mukaisesti väestön-
suojien rakentamista koskevia velvoitteita on 
perusteltua keventää erityisesti taloudellisista 
syistä johtuen. Myös väestönsuojien käyt-
töönottovalmiutta koskevaa sääntelyä on pe-
rusteltua lieventää. 

Vuosittain rakennetaan noin 1000 väestön-
suojaa ja niissä on noin 80 000 suojapaikkaa. 
Yli 50 prosenttia väestönsuojista rakennetaan 
alle 1200 neliömetrin suuruisiin rakennuk-
siin. Vuonna 2005 rakennetuista väestön-
suojista 43 prosenttia rakennettiin asuinra-
kennuksiin. Asuinrakennusten väestönsuojis-
ta yli 40 prosenttia rakennetaan alle 1200 ne-
liömetrin suuruisiin rakennuksiin. Nämä ra-
kennukset ovat pääasiassa rivitaloja. Teolli-
suusrakennusten väestönsuojien osuus kai-
kista suojista on 14 prosenttia. Teollisuusra-
kennusten väestönsuojista 60 prosenttia on 
rakennettu alle 1200 neliömetrin suuruisiin 
rakennuksiin. Runsas kolmasosa väestön-
suojista rakennetaan alle 600 neliömetrin 
suuruisiin rakennuksiin. Tällöin kyse on pe-
lastuslain 60 §:n 4 momentin mukaisesta vä-
estönsuojan rakentamisvelvoitteesta, jolloin 
väestönsuoja rakennetaan jälkikäteen viiden 
vuoden sisällä tontilla olevan ensimmäisen 
rakennuksen valmistumisesta (vaiheittain ra-
kentaminen). 

Rakennuksen omistajan ja haltijan on huo-
lehdittava siitä, että viranomaisten määrää-
mät ja säädöksissä vaaditut väestönsuojien 
varusteet ja laitteet ovat toimintakunnossa 
sekä huollettu ja tarkastettu asianmukaisesti. 
Palotarkastuksessa tarkastetaan myös kiin-
teistön väestönsuoja ja laitteiden toimivuus. 
Sisäasiainministeriö toteutti yhteistyössä 
kuntien viranomaisten kanssa väestönsuojien 
kuntokartoituksen vuonna 2004. Kartoituk-
sessa selvitettiin 175 väestönsuojan kunto. 
Kartoituksessa ei havaittu väestönsuojien 
kunnossa suuria paikkakuntakohtaisia eroja. 
Vuoden 1971 jälkeen annettujen määräysten 
mukaisesti rakennetut väestönsuojat vastaa-
vat tekniikaltaan pääosin nykyistä vaatimus-
tasoa. Näistä suojista 80 prosenttia on mah-
dollista ottaa käyttöön säädetyssä 24 tunnin 
määräajassa. Ennen vuotta 1972 rakennetuis-
sa suojissa on vuoden 2004 kuntokartoituk-
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sen perusteella arvioituna niin paljon puuttei-
ta, että niitä ei saada 24 tunnissa väestön-
suojakäyttöön.  

Yleisiä väestönsuojia on rakennettu hyvin 
vähän. Eräiden isojen kalliosuojien yhteyteen 
on tehty muutamia tuhansia yleisiksi luoki-
teltuja suojapaikkoja. Yleisiä suojapaikkoja 
on lisäksi Helsingin kaupungissa metro-
asemien yhteydessä. Yleisten väestönsuojien 
rakentamisesta voidaan väestön suojaamisen 
strategiassa linjatun mukaisesti luopua. Suu-
rissa taajamissa väestön suojaaminen voidaan 
nykyisin toteuttaa käyttämällä kiinteistöihin 
rakennettuja väestönsuojia. 

Erityisesti onnettomuuksien ehkäisyssä vi-
ranomaisten yhteistoiminnalla on suuri mer-
kitys. Erityisten riskikohteiden osalta tulisi 
saavuttaa tilanne, jossa viranomaisten yhteis-
työllä ja tietojen vaihdolla voitaisiin vaikut-
taa nykyistä paremmin kohteiden turvallisuu-
teen ennen kuin onnettomuuksia tapahtuu. 
Myös viranomaisten yhteistyötä pelastustoi-
minnassa ja sen suunnittelussa on tarve te-
hostaa määrittelemällä nykyistä tarkemmin 
eri viranomaisten tehtävät pelastustoiminnan 
yhteydessä ja korostamalla eri viranomaisten 
toimintavalmiuden merkitystä onnettomuuk-
sien seurausten lieventämisessä ja vahinkojen 
rajoittamisessa. Erityistä vaaraa aiheuttavien 
kohteiden velvollisuutta laatia tarkennettu 
pelastussuunnitelma tulisi laajentaa nykyises-
tään. 

Sopimuspalokuntiin kuuluvan vapaaehtoi-
sen henkilöstön terveystarkastuksia ei ole 
nykyisin järjestetty aukottomasti ja yhden-
mukaisin perustein ja pelastustoimintaan 
kuuluvien tehtävien luonne huomioon ottaen.  

Pelastuslaissa ei ole säädetty viranomaisen 
suorittamien toimenpiteiden (palotarkastus-
ten) maksullisuudesta vastaavasti kuin useis-
sa muissa kunnallista viranomaistoimintaa 
koskevissa säädöksissä. Pelastustoimen val-
vontatoiminnan maksullisuudella tulisi voida 
osaltaan varmistaa pelastuslaitosten riittävät 
resurssit onnettomuuksia ehkäisevässä työs-
sä. Automaattisten paloilmoittimien erheelli-
siä ilmoituksia tulisi voida vähentää perimäl-
lä maksuja silloin, kun pelastuslaitoksen tois-
tuvat tehtävät samassa kohteessa aiheutuvat 
esimerkiksi piittaamattomasta laitteiden 
huollosta ja käytöstä. 

Pelastustoiminnassa sattuneiden tapaturmi-
en korvaamista valtion varoista on perustel-
tua laajentaa. Pelastuslain mukaan jokainen, 
joka huomaa tai saa tietää tulipalon syttyneen 
tai muun onnettomuuden uhkaavan on vel-
vollinen ryhtymään kykynsä mukaan pelas-
tustoimenpiteisiin. Voimassa oleva pelastus-
laki ei kuitenkaan sisällä säännöstä omatoi-
misiin pelastustoimenpiteisiin ryhtyneelle 
henkilölle sattuneen tapaturman korvaami-
sesta. Myöskään pelastustoiminnan johtajan 
alaisuudessa pelastustoimintaan vapaaehtoi-
sesti osallistuneelle (esimerkiksi vapaaehtoi-
seen pelastuspalveluorganisaatioon kuuluva 
henkilö) ei makseta nykyään tapaturmakor-
vauksia pelastuslain nojalla, ellei henkilö ole 
osallistunut pelastustoimintaan sopimuspalo-
kunnan riveissä. 

Pelastuslakia on edellä mainitun lisäksi 
tarvetta uudistaa muussa lainsäädännössä ta-
pahtuneiden muutosten ja viranomaisten toi-
mintatapojen kehittymisen johdosta. 

 
2  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

2.1 Tavoitteet 

Pelastuslain uudistamisen tavoitteena on 
osaltaan toteuttaa hallitusohjelmassa ja val-
tioneuvoston periaatepäätöksenä 8 päivänä 
toukokuuta 2008 hyväksytyssä sisäisen tur-
vallisuuden ohjelmassa ilmeneviä linjauksia 
turvallisuuden edistämiseksi. 

Hallitusohjelman mukaan pelastuslaki tar-
kistetaan tavoitteena erityisesti onnettomuuk-
sien ehkäisyn ja asumisturvallisuuden paran-
taminen. Hallitusohjelman mukaan samalla 
tulee arvioida nykyisten väestönsuojelumää-
räysten tarkoituksenmukaisuus. 

Hallitusohjelman ja sisäisen turvallisuuden 
ohjelman pohjalta palotarkastukset ja muut 
turvallisuutta edistävät toimet kohdistetaan 
nykyistä paremmin riskikohteisiin ja turvalli-
suutta parantavan tekniikan käyttöä lisätään.  

Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa linjatun 
mukaisesti hoito- ja hoivalaitokset suojataan 
automaattisella sammutuslaitteistolla, jollei 
turvallisuusselvityksen perusteella voida 
osoittaa muita keinoja turvallisuustason saa-
vuttamiseksi.  



 HE 257/2010 vp  
  

 

18 

Sisäasiainministeriö vahvisti 20 päivänä 
marraskuuta 2007 väestönsuojaamisen stra-
tegian. Strategian laatimistyössä otettiin 
huomioon hallitusohjelmassa, yhteiskunnan 
elintärkeiden toimintojen turvaamisen strate-
giassa ja turvallisuus- ja puolustuspoliittises-
sa selonteossa esitetyt kehittämislinjaukset. 
Väestön suojaamisen strategian mukaan uh-
kakuvissa voi pitkällä aikavälillä tapahtua 
muutoksia, joita on vaikea ennakoida ja väes-
tönsuojien rakentamista tulisikin strategian 
mukaan edelleen jatkaa koko maassa. Väes-
tönsuojan rakentamisvelvollisuuden alaraja 
600 neliömetriä on osoittautunut kuitenkin 
teknisesti ja taloudellisesti epätarkoituksen-
mukaiseksi. Strategian mukaan väestönsuoji-
en rakentamista koskevat säännökset uudiste-
taan ja rakentamisvelvoitteen perusteena ole-
via pinta-alamääriä korotetaan nykyisestä. 
Myös nykyisestä jäykästä keskushallintojoh-
toisesta suojelukohteiden määräämisestä luo-
vutaan, samoin kuin yleisten väestönsuojien 
rakentamisvelvollisuudesta. Myös peruskor-
jattavien vanhojen rakennusten väestönsuoji-
en rakentamisvelvollisuudesta luovutaan ja 
vanhojen väestönsuojien kunnostamista val-
litsevien uhkakuvien vaatimusten mukaiseksi 
tehostetaan. 

Sisäisen turvallisuuden ohjelman mukai-
sesti sopimuspalokuntien toimintaedellytys-
ten parantaminen otetaan huomioon pelastus-
lakia uudistettaessa. 

Pelastuslain uudistamisessa on otettu myös 
huomioon vuoden 2004 alussa toteutetusta 
pelastustoimen alueellistamisesta johtuvat 
muutostarpeet pelastustoimen hallintojärjes-
telmää koskeviin säännöksiin. Tavoitteena on 
ollut myös tarkistaa pelastuslain säännösten 
ajantasaisuus kauttaaltaan.  

 
 

2.2 Keskeiset ehdotukset 

Pelastuslain rakenne uudistettaisiin siten, 
että eri tahojen velvollisuudet ovat nykyistä 
selkeämmin hahmotettavissa laista. 

Ehdotetun lain soveltamisala vastaisi käy-
tännössä nykyisen pelastuslain sovelta-
misalaa. Soveltamisalasäännös on kuitenkin 
uudistettu vastaamaan ehdotetun lain raken-
netta. Laissa olisi lisäksi uusi säännös lain 
tavoitteesta. 

Jokaisen yleisiä velvollisuuksia koskevasta 
sääntelystä on lakiehdotuksessa oma luku. 
Samalla velvollisuuksien sisältöä on jossain 
määrin uusittu ja kieliasua tarkistettu. Avotu-
len tekoa, kulotusta ja näihin liittyvää ilmoi-
tusvelvollisuutta on ehdotuksessa tiukennet-
tu. 

Rakennusten ja muiden kohteiden turvalli-
suuteen liittyvät velvoitteet on koottu omaan 
lukuun ja sääntelyä on myös ajantasaistettu. 
Rakennusten paloturvallisuutta koskeva 
säännös vastaisi pääpiirteissään pelastuslain 
nykyistä sääntelyä. Verrattuna nykyiseen 
sääntelyyn säännöksen soveltamisala rajattai-
siin rakennuksen käytön aikaiseen turvalli-
suuteen. Velvoitteita täydennettäisiin pois-
tumisturvallisuuden ja pelastushenkilöstön 
turvallisuuden osalta. Säännöksessä on kiin-
nitetty myös huomiota tahallisesti sytytetty-
jen tulipalojen estämiseen.  

Rakennusten uloskäytävien osalta ehdotet-
tua vastaavat säännökset rakennusten ulos-
käytävien pitämisestä esteettöminä sekä kiel-
to tavaroiden säilyttämisestä uloskäytävillä 
sisältyvät nykyiseen pelastuslakiin. Sääntelyä 
ehdotetaan täydennettäväksi velvoitteella pi-
tää uloskäytävät ja kulkureitit muutoinkin 
turvallisen ja tehokkaan poistumisen mahdol-
listamassa kunnossa. 

Rakennuksen omistaja, haltija ja toimin-
nanharjoittaja olisivat rakennuksen yleisten 
tilojen lisäksi velvollisia huolehtimaan kalus-
ton, laitteiden ja muiden järjestelyiden toi-
mintakunnosta, huollosta, tarkastuksesta ja 
muista vastaavista toimenpiteistä myös sil-
loin kun turvallisuusjärjestelyt palvelevat 
muutoin koko rakennusta. Yleinen kunnos-
sapitovelvoite koskisi nykyistä sääntelyä vas-
taten kaikkia rakennusten paloturvallisuus-
laitteita sekä väestönsuojien varusteita ja lait-
teita.  

Nuohousta ja ilmanvaihdon puhdistusta 
koskeva sääntely vastaisi pääpiirteissään ny-
kyistä sääntelyä. Säännökseen on kuitenkin 
sisällytetty uusi velvoite tikkaiden kunnossa-
pidosta. Tulisijojen ja hormien nuohoustyön 
teettäminen olisi edelleenkin rakennuksen 
omistajan ja haltijan velvollisuus. Kiinteistön 
omistajan ja haltijan tulisi nykyistä sääntelyä 
vastaavalla tavalla tilata nuohouspalvelut 
alueen pelastustoimen päättämältä nuohous-
palveluiden tuottajalta. 
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Omatoimisen varautumisen vaatimus kat-
taa onnettomuuksien ja vaaratilanteiden eh-
käisemiseen tähtäävät toimenpiteet sekä va-
rautumisen onnettomuustilanteissa toimimi-
seen. Varautumisvaatimus koskisi asian-
omaisessa säännöksessä yksilöityjen tahojen 
koko toimintaa. Sääntely vastaisi pääpiirteis-
sään voimassa olevaa sääntelyä. 

Omatoimisen varautumisen velvollisuuteen 
liittyy pelastussuunnitelman laatiminen. Pe-
lastussuunnitelman laatimisvelvoite määritel-
täisiin nykyistä selkeämmin rakennuksen hal-
tijan vastuulle. Suurissa liikekeskuksissa pe-
lastussuunnitelma tulisi laatia yhteistyössä 
toiminnanharjoittajien kanssa. Nykyistä sään-
telyä täydennettäisiin siten, että lain tasolla 
säädettäisiin pelastussuunnitelman laatimis-
velvollisuus sellaisiin kulttuuriomaisuuden 
kannalta arvokkaisiin kohteisiin, joissa kult-
tuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka 
mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien 
vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat. 

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma tuli-
si laatia tilaisuuksiin, joihin osallistuvien ih-
misten suuren määrän tai muun erityisen 
syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai 
paloturvallisuusriski. Asiasta säädettäisiin 
nykyistä yksityiskohtaisemmin. 

Palovaroittimia koskevat säännökset vas-
taisivat pääpiirteissään nykyistä sääntelyä. 
Sääntelyä on kuitenkin täydennetty siten, että 
palvelu- ja tukiasumisen toiminnanharjoittaja 
olisi velvollinen varustamaan kohteen asian-
mukaisilla palovaroittimilla, sen sijaan, että 
velvoite olisi nykyiseen tapaan asukkailla.  

Hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasu-
misessa on jo nykyisin selvitettävä pelastus-
suunnitelman laatimisen yhteydessä, miten 
rakennuksessa tai tilassa olevien heikentynyt 
toimintakyky otetaan huomioon vaaratilan-
teisiin varautumisessa. Ehdotettuun lakiin on 
sisällytetty uusi hoitolaitosten sekä palvelu- 
ja tukiasumisen poistumisturvallisuusvaati-
mus, joka täydentäisi ja täsmentäisi nykyistä 
pelastuslain sääntelyä. Nykyiseen sääntelyyn 
verrattuna ehdotetulla sääntelyllä selvennet-
täisiin poistumisturvallisuuden riittävyyden 
arvioinnissa noudatettavaa menettelyä. 

Ehdotetun mukaan toiminnanharjoittajan 
olisi etukäteen laadituin selvityksin ja suun-
nitelmin ja niiden perusteella toteutetuin toi-
menpitein huolehdittava, että asukkaat ja 

hoidettavat henkilöt voivat poistua turvalli-
sesti hoitolaitoksesta tai palvelu- ja tukiasu-
misen piiriin kuuluvasta kohteesta tulipalossa 
tai muussa vaaratilanteessa. 

Toiminnanharjoittajan tulisi laatia poistu-
misturvallisuusvaatimukseen perustuva pois-
tumisturvallisuusselvitys. Alueen pelastusvi-
ranomaisen tulisi puolestaan arvioida, täyttä-
vätkö poistumisturvallisuusselvityksessä esi-
tetyt järjestelyt ja toimenpiteet laissa asetetun 
poistumisturvallisuusvaatimuksen.  

Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunni-
telman alueen pelastusviranomainen määräisi 
tehtäväksi silloin, kun toiminnanharjoittajan 
tekemän poistumisturvallisuusselvityksen ja 
mahdollisen poistumiskokeen perusteella oli-
si ilmeistä, että kohde ei täytä laissa asetettua 
poistumisturvallisuusvaatimusta.  

Alueen pelastusviranomaisen tulisi antaa 
hoitolaitoksen tai palvelu- ja tukiasumisen 
toiminnasta vastaavalle toiminnanharjoitta-
jalle poistumisturvallisuuden toteuttamismää-
räys silloin kun poistumisturvallisuuden to-
teuttamissuunnitelmassa määritellyillä toi-
menpiteillä ei voida pelastusviranomaisen 
arvion mukaan täyttää poistumisturvallisuus-
vaatimusta. 

Poistumisturvallisuuden toteuttamismäärä-
ys annettaisiin korjausmääräyksenä ja samas-
sa yhteydessä voitaisiin asettaa myös yksilöi-
tyjä erityisiä turvallisuusvaatimuksia. Erityi-
sinä turvallisuusvaatimuksina voitaisiin vel-
voittaa kohteeseen asennettavaksi esimerkik-
si automaattinen sammutuslaitteisto. Sammu-
tuslaitteiston tarve arvioitaisiin nykyiseen ta-
paan kohdekohtaisen riskien arvioinnin pe-
rusteella ja sammutuslaitteisto voisi olla vält-
tämätön kohteissa, joissa muilla toimenpiteil-
lä, kuten rakenteellisilla tai teknisillä keinoil-
la tai henkilökunnan toimintavalmiuksista 
huolehtimisella, ei voitaisi varmistaa riittävää 
poistumisturvallisuutta. 

Pelastustoimen organisaatiota ja näiden 
vastuita koskeva sääntely säilyisi pääosin en-
nallaan. Sisäasiainministeriö vastaisi edel-
leenkin pelastustoimen valtakunnallisista teh-
tävistä. Aluehallintoviraston erityisenä tehtä-
vänä olisi valvoa pelastustoimen palveluiden 
saatavuutta ja tasoa alueellaan. Aluehallinto-
virastolle ei kuuluisi enää nykyisen kaltaisia 
operatiivisia johtamistehtäviä. Kunnat vastai-
sivat nykyiseen tapaan pelastustoimesta yh-
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teistoiminnassa valtioneuvoston päättämillä 
pelastustoimen alueilla. 

Laki pelastustoimen alueiden muodostami-
sesta ehdotetaan kumottavaksi ja sääntely si-
sällytettäväksi ehdotettuun lakiin. Samalla 
täsmennettäisiin pelastustoimen aluejaon 
muuttamista koskevaa sääntelyä. Alueen pe-
lastustoimella tulee nykyiseen tapaan olla pe-
lastustoimen tehtävien hoitamista varten pe-
lastuslaitos. Alueen pelastustoimi voisi edel-
leenkin sopia vapaaehtoisen palokunnan, lai-
tospalokunnan, teollisuuspalokunnan ja soti-
laspalokunnan kanssa joidenkin pelastustoi-
men tehtävien hoitamisesta. Lakiehdotuksen 
mukaan sopimus voitaisiin tehdä myös muun 
pelastusalalla toimivan yhteisön kanssa. Täl-
laisia yhteisöjä voisivat olla esimerkiksi jär-
vi- ja meriapelastusyhdistykset. 

Valtion pelastusviranomaisia olisivat jat-
kossa suoraan lain nojalla sisäasiainministe-
riön pelastusylijohtaja ja hänen määräämänsä 
sisäasiainministeriön ja aluehallintoviraston 
virkamiehet. Alueen pelastustoimen pelas-
tusviranomaiset määriteltäisiin pääpiirteis-
sään nykyistä sääntelyä vastaavalla tavalla. 

 Pelastustoimen tehtävät on nykyisin sää-
detty pääsääntöisesti suoraan alueen pelastus-
toimelle eli pelastustoimen tehtävistä vastaa-
valle kunnalle tai kuntayhtymälle. Sääntelyä 
tarkennettaisiin siten, että alueen pelastus-
toimelle (käytännössä pääsääntöisesti moni-
jäsenisen toimielimen tehtäväksi) säädettäi-
siin velvollisuus vastata pelastustoimen pal-
velutasosta sekä pelastuslaitoksen toiminnan 
ja nuohouspalvelujen asianmukaisesta järjes-
tämisestä. Muut tehtävät osoitettaisiin sel-
keyden vuoksi nykyisestä poiketen suoraan 
pelastuslaitokselle. 

Pelastustoimen palvelutason tulee säädetyn 
mukaisesti vastata onnettomuusuhkia. Palve-
lutasovaatimuksesta ja siihen liittyvästä pal-
velutasopäätöksestä säädettäisiin pääpiirteis-
sään nykyistä sääntelyä vastaavalla tavalla. 

Sammutusvettä koskeva sääntely uudistet-
taisiin. Sammutusveden toimittamisen tulisi 
perustua sammutusvesisuunnitelmaan. Laissa 
määriteltäisiin eri osapuolten velvollisuudet 
ja tehtävät sammutusveden hankinnassa ja 
toimittamisessa. Sammutusveden toimittami-
sesta aiheutuvien kustannusten jakamisen pe-
rusteista sovittaisiin sammutusvesisuunni-
telman laatimisen yhteydessä kunnan ja 

sammutusvettä toimittavan vesilaitoksen 
kesken.  

Pelastustoiminta ja siihen kuuluvat tehtävät 
määriteltäisiin nykyistä sääntelyä pääsääntöi-
sesti vastaavalla tavalla. Säännöstä kuitenkin 
tarkennettaisiin ja täsmennettäisiin vastaa-
maan pelastustoimen nykyisiä tosiasiallisia 
tehtäviä pelastustoiminnassa. Pelastustoi-
minnan sisältöä määrittelevään säännökseen 
ei   ole      enää  sisällytetty  jälkiraivausta  ja 
-vartiointia, koska tehtävä kuuluu lähtökoh-
taisesti kohteen omistajalle eikä pelastusvi-
ranomaisille. 

Pelastustoiminnan johtajan tulisi ehdotetun 
sääntelyn mukaisesti tehdä nimenomainen 
päätös pelastustoiminnan aloittamisesta ja 
lopettamisesta, milloin se on tarpeen eri vi-
ranomaisille ja muille tahoille kuuluvien vas-
tuiden tai toimivaltuuksien selkeyttämiseksi. 

Johtamisesta pelastustoimintaan liittyvissä 
viranomaisten yhteistoimintatilanteissa sää-
dettäisiin kokonaisuudessaan lain tasolla. 
Velvollisuutta osallistua pelastustoimintaan 
rajattaisiin nykyisestä. Kansainvälistä pelas-
tustoimintaa koskeva säännös säilyisi pää-
piirteissään ennallaan. Pelastuslakiin ehdote-
taan otettavaksi myös uusi säännös pelastus-
toimintaan osallistuvalta vaadittavasta riittä-
västä toimintakyvystä. 

Palontutkintaa koskevalla uudella säännök-
sellä ei ole tarkoitus laajentaa nykyisiä vel-
voitteita tulipalon syyn arvioimisessa ja sel-
vittämisessä. Säännöksen uudistamisen tar-
koituksena on sisällyttää käytännössä vakiin-
tunut palontutkinta-käsite lainsäädäntöön ja 
korostaa säännöksessä tarkoitettujen toimen-
piteiden merkitystä tulipalojen ehkäisyssä ja 
pelastustoiminnan kehittämisessä. Myös si-
säasiainministeriön määräyksestä suoritetta-
vaa onnettomuuden tutkintaa koskevaa sään-
telyä tarkistettaisiin tutkintalautakunnan ko-
koonpanon ja tiedonsaantioikeuksien osalta. 

Onnettomuuksien ehkäisyn yhteistyötä kä-
sittelevä säännös vastaa käytännössä nykyistä 
sääntelyä. Erityisten riskikohteiden osalta 
sääntelyä täydennettäisiin velvoittamalla vi-
ranomaiset yhteistyöhön onnettomuusriskien 
vähentämiseksi. Säännöksessä tarkoitettuja 
riskikohteita ovat esimerkiksi päihdeongel-
maisten tukiasunnot.  

Pelastuslaki ei sisällä nykyään nimen-
omaista säännöstä pelastuslaitosten pysyvistä 



 HE 257/2010 vp  
  

 

21

yhteistoimintajärjestelyistä. Ehdotetun mu-
kaan alueen pelastustoimi voisi sopimuksen 
nojalla hoitaa pelastuslain mukaisia alueen 
pelastustoimelle kuuluvia tehtäviä myös toi-
sella pelastustoimen alueella.  

Voimassa olevassa pelastuslaissa on luetel-
tu viranomaiset, joilla on velvollisuus osallis-
tua pelastustoimintaan ja väestönsuojeluun. 
Säännös muiden viranomaisten tehtävistä on 
yleisluontoinen ja informatiivinen. Käytän-
nössä pelastustoimintaan osallistuminen 
merkitsee sitä, että viranomaiset hoitavat 
omia lakisääteisiä tehtäviään pelastustoimin-
tatilanteessa. Muiden hallinnonalojen lain-
säädännössä on ainoastaan vähän erityisiä 
säännöksiä, joissa säädetään viranomaisen 
nimenomaisista velvoitteista pelastustoimin-
nassa. Ehdotetun mukaan viranomaiset sekä 
kuntien ja valtion laitokset ja liikelaitokset 
olisivat velvollisia osallistumaan pelastuslai-
toksen johdolla pelastustoiminnan suunnitte-
luun sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa 
toimimaan niin, että pelastustoiminta voidaan 
toteuttaa tehokkaasti. Säännöksen uudella 
muotoilulla ja ehdotetulla tehokkuusvaati-
muksella korostetaan tarvetta varautua riittä-
vällä tavalla eri viranomaisten tehtävien hoi-
tamiseen pelastustoiminnan yhteydessä.  

Erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden pe-
lastussuunnitelma tulisi jatkossa laatia ny-
kyisten suunnitteluvelvollisten kohteiden li-
säksi vaarallisten aineiden kuljetuksista rau-
tateillä annetun asetuksen mukaisille järjeste-
lyratapihoille, vaarallisten aineiden kuljetuk-
sesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-
alueilla annetun asetuksen mukaisille satama-
alueille sekä eräille puolustusvoimien tuotan-
tolaitoksille. 

Virka-apua koskevia säännöksiä tarkistet-
taisiin muun muassa nostamalla asetuksesta 
lain tasolle pelastusviranomaisten velvolli-
suus antaa virka-apua. 

Vapaaehtoistoiminnasta on ehdotettuun pe-
lastuslakiin otettu oma luku ja säännöksiä on 
uusittu lisäämällä lakiin säännös vapaaehtois-
toiminnan edistämisestä, sopimuspalokuntien 
ja muiden sopimusyhteisöjen terveystarkas-
tuksista sekä työturvallisuudesta. Uudesta 
sopimuksen perusteella pelastustoimintaan 
osallistuvien henkilörekisteristä olisi säännös 
erillisessä luvussa. Uudella sääntelyllä pyri-

tään parantamaan erityisesti sopimuspalo-
kuntien toimintaedellytyksiä. 

Pelastustoimen koulutusta ja kelpoisuus-
vaatimuksia koskeva sääntely on lakiehdo-
tuksessa säilynyt pääpiirteissään nykyistä 
sääntelyä vastaavana. Kelpoisuusvaatimuksia 
koskevien erivapauksien myöntämisen edel-
lytyksiä tarkistettaisiin. 

Nuohouspalveluja ja nuohoustoimintaa 
koskeva sääntely vastaisi pääpiirteissään 
voimassa olevaa sääntelyä. Nuohoojan am-
mattitutkintoa suorittava henkilö voisi tietyin 
rajoituksin nuohota koulutuksen aikana myös 
itsenäisesti. 

Väestönsuojelutehtävät kuuluisivat sovel-
tamisalasäännöksessä kuvatun mukaisesti 
edelleenkin pelastustoimen ja sen viran-
omaisten tehtäviin osana pelastustoimen pe-
rustehtäviä. Väestönsuojeluun varautumista 
koskevaa sääntelyä kuitenkin tarkistettaisiin. 
Varautumistehtävät on lakiehdotuksessa 
kohdennettu ainoastaan pelastustoimen vi-
ranomaisille ja tehtäviä on tarkennettu. 

 Muiden hallinnonalojen väestönsuojelu-
tehtävät toteutetaan lähtökohtaisesti asian-
omaisten viranomaisten hallinnonalan lain-
säädännön edellyttämällä tavalla. Viranomai-
set vastaavat Geneven sopimuksen ja hallin-
nonalaa koskevan lainsäädäntönsä mukaisesti 
varautumisesta väestönsuojeluun. Lakiehdo-
tukseen ei sisälly nykyisen kaltaista säännös-
tä, jonka mukaan sisäasiainministeriö ja 
aluehallintovirasto antaisivat ohjeita väestön-
suojelun suunnittelun ohjaamiseksi. Pelastus-
toimen suunnitelmat väestönsuojeluun varau-
tumisesta toteutettaisiin edelleen osana pelas-
tustoiminnan suunnittelua ja laissa määritel-
lyssä yhteistyössä muiden viranomaisten 
kanssa. 

Voimassa olevan lain mukaan väestönsuoja 
on rakennettava rakennusta tai samalla tontil-
la tai rakennuspaikalla olevaa rakennusryh-
mää varten, jonka kerrosala on vähintään 600 
neliömetriä ja jossa asutaan tai työskennel-
lään pysyvästi. Säädetty väestönsuojan ra-
kentamisvelvollisuuden aiheuttava 600 ne-
liömetrin raja koskee kaikkia rakennustyyp-
pejä uudisrakentamisessa. Ehdotetun mukaan 
väestönsuoja tulisi jatkossa rakentaa kaikkiin 
rakennuksiin, joiden kerrosala on yli 1200 
neliömetriä. Teollisuus-, tuotanto-, varasto- 
ja kokoontumisrakennusten osalta väestön-
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suojan rakentamisvelvollisuuden aiheuttava 
raja olisi kuitenkin 1500 neliömetriä. Raken-
nuksen peruskorjauksen yhteydessä tehtäväs-
tä uuden väestönsuojan rakentamisvelvoit-
teesta luovuttaisiin ja sen tilalle asetettaisiin 
väestönsuojan kunnostamisvelvollisuus muu-
tos- ja korjaustyön yhteydessä. Väestönsuoji-
en käyttöönottovalmiutta koskevaa sääntelyä 
lievennettäisiin. 

Kunta voisi hakea sisäasiainministeriöltä 
vapautusta väestönsuojien rakentamisesta tie-
tylle alueelle. Edellytyksenä tällaiselle helpo-
tukselle olisi, että väestön suojaaminen olisi 
asianomaisen alueen osalta varmistettu joko 
jo rakennetuilla suojapaikoilla tai muulla ta-
voin. 

Laissa säädettäisiin pelastuslaitokselle 
yleinen velvoite valvoa laissa jokaiselle ase-
tettuja velvollisuuksia sekä rakennuksen ja 
muiden kohteiden turvallisuuteen liittyviä 
velvoitteita. Pelastuslaitoksen olisi osana 
valvontatehtäväänsä toimitettava edelleenkin 
palotarkastuksia. Valvontatehtävä sisältäisi 
kuitenkin myös muita toimenpiteitä. 

Palotarkastettavia kohteita ei enää nykyi-
seen tapaan määriteltäisi laissa tai sen nojalla 
annetuissa säädöksissä, vaan pelastuslaitos 
määrittelisi valvontasuunnitelmassa palotar-
kastettavat kohteet. Suunnitelma perustuisi 
alueella tehtyyn riskien arvioimiseen. Säänte-
lyn muuttamisella on tarkoitus kohdentaa pe-
lastuslaitoksen valvonta nykyistä paremmin 
alueen riskien ja muiden erityisten valvonta-
tarpeiden mukaisesti. Palotarkastusten lisäksi 
alueen pelastusviranomainen suorittaisi asia-
kirjavalvontaa, jonka tarkoituksena on var-
mistaa esimerkiksi kohteen laatiman pelas-
tussuunnitelman sekä muiden palo- ja pois-
tumisturvallisuudesta laadittujen asiakirjojen 
perusteella velvoitteiden noudattaminen koh-
teessa. Valvontaa toteutettaisiin myös erityis-
ten valvontaprojektien muodossa ja niin sa-
nottuna kenttävalvontana tarvittavassa yh-
teistyössä muiden valvontaviranomaisten 
kanssa. Pelastustoimen valvontatehtäviä kä-
sittelevässä luvussa on uudistukseen liittyvät 
säännökset valvontasuunnitelmasta sekä pa-
lotarkastuksen ja muun valvontatehtävän 
toimittamisesta. Nykyistä korjausmääräystä 
ja toiminnan keskeyttämistä sekä erityisiä 
turvallisuusvaatimuksia koskevaa sääntelyä 
on myös uudistettu. 

Vaitiolovelvollisuutta, tiedonsaantioikeutta 
ja pelastustoimen henkilörekisterejä koskevat 
säännökset on tarkistettu ja ne päivitettäisiin 
vastaamaan nykyisen pelastuslain säätämisen 
jälkeen muuttunutta muuta lainsäädäntöä. 
Tiedonsaantioikeutta ja rekisterejä koskevia 
säännöksiä ehdotetaan myös uudistettavan ja 
tarkennettavan siten, että tiedonsaanti- ja re-
kisteröintioikeus vastaisi pelastustoimen uu-
distettuja tehtäviä. 

Pelastustoimen rahoitusta, maksuja, palk-
kiota ja korvauksia koskevaa sääntelyä uu-
distettaisiin. Pelastuslain mukaiset viran-
omaistehtävät suoritetaan nykyisin maksutta. 
Lakiehdotuksen mukaan pelastuslaitos voisi 
periä jatkossa maksun valvontasuunnitelman 
mukaisen palotarkastuksen tai muun valvon-
tatoimenpiteen suorittamisesta. Pelastuslaitos 
voisi periä myös harkintansa mukaan maksun 
tehtävästä, jonka on aiheuttanut hätäkeskuk-
seen liitetyn paloilmoittimen toistuva erheel-
linen toiminta. Valtion osallistumisesta val-
miuden ylläpitämiseen, pelastustoimintaa 
varten saadun avun korvaamisesta, harkin-
nanvaraisista valtion avustuksista sekä met-
sä- ja maastopalojen sammutuskustannuksis-
ta säädettäisiin nykyistä sääntelyä pääpiir-
teissään vastaavalla tavalla. 

Pelastustoiminnassa ja väestönsuojelussa 
sattunut tapaturma tai saatu ammattitauti voi 
tulla nykyisin korvattavaksi valtion varoista. 
Korvaus voidaan maksaa henkilölle, joka on 
määrätty avustamaan pelastustoiminnassa, 
määrätty väestönsuojelukoulutukseen, kuu-
luu sopimuspalokuntaan eikä ole oikeutettu 
korvaukseen muutoin tapaturmavakuutuslain 
nojalla sekä henkilölle, joka kuuluu teolli-
suus- tai laitospalokuntaan, joka ei ole alueen 
pelastustoimen sopimuspalokunta ja tapa-
turma sattuu palokunnan osallistuessa pelas-
tustoimintaan laitoksen ulkopuolella. Säänte-
lyä täydennettäisiin siten, että korvauksiin 
olisivat oikeutettuja myös pelastustoimintaan 
vapaaehtoisesti osallistuneet sekä omatoimi-
siin pelastustoimenpiteisiin pelastuslain aset-
taman jokaisen toimintavelvollisuuden perus-
teella ryhtyneet henkilöt. Samalla pelastus-
lailla kumottaisiin ihmishenkeä pelastettaessa 
sattuvan tapaturman korvaamisesta annettu 
laki (158/1935). Pelastuslaissa tarkoitettu 
korvaus voidaan myöntää tulipalo- ja muussa 
onnettomuustilanteessa pelastustoimenpitei-
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siin ryhtyneelle, kun kumottavaksi ehdotetun 
lain mukaan korvaus voidaan myöntää aino-
astaan ihmishenkeä pelastettaessa sattuneen 
tapaturman johdosta. Tapaturma- ja ammatti-
tautikorvaus maksettaisiin myös aina, jos ta-
paturma on sattunut tai ammattitauti aiheutu-
nut käytettäessä teollisuus- tai laitospalokun-
taa pelastustoimintaan laitoksen ulkopuolella.  

Meripelastuslain (1145/2001) 23 §:ää eh-
dotetaan vastaavasti muutettavaksi siten, että 
korvaus voitaisiin maksaa henkilölle, joka on 
ryhtynyt oma-aloitteisesti tilanteen edellyt-
tämiin tarpeellisiin ja mahdollisiin toimiin 
vaarassa olevan pelastamiseksi. 

Uhkasakkoa ja teettämisuhkaa sekä ran-
gaistuksia koskevat säännökset vastaisivat 
pääpiirteissään voimassa olevassa pelastus-
laissa säädettyä. Säännöksiä on kuitenkin ny-
kyisestään täsmennetty ja muotoiltu tarkkara-
jaisemmiksi. 

Lakiin ehdotetaan otettavaksi uusi säännös 
alueen pelastusviranomaisen oikeudesta mää-
rätä rakennukseen tai rakennelmaan viran-
omaisverkon (pelastustoiminnassa käytettä-
vien radiopuhelimien) käytettävyyttä var-
mentavia laitteita. 

Lakiehdotuksen voimaantulosäännös sisäl-
tää tarpeelliset säännökset pelastustoimen 
aluejaosta, suunnitelmista, sopimuksista, vä-
estönsuojien rakentamisesta, henkilörekiste-
reistä, kelpoisuusvaatimuksista sekä muista 
keskeisistä uuden lain voimaantulon liittyvis-
tä asioista. Voimaantulosäännöksessä on 
määritelty kumottavan pelastuslain nojalla 
annetut sisäasiainministeriön asetukset, jotka 
on tarkoitus jättää voimaan uuden pelastus-
lain voimaantulon yhteydessä. Säännöksessä 
tarkoitetut ministeriön asetukset korvattaisiin 
uuden pelastuslain voimaantulon jälkeen sitä 
mukaa kuin niiden uudistamiseen on sisällöl-
lisesti tarvetta.  

 
3  Esityksen vaikutukset  

3.1 Taloudelliset vaikutukset 

Yleistä kunnallisten viranomaisen suorittei-
den maksullisuudesta 

Voimassa olevassa pelastuslaissa ei ole 
vastaavaa valtuutusta maksujen perimiseen 
kuin mitä on useissa muissa kunnallista vi-

ranomaistoimintaa koskevissa säädöksissä. 
Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsit-
telyn turvallisuudesta annetun lain 
(390/2005) perusteella alueen pelastusviran-
omainen voi päättää lakiin perustuvien suo-
ritteidensa maksullisuudesta ja maksujen 
suuruudesta valtion maksuperustelaissa 
(150/1992) säädettyjen periaatteiden mukai-
sesti. Esimerkiksi Keski-Uudenmaan pelas-
tuslaitoksen alueella maksu vaarallisen ke-
mikaalin vähäistä teollista käsittelyä ja varas-
tointia harjoittavan toiminnanharjoittajan pe-
lastusviranomaiselle tekemän lakisääteisen 
ilmoituksen käsittelystä on nykyisin 159 eu-
roa ja mainitun lain mukaisen tuotantolaitok-
sen tarkastuksen toimittamisesta 318 euroa.  

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 
perusteella kunnalla on oikeus periä raken-
nusvalvontaviranomaisen suorittamista teh-
tävistä maksu, jonka perusteet määrätään 
kunnan hyväksymässä taksassa. Esimerkiksi 
Helsingissä yleinen rakennuslupamaksu on 
383,97 euroa ja siihen lisätään 4,56 euron 
maksu neliömetriä kohden. Suomen Kunta-
liitto on rakennusvalvonnan maksusuosituk-
sessaan esittänyt, että rakennusvalvonnan 
toimintamenot katettaisiin kokonaan rakenta-
jilta perittävillä maksuilla. Riittäviä maksutu-
loja on katsottu tarvittavan rakennusvalvon-
nan toimintaedellytysten turvaamiseksi sekä 
tehtävien ja resurssien tasapainottamiseksi. 

Ympäristöterveydenhuollon laeissa, muun 
muassa laissa kulutustavaroiden ja kuluttaja-
palvelusten turvallisuudesta annetussa laissa 
(75/2004), säädetään, että kunnan valvontavi-
ranomaisen tulee periä toiminnanharjoittajal-
ta maksu kunnan hyväksymän valvontasuun-
nitelman mukaisista tarkastuksista. Maksulli-
nen suorite on yleensä myös tarkastusten pe-
rusteella annettujen määräysten valvonta. 
Maksujen perusteista ja taksasta päättää kun-
ta kuitenkin niin, että maksun suuruus vastaa 
enintään toimenpiteestä aiheutuneita kustan-
nuksia. Tarkastuksesta perittävä maksu on 
yleensä ollut 100—500 euroa riippuen muun 
muassa tarkastuksen vaatimasta työmäärästä. 
Tarkoitus on ollut, että valvonnasta perittävät 
maksut kohdistetaan kunnallisen ympäristö-
terveydenhuollon valvonnan voimavarojen 
kehittämiseen. 
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Palotarkastusten maksullisuus 

Lakiehdotuksen 96 §:n mukaan pelastuslai-
tos voisi periä maksun valvontasuunnitelman 
mukaisen palotarkastuksen tai muun valvon-
tatoimenpiteen suorittamisesta.  

Maksujen päätarkoituksena on varmistaa 
osaltaan pelastustoimen paikallistason val-
vontaviranomaisen toimintaedellytyksiä. Pe-
rittävien maksujen suuruudesta päättäisi alu-
een pelastustoimi hyväksymässään taksassa. 
Alueen pelastustoimen tulisi määrätä suorit-
teistaan perimät maksut siten, että ne vastaa-
vat suuruudeltaan enintään suoritteen tuotta-
misesta aiheutuvien kokonaiskustannusten 
määrää eli omakustannusarvoa. 

Jos voimassa olevan pelastuslain mukaisis-
ta erityiskohteiden palotarkastuksista olisi 
peritty 300 euron tarkastusmaksu, olisivat 
maksutulot vuonna 2008 olleet koko maassa 
yhteensä noin 11 miljoonaa euroa. 

Palotarkastukset suoritetaan valvontasuun-
nitelmassa määriteltyjen riskien perusteella. 
Palotarkastettavilla kohteilla on mahdollisuus 
vaikuttaa kohteen palotarkastuksista aiheutu-
viin maksuihin. Jos kohde on hoitanut 
asianmukaisesti pelastuslaissa säädetyt va-
rautumis- ja muut turvallisuusvelvoitteensa, 
palotarkastuksia voidaan tehdä harvemmin. 
Jos velvoitteita on laiminlyöty, palotarkas-
tuksia tehdään useammin, jotta kohteen tur-
vallisuustaso saadaan ohjattua laissa vaadi-
tulle tasolle. Lisämaksuja kohteelle voi tulla 
myös palotarkastuksessa annettujen korjaus-
määräysten noudattamisen valvonnasta. 

 
Hoitolaitosten sekä palvelu- ja tukiasumisen 
poistumisturvallisuusvaatimuksesta aiheutu-
vat kustannukset 

Lakiehdotuksen 18 §:ssä säädetään hoito-
laitosten sekä palvelu- ja tukiasumisen pois-
tumisturvallisuusvaatimuksesta.  

Vuonna 2009 sisäasiainministeriö toteutti 
koko maan kattavan kyselytutkimuksen hoi-
tolaitosten sekä erityisryhmien ryhmämuo-
toisten asumisyksiköiden paloturvallisuudes-
ta. Turvallisuusselvitysvelvollisia kohteita on 
pelastuslaitosten antamien palotarkastustieto-
jen perusteella noin 4000.  

Tutkimuksessa kartoitettiin erityisesti tur-
vallisuusselvitysten tekemistä ja automaattis-

ten sammutuslaitteistojen asentamista. Tut-
kimuksen mukaan turvallisuusselvitys on 
tehty 89 prosentissa toimipaikoista, näistä 22 
prosentissa rakennuslupamenettelyn yhtey-
dessä ja 78 prosentissa olemassa olevaan ra-
kennukseen pelastustoimen lainsäädännön 
velvoittamana. 

Turvallisuusselvityksen lopputuloksena 41 
prosentissa oli päädytty tarpeeseen suojata ti-
lat automaattisella sammutuslaitteistolla. 
Poikkeuksena kuitenkin lastensuojelun toi-
mipaikat, kuten perhekodit, joista vain muu-
tamassa tuloksena oli sammutuslaitteiston 
asentaminen. Myös päihdehuollon laitoksissa 
ja asumispalveluissa vain 16 prosentissa oli 
päädytty automaattiseen sammutuslaitteis-
toon.  

Noin puolet toimipaikoista oli varustettu 
automaattisella sammutuslaitteistolla. Kol-
masosassa asennus oli tehty rakentamisen 
yhteydessä, kolmasosassa peruskorjauksen 
yhteydessä ja kolmasosassa erillisenä toi-
menpiteenä. Asentamiskustannukset olivat 
vaihdelleet 13 000 ja 800 000 euron välillä, 
valtaosalla kustannukset olivat alle 100 000 
euroa. Erityisesti pienissä kohteissa kustan-
nukset ovat viime vuosina laskeneet. Kustan-
nuksiin oli saatu avustusta yleisimmin Raha-
automaattiyhdistykseltä tai Asumisen rahoi-
tus- ja kehittämiskeskukselta. Avustuksen 
määrä on ollut 12—100 prosenttia automaat-
tisen sammutuslaitteiston hankinnan koko-
naiskustannuksista. Raha-
automaattiyhdistyksen tekemien avustuspää-
tösten mukaan sammutuslaitteiston asenta-
miskustannukset olivat keskimäärin 73 euroa 
neliömetriä kohti. 

Sammutuslaitteiston huoltokustannukset 
ovat noin 500 euroa vuodessa. Lisäksi tulevat 
paloilmoitinjärjestelmän kustannukset noin 
500 euroa ja mahdollinen vesimaksu, joka 
esimerkiksi Helsingissä on 2000 euroa. 
 
 
Paloilmoittimen erheellisestä toiminnasta pe-
rittävä maksu 

Lakiehdotuksen 96 §:n mukaan pelastuslai-
tos voisi harkintansa mukaan periä maksun 
tehtävästä, jonka on aiheuttanut hätäkeskuk-
seen liitetyn paloilmoittimen toistuva erheel-
linen toiminta. 
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Automaattisista paloilmoittimista johtuvat 
hälytystehtävät muodostivat vuonna 2008 
noin 22 prosenttia pelastuslaitosten hälytys-
tehtävistä. Kiinteistöjä, joiden automaattinen 
paloilmoitinlaitteisto on kytketty hätäkeskuk-
seen, on noin 15 300. Suhteellisesti eniten 
erheellisiä paloilmoituksia tuli 500 kiinteis-
töstä, joiden yhteenlaskettu erheellisten häly-
tysten määrä oli 5100 hälytystä. Pahimmil-
laan paloauto on käynyt yhteensä 1800 kertaa 
sadassa eniten erheellisiä tehtäviä aiheutta-
neessa kohteessa. 

Ehdotetun maksun tavoitteena on vähentää 
erheellisiä paloilmoituksia niissä kiinteistöis-
sä, joissa ei ole valistuksesta ja neuvonnasta 
huolimatta ryhdytty toimenpiteisiin erheellis-
ten paloilmoitusten vähentämiseksi. 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella on 
vuoden 2007 ensimmäisen vuosipuoliskon 
tietojen perusteella arvioitu automaattisten 
paloilmoittimien aiheuttamiin hälytystehtä-
viin käytettävän noin 12 prosenttia hälytys-
tehtäviin käytetyistä kaikista työtunneista. 
Yhden automaattisen paloilmoittimen aiheut-
taman hälytystehtävän (tarkistustehtävä) pe-
lastuslaitokselle aiheuttamiksi kustannuksiksi 
arvioitiin samassa yhteydessä 1800 euroa.  

Jos maksu perittäisiin esimerkiksi kalente-
rivuoden aikana aiheutetusta neljännestä er-
heellisestä paloilmoituksesta lähtien, olisi 
maksuja vuonna 2008 joutunut suorittamaan 
1430 kiinteistöä. Tämä on alle 10 prosenttia 
kaikista automaattisella paloilmoittimella va-
rustetuista kohteista. Nämä kiinteistöt aiheut-
tivat yhteensä 9400 aiheetonta tehtävää eli 
miltei puolet kaikista erheellisistä paloilmoi-
tuksista. Maksun suuruus perustuisi tehtä-
vään käytettyihin työtunteihin, polttoaineku-
luihin, kaluston kulumiseen ja erheellisistä 
tehtävistä aiheutuvan valmiuden ylläpitämi-
sestä johtuviin kustannuksiin. Maksun määrä 
voisi olla enintään omakustannusarvon suu-
ruinen. Jos maksu olisi esimerkiksi 500 eu-
roa, vuoden 2008 hälytysmäärillä maksuja 
kertyisi yhteensä 2 500 000 euroa.  Eniten 
tehtäviä aiheuttaneen kiinteistön maksut oli-
sivat tämän laskusäännön mukaisesti 28 500 
euroa vuodessa.  
 

Väestönsuojien rakentamisen kustannukset 

Suomessa oli vuoden 2006 lopussa 42 000 
väestönsuojaa ja niissä suojapaikkoja yhteen-
sä 3,5 miljoonalle henkilölle. Väestönsuojien 
yhteenlaskettu arvo on noin 4 miljardia eu-
roa.  

Väestönsuojia on rakennettu 2000-luvulla 
keskimäärin 1000 kappaletta vuodessa ja 
niissä on noin 80 000 suojapaikkaa. Vuosit-
tain väestönsuojien rakentamiseen käytetään 
arviolta noin 80 miljoonaa euroa, josta noin 
puolet on tilan väestönsuojaominaisuuksista 
johtuvia lisäkustannuksia (normaalit raken-
tamiskustannukset ylittäviä kustannuksia). 

Väestönsuojista 43 prosenttia rakennetaan 
asuinrakennuksiin  ja 33 prosenttia teolli-
suus-, varasto- ja liikerakennuksiin. Loput 
suojista rakennetaan muun muassa liike-, 
toimisto-, sairaala- ja opetusalan rakennuk-
siin. Keskimääräinen väestönsuojan koko on 
66 neliömetriä. 

Lakiehdotuksen mukaisella sääntelyllä te-
ollisuus-, varasto- ja kokoontumisrakennuk-
siin vuosittain rakennettavien suojien määrä 
vähenisi noin 65 prosenttia.  Muiden raken-
nusten osalta vuosittain rakennettavien suoji-
en määrä vähenisi nykyisestä noin 45 pro-
senttia. Lakiehdotuksen mukainen muutos 
väestönsuojien rakentamisvelvoitteisiin pie-
nentäisi arvion mukaan väestönsuojien ra-
kentamisen kustannuksia noin 21 miljoonaa 
euroa vuodessa.  

Lakiehdotuksen mukaan valtioneuvoston 
asetuksella säädettäisiin tarkemmin väestön-
suojien koosta, rakenteesta ja sijainnista. Si-
säasiainministeriön asetuksella säädettäisiin 
väestönsuojien teknisistä yksityiskohdista. 
Asetustasoista sääntelyä on uuden pelastus-
lain voimaantulon yhteydessä tarkoitus muut-
taa siten, että teräsbetonisuojien ja kalliosuo-
jien rakenteelliset vaatimukset uusittaisiin. 
Säännösten uudistamisen johdosta suojien 
rakentamiskustannusten arvioidaan alenevan 
noin 10 prosentilla eli yhteensä noin 8 mil-
joonalla eurolla vuodessa. 

Lakiehdotuksen mukaan rakennuksen ra-
kentamiseen verrattavien korjaus- ja muutos-
töiden yhteydessä sekä muutettaessa raken-
nuksen käyttötarkoitusta tulisi myös väestön-
suoja kunnostaa siten, että se täyttäisi sovel-
tuvin osin sisäasiainministeriön asetuksella 
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säädettävät väestönsuojien teknisiä yksityis-
kohtia koskevat määräykset. Uudistuksen 
tarpeessa ovat erityisesti vuosina 1954—
1971 rakennetut väestönsuojat, joissa on yh-
teensä miljoonaa suojapaikkaa (10 000 väes-
tönsuojaa). Väestönsuojien kunnostamisen 
arvioidaan toteutuvan 40 vuoden kuluessa ja 
kunnostamisen vuotuisiksi kustannuksiksi 
arvioidaan noin 2 miljoonaa euroa. 

 
Terveystarkastusten järjestämisestä aiheutu-
vat kustannukset 

Lain 53 §:ssä säädettäisiin velvollisuudesta 
järjestää lain 25 §:ssä tarkoitettuun sopimus-
palokuntaan ja muuhun sopimuksen tehnee-
seen yhteisöön kuuluvalle savusukeltajalle tai 
muuta vastaavaa raskasta työtä tekevälle 
henkilölle pelastustoimintaan kuuluvasta 
työstä ja työolosuhteista johtuvien terveys-
vaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja tor-
jumiseksi sekä henkilön turvallisuuden, työ-
kyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistä-
miseksi tarkoitetut tehtävien edellyttämät 
työterveyslain 12 §:ssä säädettyjä tarkastuk-
sia vastaavat terveystarkastukset ja muut en-
naltaehkäisevät palvelut siltä osin kuin hen-
kilöllä ei ole oikeutta työterveyshuoltolaissa 
tarkoitettuun työterveyshuoltoon työsuhteen 
perusteella. Kaikille sopimuspalokuntalaisille 
ja muille säännöksessä tarkoitettuihin yhtei-
söihin kuuluville henkilöille ei makseta yh-
teisön tai pelastuslaitoksen toimesta palkkaa 
pelastustoimintaan kuuluvien tehtävien hoi-
tamisesta. Heille ei näin ollen muodostu kai-
kissa tapauksissa työsuhdetta yhteisöön tai 
pelastuslaitokseen, jolloin työterveyshuolto-
lain mukaan työterveyshuollosta vastaavaa 
työnantajaa ei voida osoittaa. 

Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntayh-
distyksen tai muun säännöksessä tarkoitetun 
yhteisön välinen suhde perustuu kaikilta osin 
niiden väliseen sopimukseen. Sopimuksessa 
tulisi muun ohella sopia siitä, kumpi sopija-
puolista vastaa 53 §:ssä säädetyistä velvoit-
teista. Sopimukseen tulisi ottaa määräykset 
järjestettävien palveluiden laajuudesta ja si-
sällöstä. Sopimukseen olisi otettava määrä-
ykset järjestettävien palveluiden laajuudesta 
ja sisällöstä vain siltä osin kuin säännöksessä 
tarkoitettuja palveluja ei ole 53 §:n edellyt-
tämässä laajuudessa järjestetty muutoin, esi-

merkiksi henkilön siviilityönantajan toimes-
ta. 

Käytännössä pelastustoimintaan osallistu-
vien sopimuspalokuntalaisten ja erityisesti 
savusukellustoimintaan osallistuvien henki-
löiden terveystarkastuksista (savusukellus-
kelpoisuuden määrittelystä) on huolehdittu 
pääsääntöisesti pelastuslaitosten toimesta. 
Säädettäväksi esitetyn velvoitteen ei arvioida 
aiheuttavan pelastuslaitoksille ja sopimuspa-
lokunnille nykyistä merkittävästi suurempia 
kustannuksia. 

 
Pelastusviranomaisen tiedonsaantioikeuden 
maksuttomuus 

Lakiehdotuksen 87 §:n mukaan alueen pe-
lastusviranomaisen tulee toimittaa pelastus-
toimen suoritteista, voimavaroista, järjeste-
lyistä ja muusta varautumisesta sekä toimen-
piderekisteristä maksutta sisäasiainministeri-
ölle, aluehallintovirastolle ja Pelastusopistol-
le tietoja, jotka ovat tarpeen tilastojen teke-
mistä varten. Nykyisestä sääntelystä poiketen 
säännöksessä todetaan tietojen toimittamisen 
maksuttomuus, joka vastaa kuitenkin nykyis-
tä tosiasiallista käytäntöä. Säännöksen mu-
kaisten tietojen toimittamistarve on suhteelli-
sen vähäinen, koska toimenpiderekisterin tie-
toja saavat lain mukaan käsitellä muutoinkin 
sisäasiainministeriön ja aluehallintoviraston 
palveluksessa olevat valtion pelastusviran-
omaiset. Pelastusopisto huolehtii toimenpide-
rekisterin teknisestä ylläpidosta ja sillä on oi-
keus käyttää rekisterissä olevia tietoja tilasto-
jen laatimista varten. 

Lakiehdotuksen 88 §:n mukaan palontut-
kintaa suorittavalla alueen pelastusviran-
omaisella ja onnettomuuden tutkintaa suorit-
tavalla tutkintalautakunnalla olisi oikeus saa-
da maksutta tutkinnassa tarvittavia asiakirjoja 
onnettomuuskohteen edustajalta ja tietoja vi-
ranomaisilta. Voimassa olevassa laissa mak-
suttomuusperiaatteesta ei ole nimenomaisesti 
säädetty, vaikka käytännössä tiedot on tut-
kinnan yhteydessä toimitettu pääsääntöisesti 
maksutta. 

Lakiehdotuksen 89 §:n mukaan pelastusvi-
ranomaisella olisi oikeus saada maksutta tie-
toja pelastustoiminnan suunnittelua ja toteu-
tusta sekä valvontatehtäviä varten säännök-
sessä yksilöidyistä rekistereistä. Tiedonsaan-
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tioikeus koskisi Väestörekisterikeskuksen, 
Maanmittauslaitoksen, Tilastokeskuksen ja 
useiden muiden tahojen ylläpitämissä rekiste-
reissä olevia tietoja. Voimassa olevan lain 
37 §:n mukaisten rakennustietojen saamista 
ei ole säädetty nykyään nimenomaisesti mak-
suttomaksi. Käytännössä kuitenkin mainittuja 
tietoja on toimitettu pelastusviranomaisille 
myös korvauksetta. Yleisen edun ja ihmisten 
turvallisuuden kannalta on tarkoituksenmu-
kaista, etteivät pelastustoiminta ja sen suun-
nittelu sekä pelastustoimen valvontatehtävät 
vaikeudu pelastusviranomaisten tarvitsemien 
tietojen maksullisuudesta johtuen. Pelastus-
toimen tehtävien hoitaminen on säädetty 
kuntien lakisääteiseksi tehtäväksi ja tietojen 
saannin maksuttomuutta puoltaa muun muas-
sa tavoite minimoida kunnille lakisääteisistä 
tehtävistä aiheutuvia taloudellisia rasitteita.  

Lakiehdotuksen 90 §:n 1 momentin mu-
kaan pelastusviranomaisella olisi oikeus saa-
da maksutta tietoja henkilöstön varaamiseksi 
väestönsuojelutehtäviin. Voimassa olevan 
pelastuslain 52 §:ssä osa ehdotetussa pykä-
lässä tarkoitetuista tiedoista on jo nykyisin 
säädetty annettavaksi maksutta. Lakiehdo-
tuksen 90 §:n 2 momentin mukaan pelastus-
viranomaisella olisi oikeus saada maksutta 
tietoja viranomaisten rekistereistä rakennus-
ten osalta väestönsuojelua ja sen valmistelua 
varten. Voimassa olevan pelastuslain vastaa-
vassa säännöksessä maksuttomuudesta ei ole 
nimenomaisesti säädetty. Lakiehdotuksen 90 
§:n 3 momentin mukaan pelastusviranomai-
sella sekä liikenne- ja viestintäministeriöllä 
olisi oikeus saada maksutta tietoja evakuoin-
teja ja muuta väestönsuojelua varten. Voi-
massa olevan pelastuslain 52 §:n 3 momen-
tissa on säädetty vastaavien tietojen maksut-
tomuudesta nykyisin. Lakiehdotuksen 90 §:n 
4 momentin mukaan pelastusviranomaisella 
sekä liikenne- ja viestintäministeriöllä olisi 
lisäksi oikeus saada maksutta tietoja viran-
omaisten poikkeusolojen varaustietoihin pe-
rustuvasta valtakunnallisesta tiekuljetusten 
ohjauksen tietojärjestelmästä. Voimassa ole-
vaan pelastuslakiin sisältyy vastaava maksut-
tomuusperiaate. 

Esimerkiksi lakiehdotuksen 89 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdan mukaisia tietoja pelastuslai-
tokset tarvitsevat lakiehdotuksen 29 §:ssä 
tarkoitetun pelastustoimen palvelutasopää-

töksen laadinnan yhteydessä (1—4 vuoden 
välein) alueella esiintyvien uhkien arvioinnin 
taustatiedoiksi. Mainitut tiedot toimittaa Ti-
lastokeskus ja  se  veloittaa koko Suomen 
alueen  käsittävästä  ruututietokannasta  noin   
20 000 euroa.  

Lakiehdotuksen 93 §:n mukaista valvonta-
rekisteriä (palotarkastustiedot) varten pelas-
tuslaitokset tarvitsevat 2—4 kertaa vuodessa 
rakennustietokannan päivityksen 89 §:n mu-
kaisista rekistereistä. Väestörekisterikeskuk-
sen toimitusmaksu tiedoille on noin 170 eu-
roa sekä lisäksi 0,06 euroa rakennusta koh-
den. Pelastuslaitosten vuosina 2008 ja 2009 
toteutuneiden kulujen perusteella arvioituna 
rakennustietokannan päivittäminen maksaa 
kaikille maan pelastuslaitokselle vuosittain 
yhteensä noin 47 000 euroa. Muun muassa 
viranomaisia koskevien toimialueiden muu-
tosten yhteydessä tietojen päivityksestä ai-
heutuu tavanomaista suurempia kustannuk-
sia. 

 
Sammutusvesijärjestelyiden kustannukset 

Voimassa olevan pelastuslain mukaan kun-
ta huolehtii alueellaan sammutusveden järjes-
tämisestä alueen pelastustoimen tarpeisiin. 
Nykyistä sääntelyä vastaten pelastustoimen 
alueeseen kuuluvien jokaisen kunnan itsenäi-
seksi velvollisuudeksi säädettäisiin lakiehdo-
tuksen 30 §:n mukaisesti edelleenkin huoleh-
tia sammutusveden hankinnasta pelastuslai-
toksen tarpeisiin. Nykyään kunnat ja vesi-
huoltolaitokset sopivat sammutusveden toi-
mittamisesta mahdollisesti aiheutuvien kus-
tannusten korvaamisesta vapaasti. Käytän-
nössä kunnat eivät ole pääsääntöisesti suorit-
taneet vesihuoltolaitoksille erillistä maksua 
sammutusveden toimittamisesta (rakenteelli-
sista kustannuksista tai sammutusvedestä). 
Ehdotetun sääntelyn mukaan kunta olisi vel-
vollinen sopimaan sammutusveden toimitta-
misesta aiheutuvien kustannusten jakamisen 
perusteet sammutusvettä toimittavan vesi-
huoltolaitoksen kanssa sammutusvesisuunni-
telman laatimisen yhteydessä. Koska sammu-
tusveden toimittaminen vesihuoltolaitoksen 
verkostosta palvelee laitoksen piirissä olevia 
asiakkaita suhteellisen tasapuolisesti ja ver-
kostosta suoraan otetun veden määrä on suh-
teellisen vähäinen sekä käytetyn vesimäärän 
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mittaaminen vaikeaa, olisi tarkoituksenmu-
kaista, että sammutusvedestä ei perittäisi jat-
kossakaan maksuja. Sammutusvesisuunni-
telmassa sovittaisiin myös periaatteista, joi-
den perusteella palopostien ja sammutus-
vesiasemien kunnossapidon ja huollon kus-
tannukset jaetaan sammutusveden hankinnas-
ta vastaavan kunnan sekä sammutusveden 
toimittamisesta vastaavan vesihuoltolaitok-
sen kesken. Vesihuoltolaitoksen osallistumi-
nen palopostien ja sammutusvesiasemien 
kunnossapidosta ja huollosta aiheutuviin kus-
tannuksiin on perusteltua, koska laitteita käy-
tetään myös vesijohtoverkon kunnossapidon 
ja huollon tarpeisiin. Ehdotetun uuden ny-
kyistä tarkemman ja eri osapuolten vastuita 
ja velvollisuuksia sammutusveden toimitta-
misessa selkiyttävän sääntelyn ei arvioida ai-
heuttavan kunnille nykyistä merkittävästi 
suurempia kustannuksia. 
 
Viranomaisverkon käytettävyyttä koskevien 
erityisten tuvallisuusvaatimusten kustannuk-
set 

Lakiehdotuksen 109 §:n mukaan alueen pe-
lastusviranomainen voisi määrätä rakennuk-
sen tai rakennelman omistajan hankkimaan 
viranomaisradioverkon käytettävyyttä var-
mistavia laitteita ja pitämään ne toiminta-
kunnossa.  

Laitteiden hankinta- ja asennuskustannus-
ten arvioidaan olevan rakennuksen koosta ja 
rakenteellisista ominaisuuksista riippuen 
pääsääntöisesti 3 000—50 000 euroa. Yhte-
näiseen kellaritilaan asennetun viranomais-
verkon käytettävyyttä parantavan laajakaista-
toistimen ja siihen liittyvien antennien kus-
tannukset asennuksineen lähtevät noin 3 000 
eurosta. Yhdellä laajakaistatoistimella ja 
kaapeloinnilla toteutetun laajan yhtenäisen ti-
lan (esimerkiksi sairaalan kellaritilat) tarvit-
semien toimenpiteiden kustannukset lähtevät 
noin 25 000 eurosta. Useampia laajakaista-
toistimia edellyttävien toimenpiteiden kus-
tannukset ovat arvion mukaan noin 50 000 
euroa (esimerkiksi tunnelitilat ja metallira-
kenteiset teollisuusrakennukset). Poikkeuk-
sellisen suurissa ja laajoissa kohteissa kus-
tannukset voivat nousta edellä mainittuja 
suuremmiksi. Laitteiden vuotuiset ylläpito-

kustannukset ovat noin 10 prosenttia laittei-
den hankintakustannuksista. 

 
 

Pelastustoimintaan liittyvän tapaturman kor-
vaaminen valtion varoista 

Pelastuslain nojalla korvattavien tapaturmi-
en ja ammattitautien korvauksensaajien piiriä 
ehdotetaan laajennettavaksi tietyin osin. 
Korvauksiin olisivat oikeutettuja jatkossa 
myös pelastustoimintaan vapaaehtoisesti 
osallistuneet sekä omatoimisiin pelastustoi-
menpiteisiin pelastuslain asettaman jokaisen 
toimintavelvollisuuden perusteella ryhtyneet 
henkilöt. Samalla pelastuslailla kumottaisiin 
ihmishenkeä pelastettaessa sattuvan tapatur-
man korvaamisesta annettu laki (158/1935). 
Tapaturma- ja ammattitautikorvaus makset-
taisiin myös aina, jos tapaturma on sattunut 
tai ammattitauti aiheutunut käytettäessä teol-
lisuus- tai laitospalokuntaa pelastustoimin-
taan laitoksen ulkopuolella. Pelastuslaissa 
tarkoitetut korvaukset maksetaan valtion va-
roista ja korvausasiat käsittelee Valtiokontto-
ri. Ehdotetuilla laajennuksilla ei arvioida ole-
van merkittävää vaikutusta valtion maksami-
en korvausten määrään. 

 
 
Lain taloudellisia vaikutuksia seurataan 

lain voimaantulon jälkeen erityisesti hoitolai-
tosten ja palvelu- ja tukiasumisen poistumis-
turvallisuusvaatimuksen suhteen sekä väes-
tönsuojien rakentamiskustannusten suhteen. 

 
 

3.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-
taan 

Säädöksissä tarkkaan määritellyistä palo-
tarkastuksista siirrytään ehdotuksen mukaan 
järjestelmään, jossa pelastuslaitos itse laati-
mansa ja riskien arviointiin perustuvan val-
vontasuunnitelman pohjalta toteuttaa laissa 
säädettyä valvontavelvollisuuttaan. Järjes-
telmän uusiminen ei edellytä pelastustoimen 
resurssitarpeisiin lisäystä. Valvontasuunni-
telman mukaisista palotarkastuksista perittä-
vät maksut kattaisivat osan toiminnasta ai-
heutuvista kuluista.  
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Lakiehdotukseen ei muutoinkaan sisälly 
sellaisia uudistuksia, jotka lisäisivät viran-
omaistoiminnan kustannuksia merkittävästi. 

Erheellisistä paloilmoituksista perittävien 
maksujen arvioidaan vähentävän pelastuslai-
tosten ja niiden sopimuspalokuntien tehtäviä 
siten, että mahdollisesti vapautuvat voimava-
rat ja käytettävissä oleva työaika voidaan 
suunnata muun muassa valistus-, ohjaus- ja 
neuvontatehtäviin sekä pelastuslaitosten uu-
teen valvontatehtävään. 

Lakiehdotuksen uudistetut säännökset vi-
ranomaisten yhteistyöstä onnettomuuksien 
ehkäisyssä ja pelastustoiminnassa tehostavat 
viranomaisten mahdollisuuksia toimia lain 
tavoitteen toteuttamiseksi. 

Pelastustoimen organisaatiota koskevien 
säännösten uudistamisella pyritään selkiyt-
tämään eri toimijoiden tehtäviä pelastustoi-
messa. 

Pelastusviranomaisten nykyistä laajemmal-
la oikeudella saada maksutta käyttöönsä pe-
lastustoimintaa ja valvontatehtäviä varten 
tarvittavia tietoja parannetaan käytännössä 
pelastuslaitosten mahdollisuuksia suorittaa 
laadukkaasti säädettyä varautumis- ja valvon-
tatehtävää.  

 
3.3 Ympäristövaikutukset 

Lakiehdotuksen mukaan pelastuslaitoksen 
on alueellaan valvottava pelastuslain ja sen 
nojalla annettujen säädösten noudattamista 
jokaiselle kuuluvien yleisten velvollisuuksien 
osalta ja erityisesti rakennusten ja muiden 
kohteiden turvallisuuteen liittyvien järjeste-
lyiden osalta. Valvonnalla voidaan arvioida 
olevan tulipalojen vähentymisen lisäksi vai-
kutuksia laajemminkin ympäristön hyväksi. 
Hyvin toimivat ja riittävästi valvotut turvalli-
suusjärjestelyt rakennuksissa ja muissa koh-
teissa vähentävät osaltaan ympäristöön koh-
distuvaa kuormitusta, joita voi aiheutua esi-
merkiksi vaarallisten ja tulenherkkien ainei-
den säädösten vastaisesta säilyttämisestä ja 
käytöstä. 

Väestönsuojan rakentamisen ympäristövai-
kutuksia ei voida pitää merkittävinä verrattu-
na muun rakentamisen ympäristövaikutuk-
siin. Väestönsuojilla on käytännössä aina 
myös normaaliolojen käyttötarkoitus. Väes-
tönsuojien normaaliolojen käyttöä pyritään 

monipuolistamaan sillä, että suojan käyt-
töönottoaikaa pidennetään yhdestä vuoro-
kaudesta kolmeen vuorokauteen. Väestön-
suojatilojen osoittaminen normaalioloissa 
esimerkiksi urheiluhalli- tai paikoitustila-
käyttöön vähentää tarvetta rakentaa edellä 
mainittuja tiloja erikseen. Väestönsuojan ra-
kentaminen on kiinteä osa kiinteistön raken-
tamisen kokonaisuutta. Tämän vuoksi väes-
tönsuojan rakentamisen vaikutukset ympäris-
töön eivät poikkea muusta rakentamisesta. 
Teräsbetoniväestönsuojien elinkaari on noin 
100 vuotta ja kallioon rakennettavien väes-
tönsuojien jopa satoja vuosia. 

 
3.4 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Pelastustoimen lainsäädännön ja pelastus-
toimen järjestelmän kehittämisen perimmäi-
senä tavoitteena on vähentää onnettomuuksi-
en määrää ja niistä aiheutuvia vahinkoja sekä 
ylläpitää turvallista elämänlaatua. Uudistuk-
sen strategiset päämäärät liittyvät pelastus-
toimen vaikuttavuuteen, tehokkuuteen ja pal-
velujärjestelmään. Tavoitteena on myös lisä-
tä tehokkuutta siten, että pelastustoimen 
voimavarat, henkilöstö, ammatillinen osaa-
minen ja kalusto, olisivat parhaassa mahdol-
lisessa käytössä. Pelastustoimen palvelujär-
jestelmän tulee kattaa koko maa riskialueiden 
edellyttämällä tavalla ja ammattitaitoisesti.  

Viidenkymmenen vuoden aikana on maa-
hamme saatu kohtuullisin kustannuksin toi-
miva väestönsuojakanta väestön suojaami-
seksi poikkeusoloissa. Lyhyen aikavälin uh-
ka-arvioiden perusteella ei ole tarkoituksen-
mukaista tehdä merkittäviä muutoksia väes-
tönsuojien rakentamiseen, koska suojapaik-
koja voidaan saada aikaan vain pitkäjänteisen 
rakennustoiminnan tuloksena. Väestönsuoji-
en rakentaminen tapahtuu muun rakentami-
sen yhteydessä, joten tästäkään syystä ei ole 
perusteltua muuttaa kovin usein väestön-
suojien rakentamisperusteita. Kustannuksia 
säästäviä ratkaisuja tulee kuitenkin kehittää 
mutta siten, että suojaustaso ei oleellisesti 
heikkene. 
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4  Asian valmistelu 

4.1  Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Sisäasiainministeriö asetti 7 päivänä syys-
kuuta 2007 Pelastuslain uudistamisen esisel-
vitys-hankkeen. Hankkeen tarkoituksena oli 
selvittää pelastuslain uudistamistarpeita on-
nettomuuksien ehkäisyä, väestönsuojelujär-
jestelmää ja väestönsuojien rakentamista 
koskevan sääntelyn osalta. Hankkeen tuli 
selvittää myös muut mahdolliset pelastuslain 
uudistamistarpeet. Selvityksen taustalla oli-
vat pelastustoimen järjestelmässä tapahtuneet 
muutokset ja hallitusohjelman, yhteiskunnan 
elintärkeiden toimintojen turvaamisen strate-
gian, sisäisen turvallisuuden ohjelman sekä 
väestön suojaamisen strategian linjaukset pe-
lastustoimen kehittämiseksi. Esiselvitys-
hankkeen muistiot valmistuivat keväällä 
2008. Esiselvityshankkeen pohjalta sisäasi-
ainministeriö asetti heinäkuussa 2008 Pelas-
tuslain uudistamishankkeen, jonka tavoittee-
na oli valmistella uusi pelastuslaki. Hank-
keelle määrättiin johtoryhmä sekä työryhmä 
valmistelujaostoineen. Valmistelujaostot laa-
tivat jatkovalmistelun pohjaksi muistiot on-
nettomuuksien ehkäisystä, väestönsuojelusta 
sekä muista pelastuslain muutostarpeista. 
Hankkeen työryhmässä ja jaostoissa on ollut 
sisäasiainministeriön lisäksi edustus myös 
Suomen Kuntaliitosta ja maan pelastuslaitok-
sista. Hankkeen aikana on toteutettu useita 
kuulemisia. Kansalaisten kuuleminen oike-
usministeriön ylläpitämällä kansalaisfooru-
milla (otakantaa.fi) on järjestetty pelastuslain 
valmistelun yhteydessä kaksi kertaa, ensim-
mäisen kerran hankkeen esiselvitysvaiheessa 
ja toisen kerran esitysluonnoksen lausunto-
kierroksen aikaan. Hallituksen esitys on vii-
meistelty virkatyönä sisäasiainministeriössä. 

 
4.2 Lausunnot 

Lakiehdotuksesta on pyydetty lausunnot 
kaikilta ministeriöiltä, lääninhallituksilta, 
Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta, pe-
lastuslaitoksilta, keskeisiltä keskushallinnon 
viranomaisilta ja yhteisöiltä, joilla on pelas-
tustoimeen liittyviä tehtäviä, Suomen Kunta-
liitolta, pelastusalalla toimivilta vapaaehtoi-
silta järjestöiltä ja useilta muilta kansalaisjär-

jestöiltä, hätäkeskuslaitokselta, Pelastusopis-
tolta, eräiltä työnantaja- ja työntekijäliitoilta 
ja muilta pelastustoimen alalla toimivilta etu-
järjestöiltä. Lisäksi lausunto on pyydetty 
osasta Suomen kuntia. 

Pääsääntöisesti lausunnoissa kannatettiin 
lakiluonnoksessa esitettyjä lainsäädännöllisiä 
ratkaisuja.  Pelastuslain rakenteen uudista-
mista pidettiin lausunnoissa perusteltuna. 
Onnettomuuksien ehkäisyä ja asumisturvalli-
suutta koskevien säännösten uudistamista 
valtaosa lausunnonantajista piti perusteltuina. 
Siirtymistä nykyisestä palotarkastuksiin pe-
rustuvasta toiminnasta riskien arviointiin pe-
rustuvaan valvontaan pidettiin yleisesti hyvin 
perusteltuna uudistuksena. Eräissä lausun-
noissa esitettiin kuitenkin huoli asuntojen pa-
lotarkastuksista ehdotetun uuden sääntelyn 
mukaisessa järjestelmässä. Valvontasuunni-
telman mukaisten palotarkastusten maksulli-
suuteen suhtauduttiin valtaosin myönteisesti. 
Asuinrakennusten palotarkastusten maksulli-
suutta ei kuitenkaan useissa lausunnoissa pi-
detty perusteltuna ja kohtuullisena. Hoitolai-
tosten sekä palvelu- ja tukiasumisen poistu-
misturvallisuusvaatimuksia pidettiin pääsään-
töisesti perusteltuina. Eräissä lausunnoissa 
vastustettiin lähinnä taloudellisin perustein 
ehdotettuun sääntelyyn sisältyvää mahdolli-
suutta antaa poistumisturvallisuuden toteut-
tamismääräykseen liittyvä alueen pelastusvi-
ranomaisen määräys automaattisen sammu-
tusjärjestelmän asentamisesta. Vastaavasti 
eräissä lausunnoissa vastustettiin lähinnä ta-
loudellisin perustein ehdotettua sääntelyä, 
jonka mukaan alueen pelastusviranomaisella 
olisi pelastustoiminnan asianmukaisen suorit-
tamisen turvaamiseksi oikeus määrätä raken-
nuksen omistajan hankkimaan viranomais-
verkon käytettävyyttä varmistavia laitteita ja 
pitämään ne toimintakunnossa. Pelastusvi-
ranomaisten oikeutta saada pelastustoimintaa 
ja valvontatehtäviä varten maksutta tietoja 
viranomaisten rekistereistä puollettiin lau-
sunnoissa yleisesti. Eräissä lausunnoissa kat-
sottiin kuitenkin, että myös pelastusviran-
omaisten tulisi maksaa tehtävässään tarvit-
semista tiedoista. Useissa lausunnoissa esitet-
tiin laista poistettavaksi sääntely, joka koskee 
alueen pelastustoimen oikeutta päättää nuo-
houspalvelujen järjestämisestä alueellaan. 
Eräissä lausunnoissa esitettiin väestönsuojien 
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rakentamisvelvoitteen poistamista ja useissa 
lausunnoissa katsottiin perustelluksi nostaa 
lausuntokierroksen yhteydessä esitettyjä vä-
estönsuojan rakentamisvelvoitteen perustee-
na olevia rakennuksen pinta-alamääriä. So-
pimuspalokuntien toimintaedellytysten pa-
rantamiseen ja vapaaehtoistoiminnan edistä-
miseen tähtäävää sääntelyä pidettiin tarpeel-
lisena, joskin eräissä järjestöjen lausunnoissa 
ehdotettua sääntelyä pidettiin riittämättömä-
nä ja puutteellisena. Lausunnoissa esitetty on 
mahdollisuuksien mukaan otettu jatkovalmis-
telussa huomioon. 

 

5  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Hallituksen esitys Eduskunnalle kemikaali-
tuotevalvontatehtävien keskittämisestä Tur-
vallisuus- ja kemikaalivirastoon koskevaksi 
lainsäädännöksi on valmisteilla ja lait on tar-
koitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2011. Turvatekniikan keskuksen nimi 
on samassa yhteydessä tarkoitus mahdollises-
ti muuttaa Turvallisuus- ja kemikaaliviras-
toksi. Mikäli mainittu hallituksen esitys tulee 
Eduskunnan käsiteltäväksi samanaikaisesti 
pelastuslakia koskevan hallituksen esityksen 
kanssa, tulisi pelastuslakiehdotuksen 89 §:n 
1 momentin 3 kohta ja 91 §:n 5 momentti 
muuttaa vastaamaan Turvatekniikan keskuk-
sen mahdollista uutta nimeä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Pelastuslaki 

1 luku Yleiset säännökset 

1 §. Lain tavoite. Voimassa oleva pelastus-
laki ei sisällä säännöstä, jossa määriteltäisiin 
lain tavoite. Lain tavoite on ehdotuksessa kir-
joitettu ei-velvoittavaan muotoon ja sen tar-
koituksena on yleisellä tasolla ilmaista pelas-
tustoimen toiminta-ajatus. Pelastuslailla pyri-
tään luomaan yhteiskuntaan sellaiset puitteet, 
että yksittäiset ihmiset, yhteisöt ja viranomai-
set voivat elinympäristössään ja toiminnas-
saan ehkäistä onnettomuuksia sekä varautua 
rajoittamaan ja torjumaan onnettomuuksista 
aiheutuvia vahinkoja ja seurauksia. Toisaalta 
pelastuslain mukaisella pelastustoimen jär-
jestelmällä pyritään varmistamaan, että on-
nettomuuksien uhatessa tai jo tapahduttua 
ihmiset saavat tarvitsemaansa järjestäytynyt-
tä apua ja että onnettomuuden vaikutukset 
jäävät mahdollisimman vähäisiksi yksilöille 
ja yhteiskunnan tärkeille toiminnoille. 

2 §. Lain soveltamisala. Pelastuslain ra-
kenne ja säännösten systematiikka ehdote-
taan uudistettavan. Tämän johdosta lain so-
veltamisalasäännös on muotoiltu vastaamaan 
ehdotetun lain rakennetta. Ehdotetun uuden 
pelastuslain soveltamisala vastaa lain raken-
teellisesta uudistamisesta huolimatta voimas-
sa olevan pelastuslain soveltamisalaa sisältä-
en onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoi-
minnan ja väestönsuojelun. Pelastustoimen 
toimialan määrittelyssä ei tapahtuisi muutos-
ta. 

Pykälän 1 momentin mukaan laissa säädet-
täisiin yksityishenkilöiden, yritysten sekä 
muiden yhteisöjen ja oikeushenkilöiden vel-
vollisuuksista, jotka liittyvät tulipalojen ja 
muiden onnettomuuksien ehkäisemiseen, 
omatoimiseen varautumiseen, velvollisuu-
teen rakentaa ja ylläpitää väestönsuojia sekä 
osallistua pelastustoiminnan tehtäviin ja vä-
estönsuojelukoulutukseen. 

Ehdotetussa pelastuslaissa asetettaisiin ny-
kyistä sääntelyä vastaavia yleisluontoisia 
velvoitteita ihmisille, yrityksille ja yhteisöille 

ehkäistä toiminnassaan tulipaloja ja muita 
onnettomuuksia. Pelastuslain sääntelyn koh-
teena ovat kaikki ihmiset ja yhteisöt, kun taas 
erityislainsäädännössä asetetut onnettomuus-
tyyppikohtaiset onnettomuuksien ehkäisy-
velvoitteet on pääsääntöisesti kohdistettu 
toiminnanharjoittajiin ja viranomaisiin. On-
nettomuuksien ehkäisyä koskevia velvoitteita 
on asetettu muun muassa kaivostoimintaa, 
patoturvallisuutta, sähköturvallisuutta, ydin-
voiman käyttöä ja tulvasuojelua koskevassa 
lainsäädännössä. 

Pykälän 2 momentin mukaan laissa säädet-
täisiin pelastustoimen viranomaisille kuulu-
vista tehtävistä. Pelastustoimen viranomaisil-
la tarkoitetaan tässä laissa alueen pelastus-
tointa ja sen pelastuslaitosta sekä sisäasiain-
ministeriötä ja aluehallintovirastoja. Lain 
asianomaisissa säännöksissä määritellään 
tarkemmin tehtävien kohdentumisesta pelas-
tustoimen eri viranomaisille. Säännöksen 
1 kohdan mukaan pelastustoimen viran-
omaisten tehtävänä on ohjata, neuvoa, valis-
taa ja valvoa ihmisiä, yrityksiä sekä muita 
yhteisöjä ja oikeushenkilöitä pelastuslain 
mukaisten velvollisuuksien täyttämisessä. 
Ehdotettu tehtäväkokonaisuus sisältää viran-
omaisten nykyiset pelastuslain mukaiset teh-
tävät tulipalojen ja muiden onnettomuuksien 
ehkäisyssä sekä hallinnonalan ohjaamisessa 
ja valvonnassa. Säännöksen 2 kohdassa mää-
ritelty pelastustoiminta käsittää voimassa ole-
van pelastuslain mukaiset pelastustoimintaan 
kuuluvat tehtävät. Säännöksen 3 kohdan mu-
kaan laissa määritellään myös pelastustoimen 
viranomaisten organisaatioon, hallintoon ja 
toimivaltaan liittyvät asiakokonaisuudet. 

Pykälän 3 momentin mukaan väestönsuoje-
lu kuuluisi edelleenkin pelastuslain sovelta-
misalaan. 

Syyskuun 1 päivänä 1999 voimaan tulleella 
pelastustoimilailla (561/1999) yhdistettiin 
palo- ja pelastustoimesta annettu laki 
(559/1975) ja väestönsuojelulaki (438/1958). 
Väestönsuojelua koskeva kansallinen säänte-
ly siirrettiin edelleen tammikuun 1 päivänä 
2004 voimaan tulleeseen nykyiseen pelastus-
lakiin (468/2003).  
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Lakiehdotuksen soveltamisalasäännöksen 
mukaisesti pelastustoimen viranomaiset huo-
lehtivat Suomen ratifioimassa Geneven yleis-
sopimuksessa (SopS 8/1955) ja sen lisäpöy-
täkirjoissa (SopS 82/1980) asetetuista toimi-
alaansa kuuluvista väestönsuojelutehtävistä. 

Kansainvälisten aseellisten selkkausten uh-
rien suojelemisesta annetun Geneven sopi-
muksen I lisäpöytäkirjan VI luvun (väestön-
suojelu) 61 artiklan mukaan väestönsuojelul-
la tarkoitetaan humanitaaristen tehtävien suo-
rittamista, joiden tarkoituksena on siviilivä-
estön suojelu vihollisuuksien ja onnetto-
muuksien vaaroja vastaan ja siviiliväestön 
auttaminen selviytymään niiden välittömiltä 
vaikutuksilta sekä välittömien edellytysten 
luominen eloonjäämiselle. Edellä mainittuja 
väestönsuojelutehtäviä ovat hälytystoiminta, 
evakuointi, suojista huolehtiminen, pimen-
nystoimenpiteiden hoito, pelastustoiminta, 
lääkintähuolto (mukaan lukien ensiapu ja 
hengellinen huolto), sammutustoiminta, vaa-
rallisten alueiden tiedustelu ja merkitsemi-
nen, puhdistustoiminta ja vastaavat suojelu-
toimenpiteet, tilapäismajoituksen järjestämi-
nen ja tarvikkeiden jakelu, osallistuminen hä-
tätilanteessa järjestyksen palauttamiseen ja 
ylläpitämiseen tuhoalueella, välttämättömien 
julkisten palveluiden kiireinen kuntoon saat-
taminen, surmansa saaneista huolehtiminen, 
avustaminen elintärkeiden kohteiden säilyt-
tämisessä sekä edellä mainittujen tehtävien 
edellyttämät lisätoimenpiteet, mukaan lukien 
muun muassa suunnittelu- ja järjestelytehtä-
vät. Mainitun artiklan mukaan väestönsuoje-
luorganisaatiolla tarkoitetaan selkkausten 
osapuolten toimivaltaisen viranomaisen val-
tuuttamaa tai asettamaa laitosta tai muuta yk-
sikköä, joka hoitaa nimenomaan ja pelkäs-
tään edellä tarkoitettuja väestönsuojelutehtä-
viä. 

Väestönsuojelutehtävät kuuluisivat edel-
leenkin pelastustoimen ja sen viranomaisten 
tehtäviin osana pelastustoimen perustehtäviä. 
Geneven sopimuksen mukaisena toimivaltai-
sena viranomaisena, joka päättää mitä henki-
löitä ja materiaalia sopimuksen mukainen 
suojelu koskee, toimisi sisäasiainministeriö.   

Soveltamisalasäännöksen 4 momentin mu-
kaan pelastuslaissa säädettäisiin myös viran-
omaisten yhteistoiminnasta pelastustoimen 
tehtävissä ja niihin sisältyvissä väestönsuoje-

lutehtävissä sekä varautumisessa näiden teh-
tävien hoitamiseen. 

Muiden hallinnonalojen Geneven sopimus-
ten mukaiset tehtävät (esimerkiksi lääkintä-
huolto) toteutetaan asianomaisten viran-
omaisten (esimerkiksi sosiaali- ja terveysvi-
ranomaiset) toimesta ja lakiehdotuksen 6 lu-
vun mukaisessa yhteistyössä pelastustoimen 
viranomaisten kanssa. 

Geneven sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjo-
jen mukaiset väestönsuojelutehtävät kuuluvat 
Suomessa tosiasiallisesti usean eri hallin-
nonalan vastuulle eikä Geneven sopimuksen 
mukaisia velvoitteita ole tyhjentävästi sisäl-
lytetty pelastustoimen lainsäädäntöön. 

Pelastuslaki sisältää pelastustoimen kannal-
ta keskeiset säännökset väestönsuojeluun va-
rautumisesta ja pelastustoimen kannalta kes-
keisestä yhteistyöstä väestönsuojelussa (eri-
tyisesti poikkeusolojen pelastustoiminnassa) 
eri viranomaisten kanssa. 

Pelastuslaissa on säädetty pelastustoimen 
viranomaisten lisäksi myös tietyistä muiden 
viranomaisten tehtävistä väestönsuojelussa 
(palvelussuhteeseen liittyvät tehtävät väes-
tönsuojelussa, väestönsuojelun henkilö- ja 
kiinteistörekisterien ylläpitäminen) sekä 
myös yksityisten tahojen velvollisuuksista 
väestönsuojelussa osana pelastuslain mukais-
ta omatoimista varautumista. 

Väestönsuojelun johto- ja erityishenkilös-
tön koulutusvastuu on valtiolla (Pelastusopis-
to). 

Valmiuslain (1080/1991) 40 §:n mukaan 
valtioneuvoston, valtion hallintoviranomais-
ten, valtion liikelaitosten ja muiden valtion 
viranomaisten sekä kuntien tulee valmius-
suunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan 
toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muin 
toimenpitein varmistaa tehtäviensä mahdolli-
simman häiriötön hoitaminen myös poikke-
usoloissa. Poikkeusoloihin varautumista joh-
taa, valvoo ja yhteensovittaa valtioneuvosto 
sekä kukin ministeriö hallinnonalallaan. 
Valmiuslaki sisältää muun muassa säännök-
siä pelastustoimen erityisistä toimivaltuuksis-
ta poikkeusoloissa sekä säännöksiä väestön 
suojelemiseksi tarpeellisesta työstä ja suoja-
rakenteista.  

Valmiuslain mukainen suunnittelu- ja val-
mistelutehtävä velvoittaa varmistamaan vi-
ranomaisten tehtävien häiriöttömän hoitami-
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sen myös poikkeusoloissa. Pelastuslakiin si-
sällytettävät velvoitteet huolehtia Geneven 
sopimusten mukaisesta väestönsuojelusta 
painottuvat pelastustoimintaan liittyvien teh-
tävien hoitamiseen poikkeusoloissa ja tässä 
tarvittavaan viranomaisyhteistyöhön. Poik-
keusoloja varten tehtävässä eri hallinnonalo-
jen vastuulla olevassa suunnittelutyössä tulee 
ottaa huomioon myös Geneven sopimuksissa 
väestönsuojelutehtäviksi määriteltyjen (eri 
hallinnonalojen) toimintojen asianmukainen 
hoitaminen ja sen edellyttämä yhteistyö pe-
lastustoimen kanssa. 

Ehdotettu uusi pelastuslaki sisältää pääpiir-
teissään nykyistä sääntelyä vastaavat sään-
nökset pelastustoimen viranomaisten ja mui-
den viranomaisten tehtävistä väestönsuoje-
lussa. 

Myös yksityishenkilöiden ja yhteisöjen vel-
vollisuuksiin kuuluisi nykyistä sääntelyä vas-
taavalla tavalla rakentaa ja ylläpitää väestön-
suojia sekä osallistua pelastustoiminnan teh-
täviin ja väestönsuojelukoulutukseen.  

Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 
mukaisesti valtakunnalla on lainsäädäntöval-
ta asioissa, jotka koskevat muun muassa vä-
estönsuojelua. Päätös maakunnassa asuvien 
henkilöiden siirtämisestä maakunnan ulko-
puolelle sijaitsevalle paikkakunnalle voidaan 
kuitenkin tehdä vain maakunnan hallituksen 
suostumuksella. Nykyistä sääntelyä vastaten 
väestönsuojelua koskevat velvoitteet koskisi-
vat myös Ahvenanmaan maakuntaa. 

Pykälän 5 momenttiin on otettu nykyistä 
sääntelyä vastaava säännös, jonka mukaan 
pelastustoimen viranomaisille voi kuulua pe-
lastuslaissa säädettyjen tehtävien lisäksi mui-
takin tehtäviä sen mukaan kuin muussa laissa 
säädetään. Pelastustoimelle on säädetty lain 
tasolla tehtäviä muun muassa öljyntorjunnas-
sa, meripelastustoimessa ja kemikaaliturval-
lisuuden valvonnassa. 

Pykälän 6 momentin mukaisesti pelastus-
lain mukainen toiminta olisi suunniteltava ja 
järjestettävä siten, että toiminta on mahdollis-
ta myös valmiuslain mukaisissa poikkeus-
oloissa. Momenttiin on otettu nykyistä sään-
telyä vastaava informatiivinen viittaussään-
nös valmiuslakiin pelastustoimen erityisistä 
toimivaltuuksista poikkeusoloissa. 
 
 

2 luku Yleiset velvollisuudet 

3 §. Yleinen toimintavelvollisuus. Jokaisen 
toimintavelvollisuus on tärkeä yleinen vel-
vollisuus, josta on tarpeen säätää pelastus-
laissa. Ehdotettu pykälä on nykyiseen pelas-
tuslain 28 §:ään verrattuna muutoin sama, 
paitsi että termi pelastustoiminta on vaihdettu 
termiin pelastustoimenpiteet. Muutos on ai-
heellinen, koska pelastustoiminnalla tarkoite-
taan pelastuslaissa viranomaisille laissa tar-
kemmin yksilöityjä tehtäviä. Pykälässä sään-
nelty toimintavelvollisuus sisältää ilmoitus-
velvollisuuden, hätäilmoituksen tekemisen 
velvollisuuden sekä pelastustoimenpiteisiin 
ryhtymisen velvollisuuden. Ilmoitusvelvolli-
suus koskisi tulipalojen lisäksi myös muita 
onnettomuuksia, sekä lisäksi tilanteita, joissa 
henkilö toteaisi tulipalon tai muun onnetto-
muuden uhan. Ilmoitusvelvollisuus ei kui-
tenkaan koskisi sellaisia tulipaloja, jotka on 
saatu heti sammutetuksi omin voimin. Ilmoi-
tusvelvollisuuden laiminlyönti ja pelastus-
toimenpiteisiin ryhtymättä jättäminen olisivat 
tekoja, jotka säädettäisiin pelastuslaissa ran-
gaistaviksi. 

4 §. Huolellisuusvelvollisuus. Huolelli-
suusvaatimuksesta säädetään voimassa ole-
van pelastuslain 23 §:ssä.  

Ehdotetussa säännöksessä asetettaisiin ylei-
nen huolellisuusvaatimus tulipalon ja muun 
onnettomuuden vaaran ja vahingon välttämi-
seksi ja nykyistä vastaava velvoite valvoa 
henkilön määräysvallan piirissä henkilötur-
vallisuuden varmistamiseksi annettuja sään-
nöksiä ja määräyksiä. Tulen käsittelyyn liit-
tyvistä erityisistä velvoitteista säädettäisiin 
erikseen lain 5 §:ssä. 

Säännöksen tarkoituksena on pyrkiä ennal-
taehkäisemään onnettomuuksia ja niistä ai-
heutuvia vahinkoja. Jokaisen on myös mah-
dollisuuksiensa mukaan valvottava, että hä-
nen määräysvaltansa piirissä noudatetaan tu-
lipalon tai muun onnettomuuden ehkäisemi-
seksi ja henkilöturvallisuuden varmistami-
seksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä. 
Määräysvallan piiriin luetaan esimerkiksi 
kiinteistön omistajan tai haltijan vastuu kiin-
teistöstä. Pelastusrikkomuksena 106 §:n 
1 momentin 2 kohdan mukaan rangaistavaa 
olisi kuitenkin ainoastaan 4 §:n 1 momentissa 
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säädetyn velvollisuuden olennainen rikkomi-
nen. 

5 §. Varovaisuus tulen käsittelyssä. Tulen 
ja räjähtävien aineiden käsittelylle asetettai-
siin voimassa olevaa sääntelyä vastaavia ra-
joituksia tulipaloista aiheutuvan yleisen vaa-
ran vuoksi. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin velvol-
lisuudesta käsitellä tulta ja syttyvää tai räjäh-
tävää taikka muuta vaarallista ainetta huolel-
lisesti ja riittävää varovaisuutta noudattaen. 
Säännöksellä täsmennettäisiin vielä erikseen 
ehdotetun 4 §:n yleistä huolellisuusvaatimus-
ta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin velvol-
lisuudesta huolehtia riittävistä varotoimista 
ryhdyttäessä tulityöhön tai sellaiseen korjaus- 
tai muuhun työhön, jonka johdosta tulipalon 
tai muun onnettomuuden vaara tuntuvasti li-
sääntyy. Säännöksen tarkoituksena on täy-
dentää pykälän 1 momenttia, jotta varotoi-
mista huolehdittaisiin erityisesti sellaisissa 
töissä, joissa tulipalon vaara on tavanomaista 
suurempi. Tulitöistä aiheutuvien henkilö- ja 
omaisuusvahinkojen torjumisesta on annettu 
standardi SFS 5900:2001 (Tulitöiden palo-
turvallisuus asennus-, huolto- ja korjaustöis-
sä) sisältää ohjeita tulitöitä tekeville ja val-
voville henkilöille ja siinä on määritelty tuli-
töissä tarvittavia turvatoimia. 

6 §. Avotulen teko. Pykälän 1 momentissa 
ehdotetaan nuotion tai muun avotulen sytyt-
täminen kielletyksi, jos olosuhteet kuivuu-
den, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, 
että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tu-
lipalon vaara on ilmeinen. Ehdotuksessa laa-
jennettaisiin nykyisessä pelastuslaissa olevaa 
kieltoa, jonka mukaan nuotiota tai muuta 
avotulta ei saa sytyttää metsään tai sen lähei-
syyteen, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai 
muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpa-
lon vaara on ilmeinen. Kiellon laajentaminen 
on perusteltua, koska myös muualla kuin 
metsässä tai sen läheisyydessä sytytetyt nuo-
tiot tai muut avotulet voivat aiheuttaa seu-
rauksiltaan vakavia tulipaloja. Säännöksessä 
kiellettäisiin ilmeisen tulipalon vaaran valli-
tessa paitsi nuotion niin myös muun avotulen 
sytyttäminen. Avotulella tarkoitetaan sään-
nöksessä nuotion lisäksi muuta vastaavaa tu-
len käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä 
irti maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. 

Säännöksen tarkoittamaksi avotuleksi ei kat-
sota maapohjasta eristettyjä grillejä, tiilistä 
tai kiviaineksesta valmistettuja tulisijoja sekä 
edellisiä vastaavia laitteita, joista tuli ei voi 
päästä leviämään maapohjan kautta tai ki-
pinöinnin vuoksi. Kevytrakenteisten, suoraan 
maapohjalle asetettavien ja helposti tuulessa 
kaatuvien grillien ja vastaavien muiden tu-
lisijojen käyttö katsotaan säännöksessä tar-
koitetuksi kielletyksi avotulen teoksi tulipa-
lovaaran ollessa ilmeinen. 

Pykälän 2 momentin mukaan avotulta ei 
saisi tehdä toisen maalle ilman maanomista-
jan lupaa. Säännös eroaisi nykyisen pelastus-
lain 24 §:n 2 momentista, jossa avotulen teko 
toisen maalle katsotaan sallituksi, jos siihen 
on pakottavaa tarvetta. Pelastuslaissa ei ole 
erikseen tarvetta säännellä ilman lupaa tapah-
tuvasta avotulen teosta pakottavasta tarpees-
ta, koska rikoslain (39/1889) 4 luvun 5 §:n 
1 momentin mukaan muu kuin rikoslain 
4 luvun 4 §:ssä tarkoitettu, oikeudellisesti 
suojattua etua uhkaavan välittömän ja pakot-
tavan vaaran torjumiseksi tarpeellinen teko 
on pakkotilatekona sallittu, jos teko on koko-
naisuutena arvioiden puolustettava, kun ote-
taan huomioon pelastettavan edun ja teolla 
aiheutetun vahingon ja haitan laatu ja suu-
ruus, vaaran alkuperä sekä muut olosuhteet. 

Voimassa olevan pelastuslain 24 §:n 
4 momentin mukaan alueen pelastusviran-
omainen voi kieltää avotulen teon tai muun 
tulipalon vaaraa aiheuttavan toiminnan pelas-
tustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi, 
milloin tulipalon vaara on ilmeinen. Pykälän 
3 momentissa ehdotettu vastaa pääpiirteis-
sään voimassa olevaa sääntelyä.  Ehdotuk-
sessa kieltomahdollisuus on rajattu kohdistu-
vaksi ainoastaan avotulen tekoon, koska ny-
kyisen kaltainen mahdollisuus kieltää ylei-
sesti tulipalon vaaraa aiheuttava toiminta ei 
ole määriteltävissä riittävän täsmällisesti ja 
tarkkarajaisesti ja kielto voisi kohdistua näin 
ollen mihin tahansa sinänsä lailliseen toimin-
taan. Pelastusviranomainen voi kuitenkin eh-
dotetun lain 81 §:n 3 momentin mukaisesti 
tarvittaessa heti keskeyttää toiminnan, josta 
on välitön tulipalon tai muun onnettomuuden 
vaara. 

Pykälässä säädettyjen kieltojen rikkomises-
ta rangaistaisiin pelastuslaissa pelastusrik-
komuksena. 
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7 §. Kulotus. Pykälän 1 momentissa säädet-
täisiin mahdollisuudesta suorittaa kulotus eh-
dotetun 6 §:n estämättä. Säännöksen mukaan 
kuivanakin aikana voitaisiin suorittaa kulotus 
erityistä varovaisuutta noudattaen, jollei 
6 §:n 3 momentista muuta johdu. Kulotus 
edellyttää aina riittäviä henkilövoimavaroja 
ja valvontaa sekä asianmukaista varautumista 
tulen hallitsemattoman leviämisen varalta. 

Pykälän 2 momentin mukaan metsämaan 
kulotus saataisiin suorittaa ainoastaan kulo-
tuksen käytännön työhön perehtyneen metsä-
ammattilaisen valvonnassa. Metsämaan kulo-
tuksen ammattimainen valvonta on välttämä-
töntä, jottei kulotuksesta aiheudu hallitsema-
tonta metsäpaloa. Kulotusta valvovan metsä-
ammattilaisen tulee olla perehtynyt kulotuk-
sen tekniikoihin ja osattava varautua toimi-
maan kulotustilanteessa siten, ettei tuli pääse 
leviämään kulotettavan alan ulkopuolelle. 
Valvonnassa on otettava huomioon myös ku-
lotuksen päätyttyä tapahtuva riittävä jälkivar-
tiointi. Ehdotettu sääntely vastaa pääpiirteis-
sään voimassa olevaa pelastuslain sääntelyä. 
Metsämaan kulotus ilman momentissa tarkoi-
tetun metsäammattilaisen valvontaa säädet-
täisiin rangaistavaksi teoksi. 

8 §. Ilmoitusvelvollisuus. Pykälän nojalla 
kulotuksesta tulisi ennakolta ilmoittaa pelas-
tuslaitokselle. Ilmoitusvelvollisuus koskisi 
myös muuta tulenkäyttöä, josta aiheutuu 
merkittävästi savun muodostumista. Ilmoi-
tusvelvollinen olisi kulotuksen suorittaja tai 
vastaavasti avotulen sytyttäjä. Pakollinen il-
moitusvelvollisuus vähentäisi pelastuslaitos-
ten erheellisiä hälytyksiä ja alueen pelastus-
viranomaisella olisi mahdollisuus ryhtyä tar-
vittaessa lakiehdotuksen 12 luvussa tarkoitet-
tuihin valvontatoimenpiteisiin. Voimassa 
olevan pelastuslain mukaan ilmoitusvelvolli-
suus koskee ainoastaan kulotusta. Kulotuk-
sesta tehtävän ilmoituksen laiminlyönti sää-
dettäisiin rangaistavaksi teoksi. 
 
3 luku Toiminnanharjoittajan sekä 

rakennuksen omistajan ja hal-
tijan velvollisuudet 

9 §. Rakennusten palo- ja poistumisturval-
lisuus. Ehdotettu sääntely vastaa pääpiirteis-
sään pelastuslain nykyistä sääntelyä. Verrat-
tuna nykyiseen sääntelyyn säännöksen sovel-

tamisala on rajattu rakennuksen käytön aikai-
seen turvallisuuden ylläpitoon. Lisäksi 
1 momentin yleisvelvoitetta on täydennetty 
poistumisturvallisuuden ja pelastushenkilös-
tön turvallisuuden osalta. Ehdotetun sään-
nöksen 2 momentti vastaa voimassa olevan 
pelastuslain 21 §:n 2 momenttia. 

Paloturvallisuudesta rakennuksessa ja sen 
ympäristössä huolehtiminen edellyttää myös 
toimenpiteitä tahallisesti sytytettyjen palojen 
estämiseksi. Tärkeitä keinoja ovat erityisesti 
järjestyksen ja siisteyden ylläpitäminen ja 
helposti syttyvien tavaroiden asianmukaises-
ta säilyttämisestä huolehtiminen. Helposti 
syttyvää materiaalia tai muuta tulipalon syt-
tymisen tai leviämisen vaaraa aiheuttavaa ta-
varaa saa säilyttää vain siihen tarkoitetuissa 
paikoissa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi räjäh-
dysvaarallisten aineiden säilyttämistä tarkoi-
tukseen suunnitelluissa lukittavissa kaapeissa 
tai vastaavissa paikoissa sekä roskien ja mui-
den jätteiden säilyttämistä vain tarkoitukseen 
varatuissa paikoissa. Jäteastioiden, tavarava-
rastojen ja vastaavien sijoittamisessa on otet-
tava huomioon paitsi tulipalon syttymisen es-
täminen, niin myös sen leviämisen rajoitta-
minen. Rakenteellisin ja muin keinoin on 
huolehdittava, ettei esimerkiksi jätekatoksen 
palo pääse leviämään vieressä olevaan ra-
kennukseen. 

Rakennuksen omistaja, haltija ja toimin-
nanharjoittaja vastaisivat kukin osaltaan py-
kälän 1 momentissa tarkoitetuista palo- ja 
poistumisturvallisuusvelvoitteista määräys-
valtansa piirissä olevissa asioissa. Lakiehdo-
tuksen 78 §:n mukaan pelastuslaitoksen olisi 
alueellaan valvottava pelastuslain ja sen no-
jalla annettujen säännösten noudattamista, 
kun on kyse pelastuslain 2 ja 3 luvuissa sää-
dettävistä velvollisuuksista. Valvonnan suo-
rittamiseksi pelastuslaitoksen olisi tehtävä 
palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän 
edellyttämiä toimenpiteitä. Lakiehdotuksen 
81 §:ssä säädettäisiin alueen pelastusviran-
omaisen oikeudesta antaa korjausmääräys tai 
keskeyttää välittömän tulipalon tai muun on-
nettomuuden vaaraa aiheuttava toiminta ja 
82 §:ssä määrätä kohteelle erityisiä turvalli-
suusvaatimuksia. Edellä tarkoitetut määräyk-
set alueen pelastusviranomainen voisi koh-
distaa rakennuksen omistajaan, haltijaan tai 
toiminnanharjoittajaan sen mukaan kenen 
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velvollisuuksiin ja määräysvaltaan velvoit-
teista huolehtimisen voitaisiin katsoa ensisi-
jaisesti kuuluvan. Lähtökohtaisesti velvoit-
teista vastaisi rakennuksen omistaja tai omis-
tajan ja haltijan keskinäisen sopimuksen 
(esimerkiksi vuokrasopimus) mukaan haltija. 
Toimintaa rakennuksessa voi kuitenkin har-
joittaa rakennuksen omistajan ja haltijan 
ohella myös muu oikeushenkilö, toiminnan-
harjoittaja. Viimeksi mainitussa tilanteessa 
alueen pelastusviranomainen voisi kohdistaa 
valvonnan ja antaa pelastuslaissa tarkoitetut 
määräykset myös toiminnanharjoittajalle. Jos 
alueen pelastusviranomainen ei yksiselittei-
sesti voisi todeta kenen vastuulle pykälässä 
tarkoitettu huolehtimisvelvollisuus rakennuk-
sen palo- ja poistumisturvallisuudesta kuu-
luu, alueen pelastusviranomainen voisi koh-
distaa mahdolliset määräykset yhteisvastuul-
lisesti rakennuksen omistajaan, haltijaan ja 
toiminnanharjoittajaan. 

Pykälän 2 momentissa tarkoitettu kielto 
säilyttää pykälässä säädetyn vastaisesti hel-
posti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa 
olisi yleisesti velvoittava ja koskisi kaikkia 
ihmisiä ja oikeushenkilöitä. Lakiehdotuksen 
106 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan vel-
voitteiden laiminlyönti ja rikkominen olisivat 
pelastusrikkomuksina rangaistavia tekoja. 

10 §. Rakennusten uloskäytävät. Vastaavat 
säännökset rakennusten uloskäytävien pitä-
misestä esteettöminä sekä kielto tavaroiden 
säilyttämisestä uloskäytävillä sisältyvät ny-
kyiseen pelastuslakiin. Kulkukelpoisuusvaa-
timusta ehdotetaan täydennettävän vaatimuk-
sella pitää uloskäytävät ja kulkureitit muu-
toinkin turvallisen ja tehokkaan poistumisen 
mahdollistamassa kunnossa. Tämä merkitsisi 
muun muassa sitä, että uloskäytävien ovia ei 
saisi lukita tai teljetä poistumisen estävällä 
tavalla. Uloskäytävien ja kulkureittien osalta 
tulisi aina ottaa huomioon esteettömyys ja 
vammaisten henkilöiden mahdollisuudet pe-
lastautua. Voimassa olevan ja ehdotetun 
sääntelyn mukaan uloskäytävillä sekä ulla-
koiden, kellarien ja varastojen kulkureiteillä 
ei saa säilyttää mitään tavaraa. Säännöksen 
tulkintakäytäntö on ollut pelastuslaitoksissa 
vaihtelevaa ja tiukimmillaan esimerkiksi jou-
lun aikaan kerrostalojen huoneistojen ovissa 
erittäin yleisiä ovikoristeita on pidetty tava-
ran säilyttämisenä uloskäytävillä. Säilyttämi-

sellä ei säännöksessä tarkoiteta tavanomaisia 
ilmoitustauluja, kynnysmattoja ja ovikoristei-
ta. Niistä ei voida katsoa aiheutuvan sellaista 
vaaraa paloturvallisuudelle, että niiden käyttö 
tulisi lailla kieltää. 

Yleisvaatimus uloskäytävien ja kulkureitti-
en merkitsemisestä ja valaisemisesta esimer-
kiksi majoitus- ja kokoontumistiloissa sisäl-
tyy rakentamismääräyskokoelman palotur-
vallisuusmääräyksiin. Myös työturvallisuus-
lainsäädännössä on tästä säännöksiä. Sään-
nöksen 1 momentti täydentäisi muussa lain-
säädännössä asetettuja vaatimuksia. Jos ulos-
käytävät ja kulkureitit niille eivät muuten ole 
selvästi havaittavissa, olisi ne merkittävä sel-
kein opastein. Esimerkiksi kerrostalossa ei 
uloskäytävien merkitsemistä opasteilla 
yleensä tarvita. Opasteiden ulkoasusta sääde-
tään valtioneuvoston päätöksessä työpaikko-
jen turvamerkeistä ja niiden käytöstä 
(976/1994). Sisäasiainministeriön asetuksella 
voitaisiin nykyiseen tapaan säätää tarkem-
min, mitkä tilat on varustettava opasteilla ja 
täydentävällä valaistuksella. 

Rakennuksen omistaja, haltija ja toimin-
nanharjoittaja vastaisivat kukin osaltaan py-
kälässä tarkoitetuista rakennusten uloskäytä-
vien turvallisuuden varmistamiseksi asete-
tuista velvoitteista määräysvaltansa piirissä 
olevissa asioissa. Pykälän 2 momentissa tar-
koitettu kielto säilyttää pykälässä säädetyn 
vastaisesti tavaroita uloskäytävillä sekä ulla-
koiden, kellareiden ja varastojen kulkureiteil-
lä olisi yleisesti velvoittava ja koskisi kaikkia 
ihmisiä ja oikeushenkilöitä. Lakiehdotuksen 
106 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan vel-
voitteiden laiminlyönti ja rikkominen olisivat 
pelastusrikkomuksina rangaistavia tekoja. 

11 §. Kiinteistöjen pelastustiet. Velvoitteet 
merkitä pelastustiet ja pitää ne esteettöminä 
sekä valtuus säätää pelastustien merkitsemi-
sestä tarkemmin sisäasiainministeriön ase-
tuksella sisältyvät jo nykyiseen pelastusla-
kiin. Pykälän 1 momentissa asetettu velvoite 
koskisi kiinteistön omistajaa, haltijaa ja toi-
minnanharjoittajaa. Jokainen mainituista ta-
hoista olisi osaltaan velvollinen huolehti-
maan määräysvaltansa piirissä olevista toi-
menpiteistä siten, että hälytysajoneuvoille 
tarkoitetut pelastustiet pidetään ajokelpoisina 
ja esteettöminä ja että ne on merkitty asian-
mukaisesti. Säännöksessä asetettu velvoite 
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pitää pelastustiet ajokuntoisina ja esteettömi-
nä käsittää myös asianmukaisen lumen pois-
ton pelastusteiltä. Pykälän 2 momentin mu-
kaan pelastustielle ei saisi pysäköidä ajoneu-
voja eikä asettaa muutakaan estettä ja velvoi-
te koskisi kaikkia ihmisiä. Pelastustiellä 
mahdollisesti olevaa ajoporttia ei katsota 
säännöksessä tarkoitetuksi kielletyksi esteek-
si, jos hälytysajoneuvojen miehistöillä on 
mahdollisuus tarvittaessa saada ajoportti hel-
posti auki, eikä portista ole muutoinkaan 
haittaa hälytysajoneuvojen liikkumiselle ja 
toiminnalle. Lakiehdotuksen 106 §:n 1 mo-
mentin 8 kohdan mukaan velvoitteiden lai-
minlyönti ja rikkominen olisivat pelastusrik-
komuksina rangaistavia tekoja.  

12 §. Laitteiden kunnossapito. Rakennuk-
sen omistaja ja haltija sekä toiminnanharjoit-
taja olisivat rakennuksen yleisten tilojen li-
säksi velvollisia huolehtimaan pykälässä tar-
koitetun kaluston, laitteiden ja muiden järjes-
telyiden toimintakunnosta, huollosta, tarkas-
tuksesta ja muista vastaavista toimenpiteistä 
myös silloin kun nämä turvallisuusjärjestelyt 
palvelevat muutoin koko rakennusta. Tällai-
sia koko rakennusta palvelevia järjestelyjä 
ovat esimerkiksi automaattiset paloilmoitti-
met ja sammutuslaitteistot. Jokainen edellä 
mainituista tahoista vastaisi osaltaan velvoit-
teista määräysvaltansa piirissä. Huoneiston 
haltija olisi velvollinen huolehtimaan velvoit-
teista hallinnassaan olevien tilojen osalta. 
Velvoitteiden laiminlyöntitapauksissa alueen 
pelastusviranomainen voisi käyttää 105 §:n 
1 momentin 2 kohdan mukaisesti uhkasakkoa 
tai teettämisuhkaa. 

Yleinen kunnossapitovelvoite koskisi kaik-
kia rakennusten paloturvallisuuslaitteita sekä 
väestönsuojien varusteita ja laitteita. Laittei-
den toimintakunnossa pitäminen edellyttää 
yleensä säännöllistä huoltoa ja tarkastusta. 
Tarvittavat huolto- ja tarkastustoimenpiteet 
riippuvat laitteesta ja ne kerrotaan laitteen 
valmistajan laatimassa käyttö- ja huolto-
ohjeessa. Näitä ohjeita on myös esimerkiksi 
standardeissa. Joidenkin tärkeiden laitteiden 
huollosta ja tarkastamisesta säädettäisiin li-
säksi nykyiseen tapaan tarkemmin asetuksel-
la. Laitteiden huollosta ja tarkastuksesta an-
nettavat tarkemmat säännökset koskisivat 
näiden laitteiden huolto- ja tarkastusvälejä 
sekä rakennuksen omistajalta ja haltijalta se-

kä toiminnanharjoittajalta edellytettävien 
muiden säännöllisesti tehtävien huolto- ja 
kunnostustoimenpiteiden sisältöä. Tällaisia 
säännöksiä on nykyisin annettu palovaroitti-
mista, automaattisista paloilmoittimista, kä-
sisammuttimista, automaattisista sammutus-
laitteistoista sekä poistumisreittien opasteista 
ja valaisemisesta. Nykyistä asetuksenantoval-
tuutta täydennettäisiin mahdollisuudella sää-
tää kunnossapito-ohjelmasta ja toimenpitei-
den kirjaamisesta. Huolto- ja tarkastustyön 
sisällöstä ja näiden töiden tekijöiltä vaaditta-
vasta ammattitaidosta ja pätevyydestä sääde-
tään pelastustoimen laitteista annetussa laissa 
(10/2007). 

Ehdotetut velvoitteet vastaavat pääpiirteis-
sään pelastuslaissa nykyisin asetettuja vel-
voitteita. Pykälässä asetettu kunnossapitovel-
voite koskee, kuten nykyäänkin, myös muis-
sa säädöksissä kuin pelastuslaissa vaadittuja 
säännöksessä tarkoitettuja laitteita, kalustoa, 
varusteita, opasteita ja valaistusta. Nuohousta 
ja ilmanvaihdon puhdistusta koskevat vel-
voitteet säädettäisiin kuitenkin erillisessä py-
kälässä. 

13 §. Nuohous ja ilmanvaihtolaitteiden 
huolto. Ehdotettu pykälä vastaa pääpiirteis-
sään pelastuslain nykyisiä säännöksiä. Ehdo-
tetun säännöksen 1 momentin 3 kohtaan on 
kuitenkin sisällytetty uusi säännös tikkaiden 
kunnossapidosta. Tulisijojen ja hormien nuo-
houstyön teettäminen ja tikkaiden kunnossa-
pito olisi rakennuksen omistajan, haltijan ja 
toiminnanharjoittajan velvollisuus. Voimassa 
olevassa lainsäädännössä velvoitteet on koh-
distettu rakennuksen omistajaan ja haltijaan. 
Käytännössä kuitenkin rakennuksen kunnos-
sapidosta vastaavat usein myös rakennukses-
sa toimintaa harjoittavat tahot kuten erilaiset 
yritykset. Jokainen mainituista tahoista vas-
taisi osaltaan velvoitteista määräysvaltansa 
piirissä ja asianomaisten mahdollisesti keski-
näisesti sopiman vastuujaon mukaisesti. 
Huoneiston haltija vastaisi nykyistä sääntelyä 
vastaavalla tavalla velvoitteista hallinnassaan 
olevien tilojen osalta. Vastuunjako olisi sama 
kuin edellä 12 §:ssä tarkoitettujen laitteiden 
kunnossapidossakin. Velvoitteiden laimin-
lyöntitapauksissa alueen pelastusviranomai-
nen voisi käyttää 105 §:n 1 momentin 3 koh-
dan mukaisesti uhkasakkoa tai teettämisuh-
kaa.  
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Nuohous olisi teetettävä nykyiseen tapaan 
sisäasiainministeriön asetuksessa säädetyin 
määrävälein. Nuohouspalveluista ehdotetaan 
säädettävän lakiehdotuksen 9 luvussa. Lu-
vussa säädettäisiin muun muassa nuohous-
työn sisällöstä. Nuohouspalvelut tuottaa ny-
kyisin lähes pääsääntöisesti alueen pelastus-
toimen kilpailutuksen perusteella valitsema 
yksityinen piirinuohooja. Alueen pelastus-
toimi voisi kuitenkin nykyiseen tapaan tuot-
taa nuohouspalvelut myös pelastuslaitoksen 
omana työnä taikka sallia rakennuksen omis-
tajan tai haltijan sopia nuohouksesta palvelu-
jen tuottajan kanssa. Nykyistä sääntelyä vas-
taavalla tavalla nuohouspalvelut tulee tilata 
alueen pelastustoimen päättämältä nuohous-
palveluiden tuottajalta. 

Myös ilmanvaihtokanavien ja -laitteistojen 
huolto ja puhdistus olisi rakennuksen omista-
jan, haltijan ja toiminnanharjoittajan vastuul-
la. Sisäasiainministeriön asetuksella voitai-
siin säätää tarkemmin paloturvallisuussyistä 
tehtävästä puhdistuksesta, mikä voisi koskea 
esimerkiksi ravintolakeittiöitä, puusepänteh-
taita ja hoitolaitoksia. Toisin kuin nuohouk-
sen osalta, ilmanvaihdon puhdistuspalveluis-
ta ei säädettäisi tässä laissa tarkemmin, vaan 
vastuutaho voi itse valita, kenellä puhdistus-
työn teettää. Ilmanvaihtolaitteistoista ja nii-
den puhdistamisesta säädetään laajemmin 
muun muassa valtioneuvoston asetuksessa 
työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaati-
muksista (577/2003) sekä rakentamismäärä-
yksissä. 

Velvoitetta huolehtia tulisijan ja savuhor-
mien säännöllisestä nuohoamisesta ehdote-
taan täydennettävän velvoitteella pitää talo- 
ja piipputikkaat sellaisessa kunnossa, että 
nuohous voidaan suorittaa turvallisesti. Tämä 
koskisi myös kattokulkutien muita osia, ku-
ten mahdollisia kattosiltoja ja askeltasoja, se-
kä katon turvavarusteita, kuten kaiteita. Uu-
della velvoitteella helpotettaisiin pelastusvi-
ranomaisen mahdollisuutta puuttua asiaan. 
Nimenomainen velvoite myös edesauttaisi 
asiasta tiedottamista. 

14 §. Omatoiminen varautuminen. Oma-
toimisesta varautumisesta säädetään voimas-
sa olevan pelastuslain 8 §:ssä. 

Varautumisvaatimus kattaa onnettomuuk-
sien ja vaaratilanteiden ehkäisemiseen täh-
täävät toimenpiteet sekä varautumisen onnet-

tomuustilanteissa toimimiseen. Poikkeusolo-
ja varten tapahtuva omatoiminen varautumi-
nen käsittää nykyisen käytännön mukaisen 
varautumisen myös kohdekohtaisiin väestön-
suojelutoimenpiteisiin, kuten väestönsuojien 
käyttöönottoon ja toimintaan kohteessa poik-
keusolojen vallitessa. Varautumisvaatimusta 
täydentävät lakiehdotuksen nimenomaiset 
säännökset esimerkiksi pelastussuunnitel-
masta, palovaroittimista ja hoitolaitosten tur-
vallisuudesta. 

Varautumisvaatimus koskisi säännöksessä 
yksilöityjen tahojen koko toimintaa. Varau-
tumisvelvoite sisältää rakennuksessa tapah-
tuvan varautumisen lisäksi myös asianomai-
sen tahon muualla kuin rakennuksessa tapah-
tuvan toiminnan. Esimerkiksi yrityksen tarjo-
tessa palveluitaan yritystoimintaan käytetyn 
rakennuksen ulkopuolella, tulisi vaaratilan-
teiden ehkäisy ottaa toiminnassa ja sen suun-
nittelussa huomioon. Rakennuksen omistaja, 
haltija ja toiminnanharjoittaja vastaisivat ku-
kin osaltaan pykälässä tarkoitetusta omatoi-
misen varautumisen velvoitteesta määräys-
valtansa piirissä olevissa kohteissa ja asiois-
sa. 

15 §. Pelastussuunnitelma. Lakiehdotuksen 
4 §:ssä säädetään jokaisen ihmisen ja yhtei-
sön huolellisuusvaatimuksesta asuin- ja toi-
mintaympäristössään ja 14 §:ssä velvoitteesta 
omatoimiseen varautumiseen. Pykälän 
1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi edel-
lä mainittuun varautumiseen liittyvästä vel-
voitteesta laatia pelastussuunnitelma raken-
nukseen ja muuhun kohteeseen, joka on pois-
tumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan 
kannalta tavanomaista vaativampi tai jossa 
henkilö- ja paloturvallisuudelle, ympäristölle 
tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran 
taikka mahdollisen onnettomuuden aiheutta-
mien vahinkojen voidaan arvioida olevan va-
kavat. 

Ehdotettu sääntely vastaa pääpiirteissään 
voimassa olevan pelastuslain 9 §:n 3 momen-
tin mukaista velvoitetta laatia pelastussuunni-
telma valtioneuvoston asetuksessa tarkem-
min määriteltäviin kohteisiin. Säännösehdo-
tuksessa tarkoitettu pelastussuunnitelma tuli-
si laatia ainakin sairaaloihin, hoitolaitoksiin, 
palvelu- ja tukiasumiseen käytettäviin raken-
nuksiin, kouluihin, oppilaitoksiin, päiväko-
teihin ja muihin vastaaviin rakennuksiin sekä 
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kulttuuriomaisuuden kannalta tärkeisiin koh-
teisiin. Lisäksi kerrostaloihin ja rivitaloihin 
tulisi jatkossakin laatia pelastussuunnitelma. 
Suunnitteluvelvoitteen piiriin kuuluvat koh-
teet määriteltäisiin tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksella. 

Pykälän 1 momentissa määritellään pelas-
tussuunnitelman laatimisvelvoite nykyistä 
sääntelyä selkeämmin rakennuksen haltijan 
vastuulle. Jos kuitenkin rakennuksessa, kuten 
suurissa liikekeskuksissa, toimii useita toi-
minnanharjoittajia, tulee rakennuksen halti-
jan laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä 
toiminnanharjoittajien kanssa. Toiminnan-
harjoittajien velvollisuus osallistua raken-
nuksen pelastussuunnitelman laatimiseen liit-
tyy toiminnanharjoittajille 14 §:ssä asetettuun 
omatoimisen varautumisen velvoitteeseen. 
Pelastussuunnitelma tulee laatia aina yhteis-
työssä myös 18 §:ssä tarkoitetun hoitolaitok-
sen ja palvelu- ja tukiasumisen toiminnanhar-
joittajan kanssa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin pelas-
tussuunnitelman sisältövaatimuksesta. Pelas-
tussuunnitelman laatiminen on merkittävä 
velvoite ja siksi suunnitelman sisältövaati-
muksesta säädettäisiin lain tasolla. Pelastus-
suunnitelmassa olisi käsiteltävä vähintäänkin 
tehdyn vaara- ja riskinarvioinnin tulokset, 
onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niiden 
varalta toteutettavat turvallisuusjärjestelyt 
sekä annettavat turvallisuus- ja toimintaoh-
jeet. Harjoitettavan toiminnan laajuudesta 
riippuisi missä määrin pelastussuunnitelmas-
sa olisi käsiteltävä turvallisuusjohtamiseen 
liittyviä eri asioita. Suunnittelua koskevia 
velvoitteita on lisäksi säädetty muussa lain-
säädännössä.  

Ehdotetun 3 momentin mukaan suunnitte-
luvelvoitteen tarkemmasta sisällöstä voitai-
siin voimassa olevaa sääntelyä vastaavalla 
tavalla antaa tarvittaessa tarkempia säännök-
siä valtioneuvoston asetuksella. Myös suun-
nitteluvelvoitteen piirissä olevat kohteet mää-
riteltäisiin nykyiseen tapaan tarkemmin val-
tioneuvoston asetuksella.  

16 §. Yleisötilaisuuden pelastussuunnitel-
ma. Pelastustoimesta annetun valtioneuvos-
ton asetuksen 9 §:n 1 momentin 9 kohdan 
mukaan pelastussuunnitelma on nykyisin 
laadittava liiketoiminnan harjoittajan tai 
muun yhteisön järjestämään tapahtumaan, 

jossa henkilö- ja paloturvallisuudelle tai ym-
päristölle aiheutuvan vaaran taikka mahdolli-
sen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen 
voidaan arvioida olevan vakavat tapahtu-
maan osallistuvien ihmisten suuren määrän 
tai muun erityisen syyn vuoksi. Pelastus-
suunnitelma tai sen yhteenveto on toimitetta-
va alueen pelastusviranomaiselle tämän an-
tamien ohjeiden mukaisesti. 

Ehdotetun 1 momentin mukaan yleisötilai-
suuden pelastussuunnitelma tulisi laatia ylei-
sötilaisuuksiin sekä muihin tapahtumiin, joi-
hin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai 
muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkit-
tävä henkilö- tai paloturvallisuusriski. 

Kokoontumislain (530/1999) 14 §:n mu-
kaan yleisötilaisuuden järjestäjän on tehtävä 
kirjallinen ilmoitus yleisötilaisuuden järjes-
tämispaikan poliisille. Kokoontumislain mu-
kaista ilmoitusta ei tarvitse kuitenkaan tehdä 
sellaisesta yleisötilaisuudesta, joka osanotta-
jien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai 
järjestämispaikan vuoksi ei edellytä toimen-
piteitä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpi-
tämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle ai-
heutuvan haitan estämiseksi taikka erityisiä 
liikennejärjestelyjä. Kokoontumislain 7 §:n 
mukaan poliisille on tehtävä ilmoitus myös 
yleisestä kokouksesta. Pelastuslain mukainen 
sääntely koskisi ainoastaan yleisötilaisuuksia 
yleisten kokousten jäädessä pelastuslain mu-
kaisen sääntelyn ulkopuolelle ja kokoontu-
mislaissa säädettyjen poliisin toimivaltuuksi-
en varaan. 

Ehdotetussa 3 momentissa säädettäisiin 
suunnitelman toimittamisesta alueen pelas-
tusviranomaiselle ja alueen pelastusviran-
omaisen toimenpiteistä niissä tilanteissa, 
joissa suunnitelma tai tilaisuuden turvalli-
suusjärjestelyt ovat puutteelliset. Alueen pe-
lastusviranomainen ilmoittaisi tarvittaessa 
suunnitelmasta poliisille ja ensihoidosta vas-
taavalle terveysviranomaiselle. Ehdotetulla 
sääntelyllä korostetaan pelastustoimen, polii-
sin sekä ensihoidosta ja sairaankuljetuksesta 
vastaavien viranomaisten yhteistyön merki-
tystä suurten yleisötilaisuuksien turvallisuus-
järjestelyiden ohjaamisessa ja valvonnassa. 
Viranomaiset voivat myös tarvittaessa tehdä 
kohteessa toimivaltuuksiensa mukaisia tar-
kastuksia. Suunnitelman toimittamisaika po-
liisille tehtävissä kokoontumislain mukaisis-
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sa ilmoituksissa on viisi vuorokautta. Alueen 
pelastusviranomaiselle ilmoitus tulisi tehdä 
neljätoista vuorokautta ennen tilaisuuden al-
kamista, koska säännöksessä kyseessä ole-
viin tilaisuuksiin sisältyy merkittävä henkilö- 
tai paloturvallisuusriski, joka edellyttää teh-
dyn pelastussuunnitelman arvioimista ja 
mahdollista täydentämisestä sekä tarvittaessa 
myös palotarkastuksen suorittamista kohtees-
sa. Alueen pelastusviranomainen voisi kui-
tenkin erityisestä syystä hyväksyä, että ylei-
sötilaisuuden pelastussuunnitelma toimite-
taan sille tiedoksi edellä mainitun määräajan 
jälkeen. Erityisenä syynä voitaisiin pitää 
esimerkiksi sitä, että tilaisuuden järjestäjät 
eivät ole ajoissa tienneet tai osanneet enna-
koida tarvetta tilaisuuden järjestämiseen, ei-
vätkä tästä johtuen ole voineet ryhtyä valmis-
telemaan ajoissa pelastussuunnitelmaa. Eh-
dotettuun 3 momenttiin on otettu informatii-
visessa mielessä viittaus erikoistehosteiden 
ilmoittamisvelvollisuutta koskevaan sään-
nökseen. 

Vastaavasti kuin 15 §:ssä ehdotetaan sää-
dettäväksi pelastussuunnitelman tarkemmasta 
sääntelystä, valtioneuvoston asetuksessa 
määriteltäisiin tarkemmin ne yleisötilaisuu-
det ja tapahtumat, joihin on laadittava pelas-
tussuunnitelma. Myös yleisötilaisuuden pe-
lastussuunnitelman sisällöstä voitaisiin antaa 
tarvittaessa tarkempia säännöksiä valtioneu-
voston asetuksella.  

Ehdotetun 106 §:n 1 momentin 9 kohdan 
mukaan yleisötilaisuuden pelastussuunnitel-
man määräajassa toimittamisen laiminlyönti 
olisi pelastusrikkomuksena rangaistava teko. 
Alueen pelastusviranomainen voisi kuitenkin 
erityisestä syystä hyväksyä suunnitelman 
toimitettavaksi säädettyä määräaikaa myö-
hemminkin, eikä tällöin sovellettaisi asian-
omaista rangaistussäännöstä. 

17 §. Palovaroittimet. Nykyisessä pelastus-
laissa on ehdotettua vastaava velvoite varus-
taa asunnot sekä majoitus- ja hoitolaitostilat 
riittävällä määrällä palovaroittimia tai suo-
jaustasoltaan vastaavia laitteita. Pykälän 
1 momentin mukaan laitteiden tulisi mahdol-
lisimman aikaisin havaita alkava tulipalo ja 
varoittaa asunnossa olevia. Tulipalon havait-
seminen ja paikallaolijoiden varoittaminen 
voidaan toteuttaa tilasta riippuen erilaisilla 
teknisillä ratkaisuilla. Palon mahdollisimman 

aikainen havaitseminen edellyttää yleensä 
savu- ja palokaasuihin reagoivien ilmaisimi-
en käyttöä sen sijaan, että käytettäisiin aino-
astaan lämmönnousuun reagoivia ilmaisimia. 
Paikallaolijoiden varoittaminen puolestaan 
edellyttää, että laitteen antama hälytys kuu-
luu asunnossa niihin tiloihin, joissa normaa-
listi oleskellaan. Erityisryhmien osalta tulee 
palovaroittimen antaa varoitus tarvittaessa 
muutenkin kuin äänimerkillä. Majoitustilois-
sa, hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasu-
misessa on varoittaminen toteutettava niin, 
että vaarassa olevat kuulevat tai näkevät hä-
lytyksen. Hoitolaitoksissa voi joissakin tapa-
uksissa olla kuitenkin tarkoituksenmukai-
sempaa, että laitteen antama varoitusääni oh-
jataan tiloihin, joista henkilökunta sen kuulee 
ja voi ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin 
hoidettavien varoittamiseksi ja pelastamisek-
si. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin nykyi-
seen tapaan toiminnanharjoittajan velvolli-
suudesta varustaa majoitustilat ja hoitolaitok-
set palovaroittimella. Nykyistä sääntelyä on 
kuitenkin täydennetty siten, että 18 §:ssä tar-
koitetun palvelu- ja tukiasumisen toiminnan-
harjoittaja olisi myös velvollinen varusta-
maan kohteen asianmukaisilla palovaroitti-
milla, sen sijaan, että velvoite olisi asukkail-
la. Käytännössä palovaroitinasia tulisi esille 
pelastussuunnitelmaa (15 §) ja hoitolaitoksen 
tai palvelu- ja tukiasumisen poistumisturval-
lisuusselvitystä (19 §) laadittaessa. 

Kuten nykyisinkin, sisäasiainministeriön 
asetuksella voitaisiin tarvittaessa antaa tar-
kempia säännöksiä palovaroittimien riittäväs-
tä määrästä, asianmukaisesta sijoittamisesta 
sekä niiden toiminnasta. Palovaroittimien 
kunnossapidosta säädetään 12 §:ssä ja palo-
varoittimien teknisistä vaatimuksista pelas-
tustoimen laitteista annetussa laissa. 

18 §. Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa 
sekä palvelu- ja tukiasumisessa. Voimassa 
olevan pelastuslain mukaan pelastussuunni-
telma on laadittava valtioneuvoston asetuk-
sella tarkemmin määriteltävään rakennuk-
seen tai muuhun kohteeseen. Pelastustoimes-
ta annetun valtioneuvoston asetuksen mu-
kaan pelastussuunnitelma tulee laatia muun 
muassa sairaaloihin, vanhainkoteihin, hoito-
laitoksiin, liikuntarajoitteisten ja muiden eri-
tyisryhmien palvelu- ja asuinrakennuksiin 
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sekä rangaistuslaitoksiin ja muihin näitä vas-
taaviin tiloihin, joissa olevien ihmisten kyky 
havaita vaaratilanne tai mahdollisuudet toi-
mia vaaratilanteen edellyttämällä tavalla ovat 
heikentyneet. Edellä mainituissa kohteissa on 
asetuksen mukaan lisäksi selvitettävä pelas-
tussuunnitelman laatimisen yhteydessä, mi-
ten rakennuksessa tai tilassa olevien heiken-
tynyt toimintakyky otetaan huomioon vaara-
tilanteisiin varautumisessa. Selvitystä kutsu-
taan vakiintuneen käytännön mukaan pelas-
tuslain mukaiseksi turvallisuusselvitykseksi. 
Pelastuslaissa säädetyt velvoitteet koskevat 
käytössä olevaa rakennuskantaa. Vastaavasta 
selvitysvelvollisuudesta uudisrakentamisen 
osalta on säädetty Suomen Rakentamismää-
räyskokoelmassa (E1:2002). 

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan otetta-
vaksi lain tasolle uusi nimenomainen säännös 
hoitolaitosten sekä palvelu- ja tukiasumisen 
poistumisturvallisuudesta. Säännöksen mu-
kaan toiminnanharjoittajan on etukäteen laa-
dituin selvityksin ja suunnitelmin ja niiden 
perusteella toteutetuin toimenpitein huoleh-
dittava, että asukkaat ja hoidettavat henkilöt 
voivat poistua turvallisesti hoitolaitoksesta 
tai palvelu- ja tukiasumisen piiriin kuuluvas-
ta kohteesta tulipalossa tai muussa vaarati-
lanteessa. Säännös täydentäisi lakiehdotuk-
sen 14 §:n mukaista toiminnanharjoittajan 
yleistä omatoimisen varautumisen velvoitet-
ta. 

Momentissa on määritelty käsitteiden ”hoi-
tolaitokset” ja ”palvelu- ja tukiasuminen” pii-
riin ehdotetussa laissa kuuluvat kohteet. 
Määrittely perustuu pääpiirteissään sosiaali-
huoltolain (710/1982) mukaiseen käsitteis-
töön. Sosiaalihuoltolain 17 §:n mukaan kun-
nan on huolehdittava muun muassa asumis-
palveluista ja laitoshuollosta. Asumispalve-
luilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 22 §:n 
mukaan palvelu- ja tukiasumisen järjestämis-
tä. Asumispalveluja annetaan 23 §:n mukaan 
henkilölle, joka erityisestä syystä tarvitsee 
apua tai tukea asunnon tai asumisen järjestä-
misessä. Laitoshuollolla tarkoitetaan maini-
tun lain 24 §:n mukaan hoidon, ylläpidon ja 
kuntouttavan toiminnan järjestämistä jatku-
vaa hoitoa antavassa sosiaalihuollon toimin-
tayksikössä.  Laitoshuoltoa annetaan henki-
lölle, joka tarvitsee apua, hoitoa tai muuta 
huolenpitoa, jota ei voida tai ei ole tarkoituk-

senmukaista järjestää hänen omassa kodis-
saan muita sosiaalipalveluita hyväksi käyttä-
en. Ehdotetussa säännöksessä hoitolaitoksiin 
ja palvelu- ja tukiasumiseen sisältyisivät 
myös edellä mainittuihin verrattavissa olevat 
kohteet, joissa henkilöiden poistumismahdol-
lisuudet ovat rajoittuneen, heikentyneen tai 
poikkeavan toimintakyvyn seurauksena ta-
vanomaista huonommat. Säännöksen sovel-
tamisala on kuitenkin rajattu asumisyksikön 
muotoon järjestettyyn asumiseen. 

Pykälän 2 momentissa määriteltäisiin tar-
kemmin poistumisturvallisuusvaatimuksen 
toteutumisesta vastaavat toiminnanharjoitta-
jat. Toiminnanharjoittajina pidettäisiin kaik-
kia niitä tahoja, jotka tosiasiallisesti huoleh-
tivat hoitolaitosten ja palvelu- ja tukiasumi-
sen järjestämisestä tai ylläpidosta. Ehdotettu 
poistumisturvallisuusvaatimus koskisi näin 
ollen kaikkia hoitolaitoksia ja palvelu- ja tu-
kiasumisen piiriin kuuluvia kohteita riippu-
matta siitä, onko toiminnanharjoittajana kun-
ta vai muu julkis- tai yksityisoikeudellinen 
taho. 

Poistumisturvallisuusvaatimukseen liitty-
västä poistumisturvallisuusselvityksestä sää-
dettäisiin ehdotetun lain 19 §:ssä, poistumis-
turvallisuuden arvioinnista ja poistumistur-
vallisuuden toteuttamissuunnitelmasta lain 
20 §:ssä ja poistumisturvallisuuden toteutta-
mismääräyksestä 21 §:ssä. 

19 §. Poistumisturvallisuusselvitys. Pykä-
läehdotuksen 1 momentin mukaan toimin-
nanharjoittajan tulisi laatia lakiehdotuksen 
18 §:n mukaiseen poistumisturvallisuusvaa-
timukseen perustuva poistumisturvallisuus-
selvitys. Poistumisturvallisuusvaatimus ja 
siihen liittyvä poistumisturvallisuusselvityk-
sen laatimisvelvollisuus on kohdistettu ni-
menomaisesti 18 §:n 2 momentissa määritel-
lylle toiminnanharjoittajalle. Hoitolaitoksen 
tai palvelu- ja tukiasumiseen käytettävän ra-
kennuksen omistaja ja haltija voi olla muu 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö kuin 
toiminnanharjoittaja. Vaikka rakennuksen 
pelastussuunnitelman laatimisvelvoite on la-
kiehdotuksen 15 §:n mukaisesti säädetty ra-
kennuksen haltijan vastuulle, poistumistur-
vallisuusvaatimuksen toteutumisesta vastaisi 
toiminnanharjoittaja, koska vain toiminnan-
harjoittajalla on edellytykset arvioida asuk-
kaiden ja hoidettavien henkilöiden todellisen 
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toimintakyvyn vaikutus tarvittaviin poistu-
misturvallisuuden järjestelyihin.  

Ehdotettu poistumisturvallisuusselvitys 
vastaisi pääpiirteissään nykyisin voimassa 
olevan pelastustoimesta annetun valtioneu-
voston asetuksen 10 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettua turvallisuusselvitystä. Poistumisturval-
lisuusselvityksessä tulisi selvittää, miten ra-
kennuksen tai tilan käyttötapa ja henkilöiden 
rajoittunut, heikentynyt tai poikkeava toimin-
takyky otetaan huomioon tulipaloihin ja 
muihin vaaratilanteisiin varautumisessa ja 
poistumisjärjestelyissä. Henkilöiden rajoittu-
neella toimintakyvyllä tarkoitetaan myös ti-
lanteita, joissa esimerkiksi ovien lukituksilla 
tai muulla tavalla on rajoitettu tai estetty 
henkilöiden vapaa poistuminen tiloista. Pois-
tumisturvallisuusselvityksessä toiminnanhar-
joittaja osoittaa sen, miten hoitolaitoksessa 
tai palvelu- ja tukiasumiseen kuuluvassa koh-
teessa on suunniteltu huolehdittavan siitä, et-
tä asukkaat ja hoidettavat henkilöt voivat 
poistua turvallisesti tulipalossa tai muussa 
vaaratilanteessa. 

Ehdotetun 2 momentin mukaisesti poistu-
misturvallisuusselvitys tulisi tehdä ennen toi-
minnan aloittamista. Jos kohteeseen on laa-
dittu rakennusluvan yhteydessä rakentamis-
määräysten tarkoittama turvallisuusselvitys, 
ei erillistä tämän lain mukaista poistumistur-
vallisuusselvitystä vaadittaisi. Selvitys olisi 
päivitettävä kolmen vuoden välein ja myös, 
jos toiminta on olennaisesti muuttunut. Päivi-
tysvelvoite koskisi myös poistumisturvalli-
suusselvitystä tämän lain mukaisesti vastaa-
vaa rakentamismääräysten mukaisesti laadit-
tua turvallisuusselvitystä.  Päivitysvelvoite 
on olennainen toiminnassa, jossa olosuhteet 
voivat muuttua rakennuksen tai tilan käytön 
aikana niin merkittävästi, että turvallisuusjär-
jestelyjen riittävyys on arvioitava säännölli-
sesti. 

Poistumisturvallisuusselvitys olisi 3 mo-
mentin mukaisesti toimitettava alueen pelas-
tusviranomaiselle poistumisturvallisuuden 
arviointia varten ja tiedoksi rakennusvalvon-
taviranomaiselle ja 4 momentin mukaan val-
tioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää tar-
kemmin poistumisturvallisuusselvityksen 
laatimisesta sekä sen sisällöstä. 

Lain voimaantulosäännöksen (112 §) 
3 momentin 6 ja 7 kohdissa ehdotetaan sää-

dettäväksi siirtymäajoista poistumisturvalli-
suusselvityksen tekemiselle.  

20 §.  Poistumisturvallisuuden arviointi ja 
poistumisturvallisuuden toteuttamissuunni-
telma. Pykälän 1 momentin mukaan alueen 
pelastusviranomaisen tulisi arvioida, täyttää-
kö poistumisturvallisuusselvitys ehdotetussa 
18 §:ssä asetetun poistumisturvallisuusvaa-
timuksen. Poistumisturvallisuusselvityksen 
perusteella arvioidaan, ovatko rakennuksen 
tai tilan turvallisuusjärjestelyt riittävät var-
mistamaan henkilöiden turvallisen poistumi-
sen tulipalossa tai muussa äkillisessä vaarati-
lanteessa. Ehdotetun 2 momentin mukaan 
alueen pelastusviranomainen voisi vaatia 
toiminnanharjoittajaa toteuttamaan poistu-
miskokeen sen todentamiseksi, miten pois-
tuminen käytännössä toteutetaan riittävän 
nopeasti ja turvallisesti.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin pois-
tumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelmas-
ta. Jos toiminnanharjoittajan tekemän pois-
tumisturvallisuusselvityksen ja mahdollisen 
poistumiskokeen perusteella olisi ilmeistä, 
että kohde ei täytä laissa asetettua poistumis-
turvallisuusvaatimusta, alueen pelastusviran-
omainen asettaa määräajan poistumisturvalli-
suuden toteuttamissuunnitelman laatimiseksi. 
Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunni-
telmassa toiminnanharjoittaja määrittelee 
toimenpiteet, joilla se käytännössä saattaa 
kohteen poistumisturvallisuuden laissa edel-
lytetylle tasolle. Poistumisturvallisuuden to-
teuttamissuunnitelman tulee sisältää määrä-
ajat toimenpiteiden suorittamiselle. 

21 §. Poistumisturvallisuuden toteuttamis-
määräys. Pykälän mukaan alueen pelastusvi-
ranomaisen tulisi antaa hoitolaitoksen tai 
palvelu- ja tukiasumisen toiminnasta vastaa-
valle toiminnanharjoittajalle poistumisturval-
lisuuden toteuttamismääräys silloin kun pois-
tumisturvallisuuden toteuttamissuunnitel-
massa määritellyillä toimenpiteillä ei voida 
pelastusviranomaisen arvion mukaan täyttää 
kohtuullisessa ajassa lakiehdotuksen 18 §:n 
mukaista poistumisturvallisuusvaatimusta.  

Poistumisturvallisuuden toteuttamismäärä-
ys toteutettaisiin lakiehdotuksen 81 §:n mu-
kaisena korjausmääräyksenä, jossa korjatta-
vat puutteet yksilöidään. Korjausmääräykses-
sä voitaisiin asettaa myös lakiehdotuksen 82 
§:ssä erikseen yksilöityjä erityisiä turvalli-
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suusvaatimuksia. Tämän mukaisesti poistu-
misturvallisuusvaatimuksen toteuttamiseksi 
annetussa korjausmääräyksessä voitaisiin 
velvoittaa kohteeseen asennettavaksi esimer-
kiksi automaattinen sammutuslaitteisto. 

Poistumisturvallisuusvaatimuksen toteut-
tamismääräys (korjausmääräys) kohdennet-
taisiin lakiehdotuksen 18 §:n 2 momentissa 
yksilöidylle toiminnanharjoittajalle, joka voi 
olla myös muu luonnollinen henkilö tai oike-
ushenkilö kuin rakennuksen omistaja ja halti-
ja. Toiminnanharjoittajan tulisi neuvotella 
korjausmääräyksen toteuttamisesta toimin-
taan käytettävän rakennuksen omistajan ja 
haltijan kanssa ja sopia vaatimusten toteut-
tamistavasta sekä toimenpiteiden aiheuttami-
en kustannusten jaosta toiminnanharjoittajan, 
omistajan ja haltijan kesken. Mikäli toimin-
nanharjoittaja ei saisi rakennuksen omistajan 
suostumusta korjausmääräyksessä vaadittu-
jen toimenpiteiden toteuttamiseen, rakennuk-
sessa ei voisi jatkaa toimintaa, joka ei täytä 
laissa säädettyä poistumisturvallisuusvaati-
musta.  

Mikäli asetettuja turvallisuusvaatimuksia 
(korjausmääräyksessä asetettuja velvoitteita) 
ei toteutettaisi, voisi alueen pelastusviran-
omaisen päättää toiminnanharjoittajalle ase-
tettavasta 105 §:n 1 momentin 12 kohdan 
mukaisesta uhkasakosta tai teettämisuhasta. 
Lakiehdotuksen 104 §:ssä säädettäisiin oi-
keudesta hakea muutosta korjausmääräyk-
seen ja asetettuihin erityisiin turvallisuusvaa-
timuksiin. 

22 §. Turvetuotantoalueiden paloturvalli-
suus. Ehdotettu säännös vastaa voimassa ole-
van pelastuslain 26 §:n 1 momentissa säädet-
tyä. Sisäasiainministeriö on antanut ohjeen 
turvetuotantoalueiden paloturvallisuudesta 
(SM-2006-03459/Tu-312). 

 
 

4 luku Pelastustoimen organisaatio ja 
vastuu pelastustoimen tehtä-
vistä 

23 §. Sisäasiainministeriön ja aluehallinto-
viraston tehtävät. Voimassa olevan pelastus-
lain 2 §:n 1 momentin mukaan sisäasiainmi-
nisteriö johtaa ja valvoo pelastustointa ja sen 
palvelujen saatavuutta ja tasoa, huolehtii pe-
lastustoimen valtakunnallisista valmisteluista 

ja järjestelyistä sekä yhteensovittaa eri minis-
teriöiden toimintaa pelastustoimessa. 

 Sisäasiainministeriön tehtävät säilyisivät 
käytännössä ennallaan. Sisäasiainministeriöl-
le nykyisin säädettyjen tehtävien lisäksi eh-
dotetussa säännöksessä määriteltäisiin minis-
teriön tehtäväksi myös ohjata pelastustointa 
ja sen palvelujen saatavuutta ja tasoa. Pelas-
tuslakiin kirjattava ohjaustehtävä vastaa pe-
rustuslaissa ministeriöille säädettyä tehtävää: 
perustuslain 68 §:n mukaan kukin ministeriö 
vastaa toimialallaan valtioneuvostolle kuulu-
vien asioiden valmistelusta ja hallinnon 
asianmukaisesta toiminnasta. Voimassa ole-
van sääntelyn mukaan sisäasiainministeriö 
yhteensovittaa eri ministeriöiden toimintaa 
pelastustoimessa. Sääntelyä täsmennettäisiin 
siten, että sisäasiainministeriön tehtävänä oli-
si yhteensovittaa eri ministeriöiden ja toimi-
alojen toimintaa pelastustoimessa ja sen ke-
hittämisessä. Sisäasiainministeriö huolehtii 
nykyäänkin pelastustoimen hallinnonalan 
asianmukaisesta toiminnasta antamalla muun 
muassa pelastustoimen viranomaisille pelas-
tustoimen palvelutasoa, pelastustoimintaa se-
kä tulipalojen ja muiden onnettomuuksien 
ehkäisyä koskevia ohjeita. Pelastuslaissa 
säädettäväksi ehdotettu nimenomainen vel-
vollisuus ohjata pelastustointa ja yhteensovit-
taa sen kehittämistä korostaisi näiden tehtä-
vien merkitystä hallinnonalan asianmukaisen 
toiminnan varmistamisessa. Lisäksi pykäläs-
sä todettaisiin informatiivisesti, että ministe-
riö huolehtii muistakin sisäasiainministeriölle 
tässä laissa säädetyistä tehtävistä. Tällaisia 
tehtäviä ovat muun muassa lakiehdotuksen 
38 §:n mukaiset kansainväliseen pelastustoi-
mintaan kuuluvat sisäasiainministeriön teh-
tävät. 

  Aluehallintovirastoista annetun lain 
(896/2009) 4 §:n 1 momentin 6 kohdan mu-
kaan aluehallintovirastot hoitavat niille erik-
seen säädettyjä tehtäviä pelastustoimen toi-
mialalla.  Aluehallintoviraston tehtävistä pe-
lastustoimessa säädetään tämän mukaisesti 
pelastuslaissa. Aluehallintovirastoista anne-
tun lain 4 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan 
aluehallintoviraston tehtävänä on lisäksi 
muun muassa varautumisen yhteensovittami-
nen alueella ja siihen liittyvän yhteistoimin-
nan järjestäminen, valmiussuunnittelun yh-
teensovittaminen, alueellisten maanpuolus-
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tuskurssien järjestäminen, kuntien valmius-
suunnittelun tukeminen, valmiusharjoitusten 
järjestäminen sekä alue- ja paikallishallinnon 
turvallisuussuunnittelun edistäminen. Edellä 
mainitun säännöksen 4 kohdan mukaan alue-
hallintoviraston tehtävänä on lisäksi viran-
omaisten johtaessa turvallisuuteen liittyviä ti-
lanteita alueella tukea toimivaltaisia viran-
omaisia ja tarvittaessa sovittaa yhteen toi-
mintaa niiden kesken.  

Voimassa olevan pelastuslain 2 §:n 2 mo-
mentin mukaan aluehallintovirasto huolehtii 
toimialueellaan vastaavista tehtävistä kuin si-
säasiainministeriö koko valtakunnan alueella. 
Ehdotetun pykälän 2 momentin mukaan 
aluehallintovirasto valvoisi pelastustointa ja 
sen palvelujen saatavuutta ja tasoa toimialu-
eellaan vastaavalla tavalla kuin nykyäänkin. 
Aluehallintoviraston tehtävänä olisi myös tu-
kea sisäasiainministeriötä ministeriölle sää-
detyissä pelastustoimen tehtävissä. Aluehal-
lintovirastolla ei olisi kuitenkaan enää nykyi-
sen kaltaista pelastustoimen johtamistehtä-
vää. Muutoin ehdotetut aluehallintoviraston 
tehtävät vastaavat aluehallintoviraston nykyi-
siä pelastuslain mukaisia tehtäviä. Pelastus-
toiminnan operatiiviset johtamistehtävät on 
tarkoitus hoitaa vuoden 2011 alusta lukien 
kaksiportaisen hallintomallin mukaisesti si-
ten, että alemman tason muodostaisi pelas-
tuslaitos ja ylemmän tason sisäasiainministe-
riössä toimiva valtion pelastusviranomainen. 
Ehdotetun säännöksen mukaan aluehallinto-
virasto tukisi sisäasiainministeriötä ministe-
riön pelastuslain mukaisissa tehtävissä. Vii-
meksi mainittuina tehtävinä kyseeseen tulisi-
vat esimerkiksi erilaiset operatiiviseen tilan-
teeseen (pelastustoiminnan johtaminen) liit-
tyvät tiedonkeruutehtävät. Käytännössä pe-
lastustoimen operatiivinen johtamistehtävä 
tulee sisäasiainministeriön osalta kyseeseen 
vain poikkeuksellisissa tilanteissa. Lakiehdo-
tuksen 34 §:n mukaan sisäasiainministeriön 
palveluksessa olevalla pelastusviranomaisella 
olisi, pääpiirteissään nykyistä sääntelyä vas-
taavalla tavalla, tarvittaessa oikeus antaa pe-
lastustoimintaa koskevia käskyjä ja määrätä 
pelastustoiminnan johtajasta ja hänen toimi-
alueestaan. Toimivaltuus varmistaa tarkoi-
tuksenmukaiset ja toimivat johtosuhteet esi-
merkiksi useammalle pelastustoimen alueelle 
ulottuvassa suuronnettomuustilanteessa. 

Aluehallintoviraston tehtävänä olisi esimer-
kiksi edellä kuvatuissa tilanteissa tukea sisä-
asiainministeriön pelastusviranomaisia avus-
tamalla johtamistoimintaan liittyvässä tiedon 
hankinnassa ja tilannekuvan ylläpitämisessä. 

Voimassa olevan pelastuslain 2 §:n 4 mo-
mentin mukaan sisäasiainministeriön ja alue-
hallintoviraston tehtävistä pelastustoimessa 
säädetään tarvittaessa tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella. Ehdotetun säännöksen 
3 momentti sisältää vastaavan asetuksenan-
tovaltuuden.  

Voimassa olevan pelastuslain 2 §:n 3 mo-
mentin mukainen pelastustoimen neuvottelu-
kunta lakkautettaisiin, eikä lakiehdotus tä-
män vuoksi sisällä säännöstä pelastustoimen 
neuvottelukunnasta. Hallinnossa on viime ai-
koina yleisemminkin luovuttu neuvottelu-
kuntainstituutiosta ja sisäasiainministeriössä 
on otettu käyttöön uusia yhteistoiminnan 
muotoja yhteistyöviranomaisten ja muiden 
pelastustoimen sidosryhmien kanssa käytä-
vässä vuoropuhelussa. Pelastustoimen johdon 
foorumi on sisäasiainministeriön vuonna 
2004 asettama yhteistyöryhmä, jonka tehtä-
vänä on avustaa ministeriötä pelastustoimen 
kehittämisessä, arvioinnissa ja päätöksenteon 
koordinoinnissa. Pelastustoimen johdon foo-
rumi arvioi pelastustoimen tilaa, tasoa ja ke-
hittämistarpeita sekä tekee esityksiä pelastus-
toimen kehittämiseksi. Foorumi voi tehdä 
myös esityksiä, joiden tarkoituksena on yh-
denmukaistaa pelastustoimen palvelutasoa, 
kehittää pelastustoimen yhteistoimintaa eri 
toimijoiden ja hallinnontasojen välillä, kehit-
tää pelastustoimen strategisia tavoitteita sekä 
yhdenmukaistaa toimintamenetelmiä ja muu-
takin toimintaa. Pelastustoimen johdon foo-
rumin toimintaan osallistuu pelastustoimen 
keskeisiä viranomaisia ja sidosryhmiä. Yh-
teistoiminta muiden ministeriöiden kanssa 
järjestetään tapauskohtaisin kokouksin tai 
keskeisten yhteistyökumppanien kanssa 
säännöllisin tapaamisin tai yhteistyöryhmiä 
perustamalla. 

24 §. Kuntien vastuu pelastustoimesta. La-
ki pelastustoimen alueiden muodostamisesta 
(1214/2001) tuli voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2002 ja kuntien lakisääteinen yhteis-
toiminta pelastustoimessa tuli aloittaa 1 päi-
vänä tammikuuta 2004. Laissa säädetään pe-
lastustoimen järjestämisvastuusta ja kuntien 
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sopimuksentekovelvoitteesta. Voimassa ole-
van pelastuslain mukaan kunnat vastaavat 
pelastustoimesta valtioneuvoston määräämäl-
lä alueella, siten kuin siitä säädetään pelas-
tustoimen alueiden muodostamisesta anne-
tussa laissa. Pelastustoimen järjestämistavas-
ta käytetään pelastuslaissa käsitettä ”alueen 
pelastustoimi”. Alueen pelastustoimelle oi-
keushenkilönä kuuluvaa toimivaltaa käyttää 
pelastustoimen tehtävät hoitava kuntayhtymä 
tai alueen kuntien tekemän sopimuksen no-
jalla joku pelastustoimen alueen kunnista. 
Alueen pelastustoimen tehtävät on näin ollen 
nykyään annettu pelastustoimen alueeseen 
kuuluvien kuntien sopiman mukaisesti yksit-
täiselle kunnalle tai kuntayhtymälle. Osa 
kunnista ja kuntayhtymistä hoitaa alueen pe-
lastustoimen tehtävät kuntalaissa mahdollis-
tetun mukaisesti kunnallisen liikelaitoksen 
muodossa. Kahdella pelastustoimen alueella 
kuntayhtymänä toimii ja pelastustoimen teh-
tävät hoitaa maakunnan liitto. 

Pelastustoimen tehtävien järjestämistä kos-
kevan kuntien sopimuksen hyväksymisessä 
noudatetaan kuntayhtymän perussopimuksen 
muuttamista koskevaa kuntalain sääntelyä. 
Sopimuksesta on muuten soveltuvin osin 
voimassa, mitä kuntien yhteistoiminnasta 
säädetään kuntalaissa.  

Kuntien osallistumisesta kuntayhtymän, 
sopimuksen nojalla tehtäviä hoitavan kunnan 
ja kunnallisen liikelaitoksen päätöksentekoon 
säädetään kuntalaissa. Pelastustoimen tehtä-
vien hoitamista varten alueen pelastustoimel-
la tulee lain mukaan olla pelastuslaitos. Li-
säksi alueen pelastustoimen järjestelmään voi 
kuulua vapaaehtoisia palokuntia sopimuspa-
lokuntina. 

 Pelastustoimen alueiden muodostamisesta 
annettu laki on luonteeltaan puitelaki, jolla 
lainsäädännössä järjestettiin siirtyminen yk-
sittäisten kuntien ylläpitämästä pelastustoi-
men järjestelmästä kuntien lakisääteiseen yh-
teistoimintaan pelastustoimessa. Uuteen pe-
lastuslakiin esitetään sisällytettäväksi pelas-
tustoimen alueiden muodostamisesta anne-
tussa laissa säädetyt periaatteet kuntien yh-
teistoiminnan järjestämisestä pelastustoimes-
sa. Pelastustoimen tehtävistä vastaisi edel-
leenkin oikeushenkilönä alueen pelastustoimi 
eli kuntayhtymä tai alueen kuntien tekemän 

sopimuksen nojalla joku pelastustoimen alu-
een kunnista. 

Ehdotettu pelastuslain uusi säännös vastaa 
asiasisällöllisesti pelastustoimen alueiden 
muodostamisesta annetun lain sääntelyä. Eh-
dotettuun pykälään on sisällytetty uusi sään-
nös aluejaon muuttamista koskevasta menet-
telystä. Valtioneuvosto on päättänyt nykyisen 
pelastustoimen aluejaon ja valtioneuvostolle 
kuuluu myös toimivalta päättää aluejaon 
muuttamisesta. Säännöksessä säädettäisiin li-
säksi kuntien oikeudesta tehdä valtioneuvos-
tolle esitys aluejaon muuttamisesta. Aluejaon 
muuttamista koskevan päätöksen yhteydessä 
valtioneuvosto asettaisi määräajan, jonka ku-
luessa uuteen pelastustoimen alueeseen kuu-
luvien kuntien tulisi tehdä sopimus säännök-
sessä tarkoitetun yhteistoiminnan järjestämi-
sestä. Uusi yhteistoimintasopimus tulisi saat-
taa voimaan viimeistään uuden aluejaon tul-
lessa voimaan.  

Laissa ei edelleenkään säädettäisi pelastus-
toimen järjestämistä koskevan sopimuksen 
sisällöstä. Kuntien tulisi sopia hallinnosta, 
kustannusten jaosta, virkajärjestelyistä ja 
muista toiminnan järjestämiseksi tarpeellisis-
ta asioista. Valtioneuvosto voisi nykyiseen 
tapaan päättää yhteistoiminnan järjestämises-
tä, jos kunnat eivät pääsisi aluejaon muutta-
misen yhteydessä sopimukseen yhteistoimin-
nasta valtioneuvoston asettamassa määrä-
ajassa. 

Pelastustoimen alueiden muodostamista 
koskeva valtioneuvoston päätös on hallinto-
päätös, joka annetaan kunnille tiedoksi hal-
lintolaissa säädetyn mukaisesti. Valtioneu-
vosto voisi päättää päätöksen julkaisemisesta 
myös Suomen säädöskokoelmassa sen mu-
kaisesti kuin Suomen säädöskokoelmasta an-
netun lain (188/2000) 6 §:n 2 momentissa 
säädetään. Päätöksestä saisi valittaa kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen hallintolainkäyt-
tölaissa (586/1996) säädetyn mukaisesti.  Pe-
lastustoimen alueiden määräämistä koskevat 
asiat ratkaistaan valtioneuvoston ohjesään-
nön (1522/1995) mukaan valtioneuvoston 
yleisistunnossa. 

Ehdotetulla lailla kumottaisiin laki pelas-
tustoimen alueiden muodostamisesta voi-
maantulosäännöksen (112 §) 2 momentissa 
ehdotetun mukaisesti. Voimaantulosäännök-
sen 3 momentin 2 ja 3 kohtaan on otettu tar-
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peelliset siirtymäsäännökset koskien pelas-
tustoimen aluejakoa ja kuntien sopimuksia 
pelastustoimen yhteistoiminnan järjestämi-
sestä. 

25 §. Pelastuslaitos sekä sopimuspalokun-
nat ja muut vastaavat yhteisöt. Voimassa 
olevan pelastuslain 5 §:n (palokunnat) mu-
kaan pelastustoimen alueella tulee olla pää- 
ja tarvittaessa myös sivutoimisesta henkilös-
töstä koostuva pelastuslaitos. Lisäksi alueen 
pelastustoimen järjestelmään voi kuulua va-
paaehtoisia palokuntia, laitospalokuntia ja 
tehdaspalokuntia sen mukaan kuin alueen pe-
lastustoimi on niiden kanssa sopinut. Sopi-
muspalokunnilla tarkoitetaan pelastuslaissa 
sellaisia yhdistyksen muotoon perustettuja 
vapaaehtoisia palokuntia ja yrityksen tai lai-
toksen omaa tarvetta varten perustettuja pa-
lokuntia, joiden kanssa alueen pelastustoimi 
on tehnyt sopimuksen tiettyjen alueen pelas-
tustoimen tehtävien hoitamisesta. 

Ehdotettu säännös vastaa pääpiirteissään 
voimassa olevaa sääntelyä. Alueen pelastus-
toimella tulee olla pelastustoimen tehtävien 
hoitamista varten pelastuslaitos. Alueen pe-
lastustoimi eli pelastustoimen tehtävät hoita-
va kunta tai kuntayhtymä voisi kuitenkin so-
pia vapaaehtoisen palokunnan ja säännökses-
sä yksilöityjen muiden yhteisöjen kanssa joi-
denkin pelastustoimen tehtävien hoitamises-
ta. Käytännössä sopimusneuvottelut voisi 
hoitaa pelastuslaitos sen mukaan kuin alueen 
pelastustoimen toimivaltaiset toimielimet 
ovat asiasta päättäneet. Pykälän mukaan so-
pimuspalokunnille ja muille säännöksessä 
tarkoitetuille yhteisöille ei kuitenkaan saisi 
antaa tehtäviä, joihin liittyy merkittävää jul-
kisen vallan käyttöä. Tällaisia tehtäviä ovat 
esimerkiksi pelastustoimen valvontatehtävät.  
Pelastusviranomaiselle säädettyjä toimival-
tuuksia käyttää niin ikään aina pelastuslai-
toksen palveluksessa oleva virkamies. Pelas-
tustoiminnan johtajana myös sopimuspalo-
kuntaan kuuluvalla on siihen tehtävään liitty-
vät välttämättömät lakiehdotuksen 36 §:n 
2 momentin mukaisesti rajatut valtuudet. 

Alueen pelastustoimi voisi nykyisestä poi-
keten sopia palokuntien (sopimuspalokunnat) 
lisäksi pelastustoimen tehtävien hoitamisesta 
myös muiden pelastusalalla toimivien yhtei-
söjen kanssa. Tällaisia yhteisöjä voisivat olla 
esimerkiksi meri- tai järvipelastukseen osal-

listuvat yhdistykset ja oikeustoimikelpoiset 
järjestäytyneet vapaaehtoisen pelastuspalve-
lun organisaatiot. Lakiehdotuksen 34 §:n 
1 momentin mukaisesti kuitenkin ainoastaan 
sopimuspalokuntaan kuuluva henkilö voisi 
johtaa pelastustoimintaa. 

26 §. Pelastusviranomaiset. Nykyisen pe-
lastuslain 4 §:n mukaan valtion pelastusvi-
ranomaisia ovat sisäasiainministeriön ja 
aluehallintoviraston tehtävään määräämät 
virkamiehet. Pelastustoimen alueen pelastus-
viranomaisia ovat sen ylin viranhaltija ja alu-
een määräämät muut pelastustoimen viran-
haltijat sekä alueen pelastustoimen asian-
omainen monijäseninen toimielin. 

Viranomaisten määrittely lain tasolla liittyy 
erityisesti toimivaltakysymysten tarkkarajai-
seen ja täsmälliseen määrittelyyn pelastusvi-
ranomaisille kuuluvien erityisten toimival-
tuuksien johdosta. Sisäasiainministeriön työ-
järjestyksessä määrätään nykyisin valtion pe-
lastusviranomaisina toimivat virkamiehet, 
joita ovat pelastusylijohtaja (sisäasiainminis-
teriön pelastusosaston osastopäällikkö) ja si-
säasiainministeriön pelastusosaston esitteli-
jävirkamiehet.  

Pykälän 1 momentin mukaan valtion pelas-
tusviranomaisia olisivat suoraan lain nojalla 
sisäasiainministeriön pelastusylijohtaja ja 
hänen määräämänsä sisäasiainministeriön ja 
aluehallintoviraston virkamiehet. Nykyisestä 
sääntelystä poiketen pelastusylijohtaja päät-
täisi myös aluehallintoviraston virkamiesten 
määräämisestä valtion pelastusviranomaisik-
si. 

Pykälän 2 momentissa alueen pelastustoi-
men pelastusviranomaiset määriteltäisiin 
pääpiirteissään nykyistä sääntelyä vastaavalla 
tavalla. Pelastuslaitoksen ylimmän viranhalti-
jan (pelastusjohtaja) lisäksi alueen pelastus-
viranomaisia olisivat hänen määräämänsä pe-
lastuslaitoksen viranhaltijat. Asianomaisella 
toimielimellä tarkoitetaan säännöksessä alu-
een pelastustoimen tehtäviä hoitavan kunnan 
tai kuntayhtymän toimielintä, jolle pelastus-
viranomaisen tehtävät on asianmukaisessa 
järjestyksessä annettu. 

27 §. Alueen pelastustoimen ja pelastuslai-
toksen tehtävät. Voimassa olevassa laissa pe-
lastustoimen tehtävät on säädetty pääsääntöi-
sesti suoraan alueen pelastustoimelle eli pe-
lastustoimen tehtävistä vastaavalle kunnalle 
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tai kuntayhtymälle. Osa tehtävistä on kuiten-
kin yksilöity nimenomaisesti alueen pelastus-
toimen palveluksessa oleville pelastusviran-
omaisille. Viimeksi mainittuihin tehtäviin 
liittyy pääsääntöisesti merkittävää julkisen 
vallan käyttöä. 

Pykälän 1 momentissa nykyistä sääntelyä 
tarkennettaisiin siten, että alueen pelastus-
toimen eli pelastustoimen tehtävistä vastaa-
van kunnan tai kuntayhtymän ja siten käy-
tännössä alueen pelastustoimen monijäseni-
sen toimielimen tehtäväksi säädettäisiin vas-
tata pelastustoimen palvelutasosta sekä pelas-
tuslaitoksen toiminnan ja nuohouspalvelujen 
asianmukaisesta järjestämisestä. Lakiehdo-
tuksessa on lisäksi yksilöity eräitä muita teh-
täviä, joista vastaisi nimenomaisesti pelastus-
toimen tehtävistä vastaava kunta tai kuntayh-
tymä. Esimerkiksi lakiehdotuksen 30 §:n 
mukaisen sammutusvesisuunnitelman hyväk-
syisi alueen pelastustoimi. 

Lakiehdotuksen 25 §:n mukaan alueen pe-
lastustoimella tulee olla pelastustoimen teh-
tävien hoitamista varten pelastuslaitos. Pykä-
län 2 momentissa määritellään pelastuslai-
toksen tehtävät. Pelastuslaitos huolehtisi ny-
kyiseen tapaan pelastustoimen käytännön 
tehtävien suorittamisesta. Säännökseen on 
koottu pelastuslaitoksen keskeisimmät tehtä-
väkokonaisuudet ja niiden tarkempi sisältö 
määräytyy lakiehdotuksen yksityiskohtaisissa 
säännöksissä sekä pykälän 4 momentin pe-
rusteella annettavassa valtioneuvoston ase-
tuksessa. Voimassa olevan pelastustoimesta 
annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan 
alueen pelastustoimen tulee huolehtia, että 
alueella on väestön varoittamiseen tarvittava 
hälytysjärjestelmä. Nyt asiasta huolehtiminen 
säädettäisiin lain tasolla pelastuslaitoksen 
tehtäväksi. Alueen pelastustoimen asian-
omainen toimielin vastaisi puolestaan pelas-
tuslaitoksen toiminnan asianmukaisesta jär-
jestämisestä kuten pelastuslaitoksen toimin-
nan valvonnasta ja resursoinnista palvelu-
tasopäätöksen edellyttämällä tavalla.  

Käytännössä ehdotettu 1 ja 2 momentin 
sääntely ei muuttaisi alueen pelastustoimen 
ja pelastuslaitoksen vastuita ja tehtäviä. Eh-
dotettu sääntely kuitenkin selkeyttäisi pelas-
tustoimen tehtävistä vastaavan kunnan tai 
kuntayhtymän (alueen pelastustoimen) ja sen 

pelastuslaitoksen välisiä vastuita ja työnja-
koa. 

Pykälän 3 momentin mukaan pelastuslaitos 
voisi tuottaa nykyistä käytäntöä ja pelastus-
toimesta annetun valtioneuvoston asetuksen 
5 §:ssä säädettyä vastaavasti myös ensivaste-, 
ensihoito- ja sairaankuljetuspalveluja, jos 
terveydenhuoltoviranomaisten kanssa siitä on 
sovittu tai tehtävästä jatkossa määrättäisiin 
lainsäädännössä. Edelleen pelastuslaitos voisi 
tukea pelastustoimen alueen kuntien valmi-
ussuunnittelua, jos tehtävästä kunnan ja pe-
lastuslaitoksen kesken sovitaan. Momenttiin 
on lisäksi otettu informatiivinen säännös, 
jonka mukaan pelastuslaitoksen tulee huoleh-
tia myös muissa laeissa kuin pelastuslaissa 
sille säädetyistä tehtävistä. Alueen pelastus-
toimi voisi päättää antaa pelastuslaitoksen 
hoidettavaksi myös muita toimialalle sovel-
tuvia tehtäviä, jos siitä ei olisi ilmeistä haittaa 
pelastuslaissa säädettyjen tehtävien hoitami-
selle. Säädettäväksi ehdotettu vastaa tältä 
osin pelastustoimesta annetun valtioneuvos-
ton asetuksen 5 §:ssä säädettyä. 

Ehdotetun säännöksen 4 momentin mukaan 
alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen 
tehtävistä voitaisiin säätää tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. 

28 §. Alueen pelastustoimen palvelutaso. 
Voimassa olevan pelastuslain 12 §:n 1 mo-
mentin mukaan pelastustoimen palvelutason 
tulee vastata onnettomuusuhkia. Palvelutasoa 
määritettäessä on otettava huomioon myös 
toiminta poikkeusoloissa. Säännöksen 
2 momentin mukaan pelastustoimi on suun-
niteltava ja toteutettava siten, että onnetto-
muuksien ehkäisy on järjestetty ja että onnet-
tomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toi-
menpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja 
tehokkaasti. 

Pykälän 1 momentissa ehdotettu vastaa 
asiallisesti voimassa olevassa pelastuslaissa 
säädettyä. Säännöksessä korostetaan kuiten-
kin paikallisten tarpeiden huomioon ottamis-
ta pelastustoimen palvelutason toteuttamises-
sa. Alueen pelastustoimen ja sen pelastuslai-
toksen tehtävät on määritelty yleisellä tasolla 
lakiehdotuksen 27 §:ssä ja ne tarkentuvat la-
kiehdotuksen muissa säännöksissä sekä lain 
nojalla annettavissa asetuksissa. 

Alueen pelastustoimella on 27 §:n 1 mo-
mentin mukaisesti vastuu pelastustoimen 
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palvelutasosta ja pelastuslaitoksen toiminnan 
asianmukaisesta järjestämisestä. Käsillä ole-
van pykälän 2 momentissa asetetaan pelas-
tuslaitoksen lakisääteisten tehtävien suunnit-
telemiselle ja toteuttamiselle vaatimuksia, 
jotka tulee ottaa huomioon alueen pelastus-
toimen palvelutasosta päätettäessä. Lakieh-
dotuksen 85 §:n mukaisesti aluehallintoviras-
ton tehtävänä on valvoa, että alueen pelastus-
toimen palvelutaso on riittävä. Palvelutason 
riittävyyttä arvioidessaan aluehallintoviraston 
tulisi arvioida, ovatko 27 §:n 2 momentissa 
tarkoitetut tehtävät suunniteltu ja toteutettu 
28 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. 
Alueen pelastustoimen palvelutaso käsittää 
pelastuslaitosten tehtävien lisäksi myös muut 
alueen pelastustoimelle tässä laissa säädetyt 
tehtävät ja vastuut, kuten nuohouspalvelujen 
järjestämisen ja sammutusvesijärjestelyt. 

Pykälän 2 momenttiin on otettu uusi sään-
nös, jonka mukaan olosuhteiden vaatiessa pe-
lastuslaitoksen tehtävät on asetettava tärkeys-
järjestykseen. Sääntelyllä korostetaan pelas-
tuslaitoksen voimavarojen suuntaamista tur-
vallisuuden kannalta merkittäviin tehtäviin. 
Sääntely vastaa poliisilaissa (493/1995) ja 
laissa kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelus-
ten turvallisuudesta (75/2004) säädettyä.  

29 §. Alueen pelastustoimen palvelu-
tasopäätös. Voimassa olevan pelastuslain 
13 §:n mukaan alueen pelastustoimi päättää 
pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultu-
aan. Päätöksessä on selvitettävä alueella 
esiintyvät uhat, käytettävät voimavarat ja 
määriteltävä onnettomuuksien ehkäisyn, pe-
lastustoiminnan ja väestönsuojelun palvelu-
jen taso sekä suunnitelma niiden kehittämi-
seksi. Päätös on laadittava olemaan voimassa 
määräajan. Palvelutasopäätös on toimitettava 
aluehallintovirastolle. Jos palvelutasopäätös 
on puutteellinen, aluehallintovirasto voi pa-
lauttaa asiakirjan täydennettäväksi.  

Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan 
palvelutasopäätöksessä tulee selvittää alueel-
la esiintyvät uhat ja arvioida uhista aiheutu-
vat riskit. Palvelutasopäätöksessä tulee mää-
ritellä pelastuslaitoksen käytössä olevat voi-
mavarat, joita määriteltäessä tulee ottaa 
huomioon toiminnan tavoitteet. Tavoitteiden 
on perustuttava pelastuslaissa säädettyihin 
tehtäviin. Palvelutasopäätöksessä tulee myös 
konkreettisesti kuvata palvelut, joita alueen 

pelastustoimi ja sen pelastuslaitos tulee pal-
velutasopäätöksen voimassaoloaikana tuot-
tamaan. Säädöksessä palveluiden tasolla tar-
koitetaan esimerkiksi pelastuslaitoksen laki-
sääteiseen ohjaus-, valistus- neuvonta- ja 
valvontatehtävään osoittamia henkilötyö-
vuosia tai pelastustoimintaan käytettävien 
yksiköiden toimintavalmiutta pelastustoimen 
alueen eri osissa. Alueen pelastustoimen tuli-
si nykyiseen tapaan kuulla pelastustoimen 
alueeseen kuuluvia kuntia palvelutasopäätös-
tä laadittaessa.  

Nykyistä sääntelyä vastaten palvelu-
tasopäätös olisi 2 momentin mukaisesti voi-
massa määräajan. Päätös tulisi päivittää 
säännöllisesti. 

Pykälän 3 momentti sisältää nykyistä vas-
taavan säännöksen velvollisuudesta toimittaa 
palvelutasopäätös aluehallintovirastolle sekä 
aluehallintoviraston oikeudesta velvoittaa 
täydentämään puutteellinen päätös. Alueen 
pelastustoimen palvelutason valvonnasta 
säädetään lakiehdotuksen 85 §:ssä. 

Pykälän 4 momentti sisältää nykyistä sään-
telyä vastaavan mahdollisuuden säätää sisä-
asiainministeriön asetuksella tarvittaessa tar-
kemmin palvelutasopäätöksen sisällöstä ja 
rakenteesta. 

30 §. Sammutusvesi. Voimassa olevan pe-
lastuslain 47 §:n mukaan kunta vastaa alueel-
laan sammutusveden järjestämisestä alueen 
pelastustoimen tarpeisiin. 

Vuodesta 2004 lukien kunnat ovat vastan-
neet pelastustoimen tehtävistä valtioneuvos-
ton määrittelemillä pelastustoimen alueilla 
lakisääteisessä yhteistyössä (alueen pelastus-
toimi). Vesihuoltolaitokset toimivat nykyään 
yhä useammin kunnan hallinnon ulkopuolella 
yhtiöinä tai kiinteistönomistajien muodosta-
mina osuuskuntina ja vastaavat vesihuollosta 
omalla toiminta-alueellaan. Pelastustoimen 
alueeseen kuuluu useita kuntia ja sammutus-
vesihuollon järjestäminen voimassa olevan 
sääntelyn mukaisesti kuntakohtaisesti ei ole 
enää tarkoituksenmukaista.  

Vesihuoltolain (119/2001) 5 §:n mukaan 
kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan 
yhdyskuntakehitystä vastaavasti sekä osallis-
tua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitte-
luun. Kunnan tulee yhteistyössä alueensa ve-
sihuoltolaitosten kanssa laatia ja pitää ajan 
tasalla alueensa kattavat vesihuollon kehit-
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tämissuunnitelmat. Vesihuoltolain 8 §:n mu-
kaan kunta hyväksyy alueellaan toimiville 
vesihuoltolaitoksille toiminta-alueen. Voi-
massa olevaa vesihuoltolakia ei lain sovelta-
misalasäännöksen mukaan sovelleta sammu-
tusvesihuollon järjestämiseen. Käytännössä 
vesihuoltolaitokset kuitenkin huolehtivat 
kuntien kanssa tehtyjen sopimusten perus-
teella sammutusveden toimittamisesta pelas-
tuslaitoksen ja sen sopimuspalokuntien tar-
peisiin. Vesihuoltolaitosten velvollisuudesta 
toimittaa pelastustoimelle sammutusvettä tu-
lisi velvoitteen luonne huomioonottaen sää-
tää laissa. 

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädet-
tävän sammutusvesisuunnitelmasta. Ehdote-
tun mukaisesti pelastuslaitos tekisi koko pe-
lastustoimen alueen ja näin ollen kaikki alu-
een kunnat kattavan suunnitelman sammu-
tusveden hankinnasta ja toimittamisesta. 
Suunnitelma tehtäisiin yhteistyössä pelastus-
toimen alueeseen kuuluvien kuntien ja pelas-
tustoimen alueella toimintaa harjoittavien ve-
sihuoltolaitosten ja näille vettä toimittavien 
vesilaitosten kanssa. Sammutusvesijärjestelyt 
liittyvät keskeisesti pelastuslain mukaiseen 
pelastustoimen palvelutason toteuttamiseen 
ja alueen pelastustoimen palvelutasopäätök-
sessä tulee jo nykyään kuvata alueen sammu-
tusvesijärjestelyt. Sammutusvesisuunnitelmat 
tulisi laatia siten, että pelastustoimen palvelu-
taso vastaisi myös sammutusvesijärjestelyi-
den osalta onnettomuusuhkia (tulipalojen ai-
heuttamia uhkia).  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin voi-
massa olevaa pelastuslain sääntelyä vastaten 
pelastustoimen alueeseen kuuluvien jokaisen 
kunnan itsenäiseksi velvollisuudeksi huoleh-
tia sammutusveden hankinnasta pelastuslai-
toksen tarpeisiin. Kunnan vastuulla olevaan 
sammutusveden hankintaan kuuluisi nykyistä 
käytäntöä vastaavalla tavalla huolehtia myös 
sammutusvesisuunnitelmassa määritellyistä 
sammutusveden ottopaikoista luonnon-
vesilähteisiin. Viimeksi mainitun velvoitteen 
perusteella kunnan tulisi huolehtia palokunti-
en mahdollisuudesta saada sammutusvettä 
luonnonvesilähteistä silloin kun sammutus-
vettä ei ole (sammutusvesisuunnitelmassa to-
detun mukaisesti) saatavissa vesihuoltolai-
toksen verkostosta. Käytännössä kunnan tuli-
si huolehtia esimerkiksi haja-asutusalueilla 

sellaisista rakenteellisista ja teknisistä järjes-
telyistä, että pelastuslaitoksen ja sen sopi-
muspalokuntien sammutus- ja säiliöyksiköt 
voivat täyttää sammutusvesisäiliöt pelastus-
toiminnan (sammutustoiminnan) edellyttä-
mällä tavalla. Pelastustoimen alueen kunnat 
voisivat kuitenkin myös sopia, että sammu-
tusveden hankinnasta huolehtii kuntien puo-
lesta alueen pelastustoimi eli kunta tai kun-
tayhtymä, jonka tehtäväksi alueen kunnat 
ovat antaneet pelastustoimen tehtävistä huo-
lehtimisen. Sopimuksen hyväksymisen ja 
muuttamisen osalta noudatettaisiin vastaavaa 
menettelyä, jota kuntien tulee lakiehdotuksen 
24 §:n 3 momentin mukaan noudattaa sopies-
saan pelastustoimen tehtävien hoitamisesta 
pelastustoimen alueella.  

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan asetetta-
van sille vesihuoltolaissa tarkoitetulle vesi-
huoltolaitokselle ja edellä mainitulle vettä 
toimittavalle vesilaitokselle, jonka verkos-
toon sammutusvesiasema tai paloposti on 
kytketty, velvollisuus toimittaa sammutusvet-
tä vesijohtoverkostosta pelastuslaitoksen tar-
peisiin. Sammutusveden tarve määriteltäisiin 
1 momentin mukaisessa sammutusvesisuun-
nitelmassa yhteistyössä pelastuslaitoksen, 
kunnan ja asianomaisen vesihuoltolaitoksen 
kanssa. Voimassa olevan vesihuoltolain mu-
kaan vesihuoltolaitos voi ottaa huolehditta-
vakseen sammutusveden toimittamisen ja ky-
se onkin nykyään ainoastaan vapaaehtoisuu-
teen perustuvasta tehtävästä. Nykyistä vesi-
huoltolain mukaista vapaaehtoista sammu-
tusveden toimitusjärjestelyä ei voida pitää 
pelastustoimen asianmukaisen hoitamisen 
näkökulmasta perusteltuna. Momentissa 
määriteltäisiin vesihuoltolaitokselle kuulu-
vaan sammutusveden toimittamiseen liittyvät 
tehtävät, joita olisivat vedenhankinta ja joh-
taminen vesihuoltolaitoksen verkostoon kuu-
luviin sammutusveden ottopaikkoihin (palo-
postit ja sammutusvesiasemat).  Sammutus-
veden toimittamiseen kuuluisivat myös palo-
postien ja sammutusvesiasemien kunnossapi-
to ja huolto. Sääntely vastaa nykyistä tosiasi-
allista käytäntöä vesihuoltolaitoksen osallis-
tuessa sammutusveden toimittamiseen.  

Nykyään kunnat ja vesihuoltolaitokset so-
pivat sammutusveden toimittamisesta mah-
dollisesti aiheutuvien kustannusten korvaa-
misesta vapaasti. Käytännössä kunnat eivät 
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ole pääsääntöisesti suorittaneet vesihuoltolai-
toksille erillistä maksua sammutusveden toi-
mittamisesta (rakenteellisista kustannuksista) 
tai sammutusvedestä.  

Pelastustoimen alueeseen kuuluvat kunnat 
tai niiden puolesta 2 momentissa tarkoitetun 
sopimuksen perusteella sammutusveden han-
kinnasta vastaava alueen pelastustoimi olisi 
ehdotetun 3 momentin mukaisesti velvollinen 
sopimaan sammutusveden toimittamisesta 
aiheutuvien kustannusten jakamisen perus-
teet sammutusvettä toimittavan vesihuoltolai-
toksen kanssa sammutusvesisuunnitelman 
laatimisen yhteydessä. Säädettäväksi ehdote-
tun mukaisesti sammutusveden toimittami-
seen kuuluu vedenhankinnan ja -johtamisen 
lisäksi palopostien ja sammutusvesiasemien 
kunnossapito ja huolto. Sammutusvesisuun-
nitelmassa hyväksyttäisiin näin ollen ne pe-
rusteet, joiden mukaan mahdolliset korvauk-
set maksetaan vesihuoltolaitokselle laissa 
tarkoitetusta sammutusveden toimittamisesta. 
Koska sammutusveden toimittaminen vesi-
huoltolaitoksen verkostosta palvelee laitok-
sen piirissä olevia asiakkaita suhteellisen ta-
sapuolisesti ja verkostosta suoraan otetun ve-
den määrä on suhteellisen vähäinen sekä käy-
tetyn vesimäärän mittaaminen vaikeaa, olisi 
tarkoituksenmukaista, että sammutusvedestä 
ei perittäisi jatkossakaan maksuja. Sammu-
tusvesisuunnitelmassa sovittaisiin myös peri-
aatteista, joiden perusteella palopostien ja 
sammutusvesiasemien kunnossapidon ja 
huollon kustannukset jaetaan sammutusve-
den hankinnasta vastaavan kunnan tai alueen 
pelastustoimen sekä sammutusveden toimit-
tamisesta vastaavan vesihuoltolaitoksen kes-
ken. Vesihuoltolaitoksen osallistuminen pa-
lopostien ja sammutusvesiasemien kunnos-
sapidosta ja huollosta aiheutuviin kustannuk-
siin on perusteltua, koska edellä mainittuja 
laitteita käytetään myös vesijohtoverkon 
kunnossapidon ja huollon tarpeisiin. 

31 §. Vastuu metsäpalojen tähystyksestä ja 
metsäpalovaroituksen antamisesta. Pykälässä 
ehdotettu vastaa asialliselta sisällöltään voi-
massa olevan pelastuslain 27 §:ssä säädettyä. 

 
 
 
 

5 luku Pelastustoiminta ja eräät sii-
hen liittyvät tehtävät 

32 §. Pelastustoiminnan sisältö. Pelastus-
toiminnan sisältö määritellään nykyisin pe-
lastuslain 1§:n soveltamisalasäännöksessä ja 
pelastuslain 43 §:ssä. Nykyisen sovelta-
misalasäännöksen mukaan pelastustoiminnal-
la tarkoitetaan ihmisten, omaisuuden ja ym-
päristön suojaamiseksi ja pelastamiseksi, va-
hinkojen rajoittamiseksi ja seurausten lieven-
tämiseksi onnettomuuksien sattuessa tai uha-
tessa kiireellisesti suoritettavia toimenpiteitä. 
Pelastuslain 43 §:n (pelastustoiminnan sisäl-
tö) mukaan pelastustoimintaan kuuluu hä-
täilmoitusten vastaanotto, pelastusyksiköiden 
ja muun avun hälyttäminen, väestön varoit-
taminen, uhkaavan onnettomuuden torjumi-
nen, vaarassa olevien ihmisten, ympäristön ja 
omaisuuden suojaaminen ja pelastaminen, tu-
lipalojen sammuttaminen ja muiden vahinko-
jen torjuminen ja rajoittaminen, jälkiraivaus 
ja -vartiointi sekä näihin liittyvät johtamis-, 
tiedotus-, huolto- ja muut tukitoiminnot. 

Lakiehdotuksen soveltamisalasäännöksen 
mukaan laissa säädetään muun muassa pelas-
tustoimen viranomaisten kiireellisistä tehtä-
vistä, joiden tarkoituksena on pelastaa ja suo-
jata ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä onnet-
tomuuden uhatessa tai sattuessa sekä rajoittaa 
onnettomuuksista aiheutuvia vahinkoja ja 
lieventää onnettomuuden seurauksia (pelas-
tustoiminta). Pelastustoimintaan kuuluvia 
tehtäviä hoidetaan niin normaali- kuin poik-
keusoloissakin.  

Pykälän 1 momentin mukaan pelastustoi-
mintaan kuuluu hälytysten vastaanottaminen, 
väestön varoittaminen, uhkaavan onnetto-
muuden torjuminen, onnettomuuden uhrien 
ja vaarassa olevien ihmisten, ympäristön ja 
omaisuuden suojaaminen ja pelastaminen, tu-
lipalojen sammuttaminen ja vahinkojen ra-
joittaminen sekä edellä mainittuihin tehtäviin 
liittyvät johtamis-, viestintä-, huolto- ja muut 
tukitoiminnat. Momentissa lueteltaisiin näin 
ollen nykyistä sääntelyä pääsääntöisesti vas-
taavalla tavalla pelastustoimintaan kuuluvat 
onnettomuuksien sattuessa tai uhatessa kii-
reellisesti suoritettavat toimenpiteet. Sään-
nöstä on kuitenkin tarkennettu ja täsmennetty 
vastaamaan pelastustoimen nykyisiä tosiasi-
allisia tehtäviä pelastustoiminnassa. Hätäil-
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moituksen vastaanottamisesta ja välittämises-
tä säädetään nykyään laissa hätäkeskustoi-
minnasta (692/2010). Tehtäväkokonaisuus 
kuuluu hätäkeskuslaitoksen vastuulle. Tämän 
johdosta pelastustoimintaan ei enää määritel-
täisi kuuluvaksi hätäilmoitusten vastaanottoa. 
Pelastustoimintaan kuuluu hälytysten vas-
taanottaminen hätäkeskukselta. Hätäkeskus-
laitoksen hätäkeskukset vastaanottavat hä-
täilmoitukset sekä välittävät ne edelleen niil-
le yksiköille, joille tehtävä voimassa olevan 
lainsäädännön mukaan kuuluu. Hätäkeskus-
ten lakisääteisenä tehtävänä on välittää tieto 
pelastustoimintaan kuuluvasta tehtävästä (hä-
täilmoituksesta) asianomaiselle pelastuslai-
tokselle ja tarvittaessa sen sopimuspalokun-
nille. Pelastuslaitoksen tehtävänä on vastaan-
ottaa hätäkeskuksen hätäilmoituksen johdos-
ta tekemä hälytys. Hälytyksen vastaanottami-
sen jälkeen pelastuslaitoksen tehtävänä on 
käynnistää pelastustoiminta. Pelastustoimin-
nan käynnistämiseen kuuluu oman organisaa-
tion sisäisen viestinnän organisoiminen, pe-
lastustoiminnassa tarvittavien resurssien 
varmistaminen ja yhteistyö pelastustoimin-
taan osallistuvien viranomaisten kanssa. Pe-
lastustoiminnan keskeisenä sisältönä on kii-
reellinen onnettomuuden torjuminen, suo-
jaustoimenpiteistä huolehtiminen, vahinkojen 
rajoittaminen ja pelastamisen sekä tilanteen-
aikainen väestön kiireellinen varoittaminen 
onnettomuuspaikalla tai alueilla, joissa on-
nettomuudella on välittömiä vaikutuksia. Pe-
lastustoiminnan sisältöä on täsmennetty ja ra-
jattu säännöksen 2 momentissa. Ehdotettu 
sääntely vastaa voimassa olevan pelastuslain 
sääntelyä ja soveltamiskäytäntöä. 

Voimassa olevan pelastuslain 48 §:n mu-
kaan tulipalon jälkiraivauksesta ja 
-vartioinnista on kohteen omistaja tai haltija 
velvollinen huolehtimaan sen jälkeen, kun ti-
lanne ei enää vaadi palokunnan toimenpitei-
tä. Ehdotettuun lakiin sisältyy voimassa ole-
vaa sääntelyä vastaava säännös. Jälkiraivaus 
ja -vartiointi ovat kohteen omistajalle kuulu-
via tehtäviä, ja niistä säädetään erikseen la-
kiehdotuksen 40 §:ssä. Pelastustoiminnan si-
sältöä määrittelevään säännökseen ei ole 
enää sisällytetty jälkiraivausta ja -vartiointia, 
koska tehtävä kuuluu lähtökohtaisesti koh-
teen omistajalle eikä pelastustoimen viran-
omaisille. 

33 §. Hälytysohje. Voimassa olevassa pe-
lastuslain 11 §:ssä säädetään hälytysohjeesta. 
Ehdotettu säännös vastaa pääpiirteissään 
voimassa olevaan sääntelyä. Pelastuslaitosten 
avunannosta toisilleen ja siihen liittyvistä yh-
teistyösuunnitelmista ehdotetaan säädettä-
väksi lain 45 §:ssä. Pelastuslaitosten yhteis-
työsuunnitelmissa määritelty apu tulisi ottaa 
huomioon hälytysohjetta laadittaessa. Jos pe-
lastuslaitos on lakiehdotuksen 44 §:n mukai-
sesti sopinut pelastustoimintaan kuuluvien 
tehtävien hoitamisesta toisella pelastustoi-
men alueella, tulisi tämä ilmetä niin ikään hä-
lytysohjeesta. Hälytysohje tulee laatia siten, 
että hätäkeskus voi hälyttää pelastustoimin-
taan lähimmät tarkoituksenmukaiset yksiköt 
riippumatta siitä, miltä alueelta ne ovat. 

34 §. Pelastustoiminnan johtaminen. Pelas-
tustoiminnan johtamisesta säädetään voimas-
sa olevan pelastuslain 44 §:ssä. Ehdotettu 
säännös vastaa pääpiirteissään voimassa ole-
vaa sääntelyä. 

Pykälän 1 momentti vastaa pääpiirteissään 
nykyistä sääntelyä ja pelastustoiminnan joh-
taja on siltä alueelta, jossa onnettomuus tai 
vaaratilanne on saanut alkunsa, jollei toisin 
ole sovittu. Pelastuslaitos voi sopia toisen pe-
lastuslaitoksen kanssa pelastustoiminnan joh-
tamisesta esimerkiksi lakiehdotuksen 44 §:n 
mukaisen yhteistoiminnan tai 45 §:n mukai-
sen avunannon johdosta. Voimassa olevan 
sääntelyn mukaan pelastustoiminnan johtaja-
na voi toimia alueen sopimuspalokuntaan 
kuuluva henkilö siihen saakka, kun pelastus-
viranomainen ottaa toiminnan johtaakseen. 
Pykälässä ehdotetun mukaan pelastustoimin-
taa johtaa pelastusviranomainen. Pelastus-
toimintaa voisi kuitenkin tilapäisesti johtaa 
pelastuslaitoksen palveluksessa oleva muu-
kin henkilö tai sopimuspalokuntaan kuuluva 
siihen saakka, kun toimivaltainen pelastusvi-
ranomainen ottaa toiminnan johtaakseen. 
Ehdotettu sääntely vastaa käytännössä voi-
massa olevaa sääntelyä kuitenkin siten muu-
tettuna, että sopimuspalokuntaan kuuluvien 
lisäksi pelastustoimintaa voisi tilapäisesti 
johtaa pelastuslaitoksen palveluksessa oleva 
muukin kuin pelastusviranomaiseksi määrät-
ty henkilö. Pelastuslaitosten palveluksessa on 
henkilöstöä, jota ei ole määrätty pelastusvi-
ranomaisiksi ja jotka kuitenkin osallistuvat 
pelastustoimintaan. Lisäksi eräiden pelastus-
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laitosten palveluksessa on paljon sivutoimisia 
ja toimenpidepalkkaisia pelastustoimintaan 
osallistuvia henkilöitä, jotka kaikki eivät ole 
virkasuhteessa pelastuslaitokseen tai joita ei 
ole tarkoituksenmukaista määrätä pelastusvi-
ranomaisiksi. Pelastustoiminnan johtamisen 
asianmukaisen järjestämisen näkökulmasta 
on kuitenkin perusteltua, että nämä henkilöt 
voisivat johtaa pelastustoimintaa tilapäisesti 
osallistuessaan pelastustoimintaan esimerkik-
si yhdessä tehtävään hälytetyn sopimuspalo-
kunnan yksikön kanssa. Voimassa olevaa 
sääntelyä vastaavalla tavalla pelastustoimin-
nan johtaja toimisi aina virkavastuu alaisena 
riippumatta siitä, onko henkilö pelastusvi-
ranomainen vai muu pelastustoimintaa tila-
päisesti johtava henkilö.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin pelas-
tustoiminnan poikkeuksellisista johtamisjär-
jestelyistä. Voimassa olevan lain mukaan 
aluehallintovirastolla ja sisäasiainministeriöl-
lä on erityisestä syystä oikeus antaa pelastus-
toimintaa koskevia käskyjä ja määrätä pelas-
tustoiminnan johtajasta ja hänen toimialuees-
taan. Aluehallintovirastolle ei kuitenkaan 
enää kuuluisi sille nykyisin kuuluvaa tehtä-
vää pelastustoimen johtamisesta. Aluehallin-
toviraston uudet tehtävät on määritelty la-
kiehdotuksen 23 §:n 2 momentissa. Toimi-
valta pelastustoimintaa koskevien käskyjen ja 
määräysten antamiseen olisi jatkossa ainoas-
taan sisäasiainministeriön palveluksessa ole-
villa valtion pelastusviranomaisilla. Tehtävä 
on uudessa säännöksessä osoitettu sisäasi-
ainministeriön sijasta täsmällisesti asian-
omaisille pelastusviranomaisille sisäasiain-
ministeriössä, eikä toimivaltuutta ole enää si-
dottu erityisiin syihin. Sisäasiainministeriös-
sä valtion pelastusviranomaisina toimivat la-
kiehdotuksen 26 §:n 1 momentissa määritel-
lyn mukaisesti pelastusylijohtaja ja muut hä-
nen määräämänsä sisäasiainministeriön vir-
kamiehet. Pelastusylijohtaja määräisi myös 
aluehallintoviraston pelastusviranomaiset, 
joilla ei kuitenkaan olisi momentissa tarkoi-
tettuja pelastustoiminnan johtamiseen liitty-
viä toimivaltuuksia. Sisäasiainministeriön pe-
lastusviranomaisten toimivaltuudet pelastus-
laissa mahdollistavat tarkoituksenmukaiset ja 
toimivat johtosuhteet ja toiminnan koor-
dinoimisen esimerkiksi usealle pelastustoi-

men alueelle ulottuvassa suuronnettomuusti-
lanteessa.  

Pykälän 3 momenttiin on otettu uusi sään-
nös, jonka mukaan pelastustoiminnan johta-
jan tulee tehdä nimenomainen päätös pelas-
tustoiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta, 
milloin se on tarpeen eri viranomaisille ja ta-
hoille kuuluvien vastuiden tai toimivaltuuk-
sien selkeyttämiseksi. Päätöksestä tulisi il-
moittaa asianomaisille viranomaisille ja asi-
anosaisille heti kun se on mahdollista. Pyy-
dettäessä päätös on vahvistettava kirjallisesti. 
Säännöksen tarkoituksena on selkeyttää toi-
mivaltuuksia ja johtosuhteita erityisesti tilan-
teissa, joissa toimintaan osallistuu useamman 
toimialan viranomaisia. Esimerkiksi tulvan-
torjuntaan liittyvissä tehtävissä kohteessa 
toimivat ja tilannetta kartoittavat pelastusvi-
ranomaisten lisäksi ympäristö- ja vesiviran-
omaiset. Ajankohta, milloin tilanteen hoita-
minen tulvan torjunnassa muuttuu pelastusvi-
ranomaisen vastuulla olevaksi pelastustoi-
minnaksi, voi olla tulkinnanvarainen, jolloin 
pelastustoiminnan aloittamis- ja lopetta-
misajankohta ei ole selkeästi todennettavissa 
ilman nimenomaista päätöstä.   

35 §. Johtaminen yhteistoimintatilanteessa. 
Jos pelastustoimintaan osallistuu useamman 
toimialan viranomaisia, tilanteen yleisjohta-
jana toimii voimassa olevan pelastuslain 
44 §:n 3 momentin mukaisesti pelastustoi-
minnan johtaja. Pelastustoiminnan johtaja 
voi muodostaa avukseen muiden viranomais-
ten, laitosten ja pelastustoimintaan osallistu-
vien vapaaehtoisten yksiköiden edustajista 
koostuvan johtoryhmän. Pelastustoiminnan 
johtaja voi myös kutsua asiantuntijoita avuk-
seen. Pelastustoimesta annetun valtioneuvos-
ton asetuksen 8 §:n 1 momentin mukaan 
yleisjohtajana toimiva pelastuslain 44 §:ssä 
tarkoitettu pelastustoiminnan johtaja vastaa 
tilannekuvan ylläpitämisestä sekä tehtävien 
antamisesta eri toimialoille ja toiminnan yh-
teensovittamisesta. Yksiköt toimivat oman 
johtonsa alaisuudessa siten, että niiden toi-
menpiteet kokonaisuutena edistävät onnet-
tomuuden seurausten tehokasta torjuntaa. 
Asetuksen 8 §:n 2 momentin mukaan pelas-
tustoiminnan johtaja voi muodostaa avukseen 
muiden viranomaisten ja laitosten sekä va-
paaehtoisen pelastustoimen yksiköiden edus-
tajista koostuvan johtoryhmän. Asetuksen 
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8 §:n 3 momentin mukaan pelastustoimen 
toimintavalmiuden tehostamiseksi pelastus-
toimintaan osallistuvien viranomaisten, lai-
tosten ja yhteisöjen tulee antaa selvityksiä 
pelastustoimintaan käytettävissä olevista 
voimavaroistaan ja osallistua pelastustoimen 
suunnitteluun pelastusviranomaisten ohjauk-
sessa. Yhteistoiminnan järjestämistä koske-
vissa suunnitelmissa tulee esittää, miten eri 
viranomaiset, laitokset ja yhteisöt pelastus-
toimeen osallistuvat. Pelastusviranomainen 
voi myös tehdä sopimuksen pelastustoimin-
taan osallistuvien yhteisöjen kanssa pelastus-
toimen yhteistoiminnan ehdoista ja menette-
lytavoista. 

Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi viran-
omaisten yhteistoiminnasta pelastuslain mu-
kaisessa pelastustoiminnassa pääpiirteissään 
voimassa olevaa sääntelyä vastaavalla taval-
la. 

Pykälän 1 momentin mukaan useamman 
toimialan toimenpiteitä edellyttävän onnet-
tomuuden tai muun pelastuslain sovelta-
misalaan kuuluvan tilanteen yleisjohtajana 
toimisi pelastuslain mukainen pelastustoi-
minnan johtaja. Ehdotettu vastaa pelastus-
laissa nykyisin säädettyä. Lakiehdotuksen 
46 §:n mukaan valtion ja kunnan viranomai-
set ja laitokset olisivat velvollisia osallistu-
maan pelastuslaitoksen johdolla pelastustoi-
minnan suunnitteluun sekä toimimaan onnet-
tomuus- ja vaaratilanteissa niin, että pelastus-
toiminta voidaan toteuttaa tehokkaasti. Esi-
merkiksi tulipalotilanteessa pelastuslaitoksen 
ja sen sopimuspalokuntien lisäksi useat eri 
viranomaiset hoitavat pelastustoiminnan 
ohessa omia lakisääteisiä tehtäviään. Poliisin 
lakisääteisenä tehtävänä on esimerkiksi huo-
lehtia tulipalotilanteessa vaara-alueiden eris-
tämisestä ja muista järjestyksen ja turvalli-
suuden ylläpitämisessä poliisille kuuluvista 
tehtävistä onnettomuuspaikalla. Vastaavasti 
sosiaaliviranomaisten on niitä koskevan lain-
säädännön mukaisesti huolehdittava onnet-
tomuuden johdosta hätään joutuneiden huol-
losta ja majoituksesta. Tulipalo- ja muun on-
nettomuustilanteen asianmukainen hoitami-
nen edellyttää eri viranomaisten sujuvaa yh-
teistyötä. Ehdotetun säännöksen mukaan 
yleisjohtajana toimiva pelastustoiminnan joh-
taja vastaisi onnettomuuden kokonaisvaltai-
sen hoitamisen edellyttämästä tilannekuvan 

ylläpitämisestä ja eri viranomaisten toimin-
nan yhteensovittamisesta. Eri toimialojen yk-
siköt (esimerkiksi poliisi ja sosiaalitoimi) 
toimisivat kuitenkin oman johtonsa alaisuu-
dessa ja siten, että viranomaisten toimenpi-
teet kokonaisuudessaan edistäisivät onnetto-
muuden seurausten tehokasta torjuntaa.  

Säädettäväksi ehdotettu ei muuta eri viran-
omaisten lakisääteisiä velvollisuuksia tai 
toimivaltuuksia, vaan velvoittaa viranomaiset 
yhteistoimintaan ja yhteistoiminnan koor-
dinoimiseen, joka on tarpeen pelastustoimin-
taan liittyvien moniviranomaistilanteiden 
hallinnassa. Viranomaisten yhteistyöstä pe-
lastustoiminnassa ja sen suunnittelussa ehdo-
tetaan säädettäväksi tarkemmin 46 ja 
47 §:ssä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäväksi ehdo-
tettu vastaa voimassa olevaa sääntelyä. 

36 §. Pelastustoiminnan johtajan toimival-
tuudet. Pelastustoiminnan johtajan toimival-
tuuksista säädetään voimassa olevan pelas-
tuslain 45 §:ssä. Säännöksessä määritellyt 
toimivaltuudet pysyisivät ennallaan. Toimi-
valtuuksien käytöstä ehdotetaan säädettäväk-
si kuitenkin nykyistä tarkkarajaisemmin ja 
täsmällisemmin. Ehdotetun mukaan pelas-
tusviranomaiset voisivat käyttää kaikkia 
säännöksessä tarkoitettuja toimivaltuuksia ja 
muut tilapäisesti pelastustoimintaa johtamaan 
oikeutetut henkilöt vain osaa toimivaltuuksis-
ta ja siinä määrin kuin valtuudet ovat välttä-
mättömiä pelastustoiminnassa. 

Voimassa olevan lain mukaan aluehallinto-
virastolla ja sisäasiainministeriöllä on pelas-
tustoiminnan johtajan ohella oikeus käyttää 
tarvittaessa pelastustoiminnan johtajan toi-
mivaltuuksia. Ehdotetun 1 momentin mukaan 
alueen pelastusviranomaisen lisäksi pykäläs-
sä säädettyjä toimivaltuuksia voisi käyttää 
jatkossa sisäasiainministeriön palveluksessa 
oleva valtion pelastusviranomainen valta-
kunnallisesti yhtenäisen toiminnan varmis-
tamiseksi esimerkiksi suuronnettomuuksissa 
tai muissa laaja-alaisissa onnettomuuksissa 
tai milloin toimivaltuuksien käyttäminen olisi 
muutoin perusteltua. Aluehallintoviraston 
palveluksessa olevilla pelastusviranomaisilla 
ei olisi enää pelastustoiminnan johtamiseen 
liittyviä toimivaltuuksia, koska pelastustoi-
minnan johtaminen ei enää kuuluisi aluehal-
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lintoviraston 23 §:n 2 momentissa määritel-
tyihin tehtäviin. 

Toimivaltuuksien tarkoituksena on suojata 
ihmisiä ja rajoittaa ihmisille, ympäristölle tai 
omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja tai saada 
täydennystä pelastuslaitoksen varusteisiin ja 
kalustoon taikka suorittaa sammutustekniik-
kaan tai -taktiikkaan kuuluvia toisen omai-
suuteen kohdistuvia toimenpiteitä suurempi-
en vahinkojen estämiseksi. Evakuoinnilla 
tarkoitetaan tässä pykälässä ihmisten ja mää-
rätyn omaisuuden välittömästi toteutettavaa 
siirtämistä pois vaarasta. Omaisuudella tar-
koitetaan myös kotieläimiä. Valtuudet olisi-
vat käytettävissä tilanteen niin vaatiessa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin lakieh-
dotuksen 34 §:n mukaisesti tilapäisesti pelas-
tustoimintaa johtavan sopimuspalokuntaan 
kuuluvan henkilön ja muun kuin pelastusvi-
ranomaiseksi määrätyn pelastuslaitoksen 
henkilöstön oikeudesta käyttää pelastusvi-
ranomaisen toimivaltuuksia pelastustoimin-
nan johtamisessa. Tilapäisesti pelastustoi-
mintaa johtava henkilö saisi pelastustoimin-
nan johtajana käyttää 1 momentin 1 ja 2 koh-
dassa tarkoitettuja toimivaltuuksia siinä mää-
rin kuin toimivaltuuksien käyttäminen on pe-
lastustoiminnassa välttämätöntä. Pykälän 
1 momentin 3 kohdan mukaisesta omaisuu-
den käyttöönotosta päättäisi aina pelastusvi-
ranomainen. Samoin pykälän 1 momentin 
4 kohdan mukaista laaja-alaista toimivaltuut-
ta voisi käyttää ainoastaan pelastusviran-
omainen. Lakiehdotuksen 34 §:n 1 momentin 
lähtökohtana on, että pelastustoimintaa joh-
taa pelastusviranomainen ja muut pelastus-
toimintaa lain mukaan johtamaan oikeutetut 
johtavat pelastustoimintaa ainoastaan tilapäi-
sesti ja siihen saakka kun toimivaltainen pe-
lastusviranomainen ottaa pelastustoiminnan 
johtaakseen. Tilanteen sitä edellyttäessä toi-
mivaltainen pelastusviranomainen voisi esi-
merkiksi jo matkalla onnettomuuspaikalle ot-
taa tilapäisesti pelastustoimintaa johtavalta 
henkilöltä pelastustoiminnan johtaakseen ja 
määrätä onnettomuuspaikalla tarvittavista 
toimenpiteistä. 

Ehdotetun pykälän 3 momentti vastaa asi-
allisesti pelastuslain voimassa olevaa säänte-
lyä. 

37 §. Velvollisuus osallistua pelastustoi-
mintaan. Velvollisuudesta osallistua pelas-

tustoimintaan säädetään voimassa olevan pe-
lastuslain 46 §:ssä. 

Pykälän 1 momentti vastaa asiasisällöltään 
voimassa olevan lain 46 §:n 1 momenttia. 
Mahdollisuus määrätä sivullisia avustamaan 
pelastustoiminnassa on tarkoitettu käytettä-
väksi vakavissa tilanteissa, joissa avun tarve 
on kiireellinen. Pelastustoiminnan johtaja 
voisi pykälän 1 momentin nojalla määrätä 
muitakin kuin palokuntiin kuuluvia henkilöi-
tä avustamaan pelastustoiminnassa. Säännös 
on tarkoitettu sovellettavaksi esimerkiksi laa-
joissa metsäpaloissa, joissa sammuttajia ja 
sammutustyössä avustavia (esimerkiksi 
muonitus ja muu huolto) tarvitaan suuri mää-
rä. Avustustehtävään määrättävän henkilön 
tulisi olla työkykyinen ja ominaisuuksiltaan 
tehtävään soveltuva siten, että hänelle ei ai-
heudu tehtävästä erityistä terveyden- tai va-
hingonvaaraa. Tehtävien tulisi olla luonteel-
taan sellaisia, jotka voi suorittaa ilman pelas-
tusalan koulutusta ja kokemusta. Pelastus-
toimintaan määrätty voisi pätevästä syystä 
kieltäytyä tehtävästä. Koska säännöksessä ra-
joitetaan henkilökohtaisen vapauden suojaa, 
tulisi henkilöiden määräämistä harkittaessa 
ensisijaisesti tukeutua muihin mahdollisuuk-
siin kuten virka-apuna saataviin lisävoimava-
roihin. 

Pykälän 2 momentti vastaa voimassa ole-
van lain 46 §:n 2 momenttia. Onnettomuus- 
ja vaaratilanteissa ovat muutkin kuin 25 §:ssä 
tarkoitetut sopimuspalokunnat pelastustoi-
minnan johtajan yleisen määräysvallan alai-
sia, teollisuus- tai laitospalokunta kuitenkin 
vain, mikäli laitoksen turvallisuus ei siitä 
vaarannu. Tämä rajoitus on tarpeen siksi, että 
edellä mainitut palokunnat on perustettu en-
sisijaisesti riskien perusteella ylläpitäjän 
omaa tarvetta varten. 

Pykälän 3 momenttiin on otettu uusi sään-
nös rajaamaan ja täsmentämään 1 momentis-
sa tarkoitettua mahdollisuutta määrätä henki-
löitä avustamaan pelastustoiminnassa. Mää-
räys voitaisiin antaa olemaan voimassa aino-
astaan siihen asti, kunnes järjestäytynyttä 
apua on riittävästi palo- tai onnettomuuspai-
kalla ja määräys voitaisiin antaa kerrallaan 
enintään vuorokauden ajaksi ja se voitaisiin 
uudistaa enintään yhden kerran. Säännökses-
sä järjestäytyneellä avulla tarkoitetaan esi-
merkiksi puolustusvoimien henkilöstön osal-
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listumista riittävin voimavaroin metsäpalon 
sammutustoimintaan. Pelastustoimintaa 
avustamaan määrätyllä henkilöllä on oikeus 
saada todistus pelastustyöhön osallistumises-
ta. Pelastustoimintaan määrätylle maksetta-
vasta palkkiosta sekä pelastustoiminnassa 
mahdollisesta aiheutuneen vahingon ja tapa-
turman korvaamisesta säädettäisiin lain 102 
ja 103 §:ssä. 

Pykälän 4 momentti vastaa voimassa ole-
van lain 46 §:n 3 momenttia. Pelastustoimin-
taan määrätyn lähteminen palo- tai onnetto-
muuspaikalta ilman pelastustoiminnan johta-
jan lupaa olisi pelastuslain mukaan rangais-
tava teko. 

38 §. Kansainvälinen pelastustoiminta. 
Kansainvälisestä pelastustoiminnasta sääde-
tään voimassa olevan pelastuslain 49 §:ssä. 

Ehdotettu säännös vastaa pääpiirteissään 
voimassa olevaa sääntelyä. Lähtökohtana 
kansainvälisessä pelastustoiminnassa on Eu-
roopan unionissa (EU) sovitut menettelytavat 
ja valtioiden väliset asiaa koskevat sopimuk-
set. Yhteistyö Suomen kuntien ja rajavaltioi-
den kesken perustuu näihin sopimuksiin. Py-
kälän tarkoituksena on säännellä lähinnä sel-
laisia tilanteita, joissa valtioiden välistä tai 
muuta kansainvälistä sopimusta pelastustoi-
minnasta ei olisi. Säännökseen on lisätty 
maininta Euroopan unionin esittämästä avun 
antamisesta ulkomaille. Sisäasiainministeriö 
päättäisi avun antamisesta tai pyytämisestä, 
jollei sopimuksista muuta johdu. Avun anta-
misessa käytettäisiin pelastustoimen henki-
löstöä ja myös muuta tarpeellista henkilöstöä. 
Pelastusopiston yhteydessä toimiva Kriisin-
hallintakeskus muodostaa perustan järjestel-
män rakenteelle ja toiminnalle.  

Sisäasiainministeriö voisi myös nykyistä 
sääntelyä vastaavalla tavalla pyytää apua ul-
komailta. Säännöksen sananmuotoa on täs-
mennetty yksilöimällä tahot, joilta pelastus-
toimeen kuuluvaa apua tarvittaessa pyydet-
täisiin. Suomen allekirjoittamissa kansainvä-
lisissä pelastuspalvelun yhteistoimintasopi-
muksissa on yleensä määräykset pelastustoi-
minnan johtamisesta. Ellei sopimusta ole, 
kuuluu Suomeen pyynnöstä saapuneiden 
kansainvälisten avustusyksiköiden yleinen 
johtovastuu pelastustoiminnan suomalaiselle 
johtajalle kansallisen lainsäädännön (pelas-
tuslain) mukaisella tavalla. Kansallisesta pe-

lastustoiminnan johtajasta käytetään vakiin-
tuneesti nimitystä Local Emergency Mana-
gement Authority (LEMA). Vieraiden yksi-
köiden toiminnan koordinointia varten perus-
tetaan kansainvälinen On Site Operations 
Coordination Centre (OSOCC). Pelastustoi-
minnan johtaja huolehtii pelastustoiminnan 
johtamiseen liittyvästä kansainvälisten yksi-
köiden vastaanoton järjestelyistä, määrää tar-
vittaessa maahantulomuodollisuuksissa avus-
tamisesta, yksiköiden opastamisesta ja tehtä-
vien antamisesta kansainvälisille pelastusyk-
siköille. Yleensä mainitusta tehtäväkokonai-
suudesta huolehtisi onnettomuusalueen pe-
lastuslaitos ja sen pelastustoimintaa johtava 
pelastusviranomainen. Myös sisäasiainminis-
teriön pelastusviranomainen voisi kansainvä-
listä pelastustoiminnan apua edellyttävässä 
tilanteessa antaa pelastustoimintaa koskevia 
käskyjä sekä määrätä pelastustoiminnan joh-
tajasta ja hänen toimialueestaan lakiehdotuk-
sen 34 §:n 2 momentin mukaisten toimival-
tuuksiensa perusteella. 

39 §. Pelastustoimintaan osallistuvan toi-
mintakyky. Pelastuslakiin ehdotetaan otetta-
vaksi uusi säännös pelastustoimintaan osal-
listuvalta vaadittavasta riittävästä toiminta-
kyvystä. 

Pykälässä säädettäisiin työtehtävän edellyt-
tämän kunnon ja ammattitaidon ylläpitämi-
sestä, joiden toteutumista työnantajan tulee 
myös työturvallisuuslain (738/2002) perus-
teella tukea ja valvoa. Kyse on nimenomaan 
määrättyyn työtehtävään liittyvän kunnon ja 
ammattitaidon tasosta. Näin ollen säännöstä 
sovellettaisiin sekä työ- tai virkasuhteessa 
olevaan pelastuslaitoksen henkilöstöön että 
pelastustoimintaan sopimuspalokunnan jäse-
nenä osallistuvaan henkilöstöön. Jos pelas-
tustoimen palveluksessa vakinaisesti olevan 
henkilön katsottaisiin laiminlyöneen tämän 
velvollisuutensa, tulisi hänet siirtää sellaiseen 
tehtävään, johon hänen kuntonsa ja ammatti-
taitonsa riittäisivät. Vastaavasti pelastustoi-
mintaan sopimuksen perusteella osallistuvaa 
sopimuspalokunnan henkilöä ei voisi käyttää 
tehtävässä, johon hänellä ei ole riittävää kun-
toa tai perustaitoja. Säännöksen tarkoitukse-
na olisi tähdentää ammattitaidon sekä niin 
henkisen kuin ruumiillisenkin kunnon merki-
tystä pelastustoimen tavoitteiden saavuttami-
sessa. Kyse olisi kansalaisten turvallisuuteen 
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ja oikeuksiin erityisesti vaikuttavien tehtävi-
en asianmukaisen suorittamisen varmistami-
sesta sekä myös työntekijöiden itsensä suo-
jaamisesta erityisin kunto- ja ammattitaito-
vaatimuksin. Työtehtävien edellyttämän 
kunnon ja ammattitaidon tasosta sekä kunnon 
mittaamiseen liittyvien testien järjestämisestä 
voitaisiin säätää tarkemmin sisäasiainminis-
teriön asetuksella. 

Ehdotettu sääntely vastaa poliisilain 
(493/1995) 9e §:ssä (525/2005) poliisimiehil-
le säädettyä velvoitetta ja puolustusvoimista 
annetun lain (551/2007) 43 §:ssä ammat-
tisotilaille säädettyä velvoitetta ammattitai-
don ja kunnon ylläpitämiseen. 

40 §. Jälkiraivaus ja -vartiointi. Jälkiraiva-
uksesta ja -vartioinnista säädetään voimassa 
olevan pelastuslain pelastustoimintaa käsitte-
levän luvun 48 §:ssä. Voimassa olevan sään-
nöksen 1 momentin mukaan tulipalon jälki-
raivauksesta ja -vartioinnista on kohteen 
omistaja tai haltija velvollinen huolehtimaan 
sen jälkeen, kun tilanne ei enää vaadi palo-
kunnan toimenpiteitä. Velvoitteen alka-
misajankohdan ratkaisee pelastustoiminnan 
johtaja. Jos kohteen omistajaa tai haltijaa ei 
tavoiteta tai nämä eivät huolehdi jälkiraiva-
uksen ja -vartioinnin suorittamisesta, on ny-
kyisen pykälän 2 momentin mukaan pelas-
tustoiminnan johtajalla oikeus teettää välttä-
mättömät toimenpiteet omistajan tai haltijan 
kustannuksella.  

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi yksin kohteen omistajalle nykyistä 
vastaava velvoite, sen sijaan että velvoite 
kohdistettaisiin nykyiseen tapaan sekä omis-
tajaan että haltijaan. Kohteen haltija on 
yleensä vuokralaisena kohteessa, eikä ole 
tarkoituksenmukaista velvoittaa haltijaa ryh-
tymään toimenpiteisiin, joista kustannukset 
maksaa pääsääntöisesti kohteen omistaja. 

Lakiehdotuksen 32 §:n perusteluissa kuva-
tun mukaisesti jälkiraivaus ja -vartiointi eivät 
ole osa pelastustoimintaa.  Jälkiraivauksella 
ja -vartioinnilla tarkoitetaan niitä toimenpi-
teitä, jotka ovat tulipalon sammuttamisen 
(pelastustoiminnan) päätyttyä tarpeen tulipa-
lon uudelleen syttymisen estämiseksi ja mui-
den enempien vahinkojen ehkäisemiseksi. 
Pelastustoiminta voidaan lopettaa silloin, kun 
tuli ja todennäköiset palopesäkkeet on sam-
mutettu ja muut vahinkojen rajoittamisen 

edellyttämät kiireelliset toimenpiteet suoritet-
tu ja tulipalon aiheuttamat ilmeiset vaarateki-
jät poistettu sekä tilanne on ilmeisesti hallit-
tavissa ilman pelastustoimen yksiköiden toi-
menpiteitä. Pelastustoiminnan päätty-
misajankohdan ratkaisee pelastustoiminnan 
johtaja. Ehdotetun sääntelyn mukaan pelas-
tustoiminnan johtajan tulisi tehdä 34 §:n 
3 momentissa tarkoitettu nimenomainen pää-
tös pelastustoiminnan päättämisestä ja ilmoit-
taa päätöksestä kohteen omistajalle. Käytän-
nössä ilmoituksen voisi vastaanottaa omista-
jan ohella hänen edustajansa, esimerkiksi 
kohteen isännöitsijä. Pyydettäessä päätös oli-
si vahvistettava kirjallisesti. Tämän mukai-
sesti siirtyminen kohteen omistajan vastuulla 
olevaan jälkiraivaus ja -vartiointivaiheeseen 
edellyttäisi aina nimenomaista päätöstä ja sii-
tä tiedottamista kohteen omistajalle, kun 
muissa tapauksissa pelastustoiminnan lopet-
tamista koskevan nimenomaisen päätöksen 
tekemiseen ja siitä tiedottamiseen liittyy 
34 §:n 3 momentissa säädettäväksi ehdotetun 
mukaista harkintavaltaa.  

Pykälän 2 momentissa säädettäväksi ehdo-
tettu vastaa voimassa olevaa sääntelyä. Sään-
nös koskee vain välittömästi tulipalon jäl-
keen suoritettavien toimenpiteiden suoritta-
mista. Toimenpiteet ovat luonteeltaan sellai-
sia, että niitä ei voida jättää huolehdittavaksi 
myöhemmin, eivätkä ne kuitenkaan edellytä 
pelastustoimen viranomaisten toimenpiteitä. 
Tämän vuoksi pelastustoiminnan johtajalla 
olisi tarvittaessa oikeus teettää toimenpiteet 
nykyiseen tapaan omistajan kustannuksella.  

41 §. Palontutkinta. Voimassa olevan pe-
lastuslain 87 §:ssä säädetään onnettomuuden 
selvittämisestä. Säännöksen mukaan alueen 
pelastusviranomaisen on arvioitava ja tarvit-
taessa myös selvitettävä tulipalon syy. Jos on 
aihetta epäillä, että tulipalo tai muu onnetto-
muus on aiheutettu tahallisesti, on pelastusvi-
ranomaisen ilmoitettava asiasta poliisille. 
Säännöksen mukaan sisäasiainministeriön 
määräyksestä voidaan lisäksi palon tai muun 
onnettomuuden selvittämiseksi suorittaa eri-
tyinen tutkimus. Säännös sisältää alueen pe-
lastusviranomaisen suorittamaan tulipalon 
syyn selvittämiseen ja sisäasiainministeriön 
määräämään tutkimukseen liittyvät oikeudet 
päästä onnettomuuskohteeseen, saada tutkin-
nassa tarvittavia asiakirjoja onnettomuuskoh-
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teen edustajalta ja tietoja pelastusviranomai-
silta. Voimassa olevan pelastuslain 88 §:ssä 
säädetään poliisin virka-avusta onnettomuu-
den selvittämisessä. 

Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan 
jokaisen pelastuslaitoksen toimenpiteitä edel-
lyttäneen tulipalon osalta tulisi suorittaa pa-
lontutkinta. Momenttiin on myös sisällytetty 
palontutkinnan tavoitteet.  

Pykälän 2 momentin mukaan palontutkin-
nassa arvioitaisiin tulipalon syttymissyy ja 
selvitettäisiin pelastuslaitoksen tarpeelliseksi 
katsomassa laajuudessa palon syttymiseen ja 
leviämiseen vaikuttaneet tekijät, palosta ai-
heutuneet vahingot ja vahinkojen laajuuteen 
vaikuttaneet tekijät sekä pelastustoiminnan 
kulku. Selvityksen laajuuteen vaikuttaisi eri-
tyisesti palon seurausten vakavuus. Pääsään-
töisesti säännöksessä tarkoitettu palontutkin-
ta vastaisi laajuudeltaan nykyisen lain mu-
kaista arviota tulipalon syystä. Palontutkinta-
velvoitteen täyttäisi vähimmillään pelastus-
toiminnan johtajan ammattikokemukseen pe-
rustuva arvio tulipalon syttymissyystä ja sen 
leviämiseen vaikuttaneista tekijöistä, palosta 
aiheutuneista vahingoista, vahinkojen laajuu-
teen vaikuttaneista tekijöistä kuten asukkai-
den ja henkilökunnan toiminnasta palotilan-
teessa sekä pelastustoiminnan kulusta. Näitä 
vastaavat tiedot pelastustoiminnan johtaja 
tallentaa jo nykyisinkin pelastustoimen toi-
menpiderekisteriin. Säännöksellä ei ole tar-
koitus laajentaa nykyistä alueen pelastusvi-
ranomaisen velvoitetta arvioida ja tarvittaes-
sa selvittää tulipalon syy. Säännöksen uudis-
tamisen tarkoituksena on sisällyttää käytän-
nössä vakiintunut palontutkinta -käsite lain-
säädäntöön ja korostaa säännöksessä tarkoi-
tettujen toimenpiteiden merkitystä tulipalojen 
ehkäisyssä ja pelastustoiminnan kehittämi-
sessä. 

Pelastuslaitos määrittäisi palontutkinnan 
laajuuden, painopistealueet, toimintatavat ja 
käytettävät resurssit 1 momentin tavoitteiden 
perusteella. Palontutkinnan päätarkoituksena 
olisi tuottaa tietoa, joka on välittömästi hyö-
dynnettävissä pelastuslaitosten omassa valis-
tus- ja neuvontatyössä, valvonnassa ja pelas-
tustoiminnan kehittämisessä. Palontutkinnan 
yleisempänä tarkoituksena olisi tuottaa tilas-
toaineistoa ja tietoa laajemminkin pelastus-
toimen ja paloturvallisuuden kehittämiseksi 

sekä toteutettujen toimien vaikutusten arvi-
oimiseksi. Palontutkintaan liittyen lakiehdo-
tuksen 43 §:ssä säädettäisiin pelastuslaitok-
sen velvollisuudesta seurata onnettomuusuh-
kien sekä onnettomuuksien määrän ja syiden 
kehitystä ja siitä tehtävien johtopäätösten pe-
rusteella ryhtyä osaltaan toimenpiteisiin on-
nettomuuksien ehkäisemiseksi ja tarvittaessa 
tehdä esityksiä muille viranomaisille.  

Pykälän 3 momentin mukaan palontutkin-
nassa saatavat tiedot tulisi tallentaa pelastus-
toimen toimenpiderekisteriin. Vähimmillään 
velvoite palontutkinnan suorittamisesta tulisi 
täytetyksi tallentamalla pelastustoiminnan 
johtajan ammattikokemukseen perustuva nä-
kemys tulipalon syttymissyystä ja muista 
2 momentista yksilöidyistä asioista toimen-
piderekisteriin. 

Pykälän 4 momentin ilmoitusvelvollisuutta 
koskeva säännös vastaa nykyistä sääntelyä 
siten muutettuna, että jatkossa myös palon-
tutkinnan yhteydessä havaituista palo- ja 
henkilöturvallisuusrikkomuksista tulisi il-
moittaa poliisille. Kuten nykyisinkin, ilmoi-
tusvelvollisuus poliisille koskee tulipalojen 
lisäksi myös kaikkia muita onnettomuuksia, 
joiden hoitamiseen pelastuslaitos osallistuu 
mutta jotka eivät kuitenkaan kuulu palontut-
kinnan piiriin. Ilmoitusperusteeksi riittää ri-
koksen mahdollisuus, esimerkiksi tulipalo, 
jolle ei löydy luonnollista syttymissyytä. 

Pykälän 5 momentin mukaan poliisin tulisi 
toimittaa poliisilain 37 §:n (493/1995) mu-
kainen poliisitutkinta palonsyyn selvittämi-
seksi sellaisissa tulipaloissa, joista seurauk-
sena on ollut henkilön kuolema tai vakava 
henkilövahinko tai huomattava omaisuusva-
hinko. Poliisitutkinnalla tarkoitetaan muuta 
poliisin toimitettavaksi säädettyä tutkintaa 
kuin rikoksen johdosta toimitettavaa esitut-
kintaa. Pääsääntöisesti poliisitutkinnasta sää-
detään erityislaeissa, joissa viitataan poliisi-
laissa säädettyyn poliisitutkintaa koskevaan 
säännökseen. Palonsyyn tutkintaa ei kuiten-
kaan ole säädetty muussa laissa poliisin teh-
täväksi, kuten on esimerkiksi kuolemansyyn 
tutkinta, joten palonsyyn tutkintaa koskevat 
poliisin toimivaltuussäännökset ovat tältä 
osin puutteelliset. Poliisi on kirjannut vuosit-
tain noin 2500 tapausta palonsyyn tutkinnan 
nimikkeellä. Poliisitutkinnassa noudatetaan 
soveltuvin osin esitutkintalain säännöksiä ja 
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tutkinnassa on mahdollista käyttää tiettyjä 
pakkokeinoja. Näiden oikeuksien myötä po-
liisilla on tutkintaa suorittaessaan mahdolli-
suuksia perusteellisempaan palonsyyn tutkin-
taan kuin pelastusviranomaisilla. Momentissa 
säädettäväksi ehdotetulla voidaan varmistaa, 
että vakavia henkilövahinkoja tai suuria 
omaisuusvahinkoja aiheuttaneet tulipalot tut-
kitaan aina poliisin toimesta, vaikka pelas-
tusviranomaiset eivät olisikaan ilmoittaneet 
edellä 4 momentissa tarkoitetulla tavalla asi-
asta epäiltynä rikoksena tai tapauksen joh-
dosta ei muutoin ole ollut perustetta käynnis-
tää rikosepäilyn johdosta esitutkintaa. 

Pykälän 5 momentissa tarkoitettu vakava 
henkilövahinko määriteltäisiin sisäasiainmi-
nisteriön pelastustoimen palontutkinnan ke-
hittämishankkeessa käytetyn määritelmän 
pohjalta, joka perustuu Onnettomuustutkin-
takeskuksen käyttämään määritelmään ja 
kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuk-
sen (SopS 11/1949) ilma-aluksille tapahtu-
neen onnettomuuden tutkintaohjeeseen. Va-
kavasti loukkaantuneella henkilöllä tarkoitet-
taisiin säännöksessä edellä mainittuihin mää-
ritelmiin perustuen henkilöä, joka tulipalon 
seurauksena suorasti tai epäsuorasti aiheutu-
neen vamman johdosta tarvitsee yli 48 tunnin 
mittaista sairaalahoitoa ja joka on aloitettu 
enintään seitsemän päivän kuluessa vamman 
saamisesta. Vakavasti loukkaantuneella hen-
kilöllä tarkoitettaisiin myös henkilöä, jolla on 
luunmurtuma (lukuun ottamatta yksinkertai-
sia murtumia sormissa, varpaissa taikka ne-
nänmurtumaa), vakava verenvuoto tai vakava 
hermo-, lihas- tai jännevamma, sisäelinvam-
ma, toisen tai kolmannen asteen palovamma 
tai palovamma, jossa ihosta on yli viisi pro-
senttia palanut, tartuntaa aiheuttaville aineille 
altistumisesta aiheutunut tulehdus, säteily-
vamma tai syövyttäville aineille altistumises-
ta aiheutunut vamma.   

Pykälän 5 momentissa tarkoitettuna merkit-
tävien omaisuusvahinkojen määritelmänä 
käytettäisiin yleistä suurvahingon määritel-
mää, jonka mukaan palo on suurvahinko 
omaisuusvahinkojen arvon ylittäessä 200 000 
euroa.  

Pelastuslaissa säädettävän palontutkinnan 
lisäksi onnettomuuksien tutkinnassa on sää-
detty useassa muussakin laissa. Esitutkinta-
lain (449/1987) perusteella poliisin tai muun 

esitutkintaviranomaisen on toimitettava esi-
tutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perus-
teella tai muutoin on syytä epäillä tulipalon 
johtuneen rikollisesta toiminnasta, kuten ta-
hallisesta sytyttämisestä. Yleisen turvallisuu-
den lisäämiseksi ja onnettomuuksien ehkäi-
semiseksi on tutkittava suuronnettomuudet 
sekä ilmailussa, raideliikenteessä ja vesilii-
kenteessä tapahtuneet onnettomuudet siten 
kuin siitä säädetään laissa suuronnettomuuk-
sien tutkinnasta (373/1985). Tie- ja maasto-
liikenneonnettomuuksien tutkinnasta anne-
tussa laissa (24/2001) säädetään liikennetur-
vallisuuden lisäämiseksi tehtävästä onnetto-
muuksien tutkinnasta niissä tapauksissa, jois-
sa ei suoriteta suuronnettomuustutkintaa. 
Kemikaali- ja räjähdeonnettomuudet tutki-
taan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden 
käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa 
(390/2005) säädetyn mukaisesti silloin kun 
kyse ei ole suuronnettomuudesta. Niissäkin 
tapauksissa, joissa tulipalo tutkitaan edellä 
mainittujen lakien perusteella, pelastuslaitos 
suorittaa palontutkinnan tarvittavassa laajuu-
dessa ja siinä saadut tiedot merkitään pelas-
tustoimen toimenpiderekisteriin. Pelastuslai-
tos voi erityislakien mukaisesta tutkinnasta 
huolimatta tarvittaessa suorittaa myös laajan 
palontutkinnan, joka voi painottua esimer-
kiksi pelastustoiminnan kehittämistarpeisiin. 
Palontutkinta suoritetaan tarvittavassa yhteis-
työssä muun onnettomuustutkinnan kanssa.   

Sisäasiainministeriön määräyksestä suori-
tettavasta palon tai muun onnettomuuden 
tutkinnasta ehdotetaan säädettäväksi lain 
107 §:ssä ja tiedonsaantioikeudesta palon- ja 
onnettomuuden tutkinnassa lakiehdotuksen 
88 §:ssä. 

 
6 luku Yhteistoiminta pelastustoimen 

tehtävissä 

42 §. Yhteistyö onnettomuuksien ehkäise-
misessä. Voimassa olevan pelastuslain 19 §:n 
mukaan onnettomuuksien ehkäisyyn kuuluu 
muun muassa onnettomuuksien yleinen eh-
käisy ja siihen liittyvä viranomaisten yhteis-
työ. Nykyisen lain 20 §:ssä säädetään pelas-
tusviranomaisten tehtävistä onnettomuuksien 
ehkäisyssä.  

Pykälän 1 momentissa ehdotettu vastaa 
käytännössä voimassa olevaa pelastuslain 
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mukaista velvoitetta toimia yhteistyössä eri 
viranomaisten kesken onnettomuuksien eh-
käisemiseksi. Ehdotetun mukaisesti pelastus-
laitoksen tulisi toimia onnettomuuksien eh-
käisemiseksi ja turvallisuuden edistämiseksi 
yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alu-
eella olevien yhteisöjen ja alueen asukkaiden 
kanssa. Säännöksen tavoitteena on yhteistyön 
edistäminen ja turvaaminen ja samalla tehos-
taa yleisesti paikallista turvallisuustyötä. Yh-
teistyöhön kunnan viranomaisten ja pelastus-
laitoksen kesken on luotava paikallisia järjes-
telyjä, joilla taataan toimiva yhteistyö alueen 
kaikkien kuntien eri viranomaisten kanssa. 
Esimerkiksi rakennusten turvallisuuden ja 
turvallisen käytön osalta välttämättömiä yh-
teistyötahoja ovat kuntien kaavoitus- ja ra-
kennusvalvontaviranomaiset, mutta myös 
kuntien terveys- ja sosiaaliviranomaiset. Val-
tion viranomaisista esimerkiksi poliisi ja 
Turvatekniikan keskus ovat pelastuslaitoksen 
keskeisiä yhteistyötahoja onnettomuuksien 
ehkäisytyössä. 

Onnettomuuksien ehkäisyn kannalta on tie-
tyissä tapauksissa osoitettavissa kohonnut 
riskitaso, joka vaikuttaa merkittävästi paitsi 
kohteessa ja sen välittömässä läheisyydessä 
olevien henkeen ja terveyteen, myös yleiseen 
turvallisuuteen. Tällaisten erityisten riskikoh-
teiden osalta tulisi viranomaisten ja muiden 
tahojen välisellä yhteistyöllä vähentää onnet-
tomuusriskiä. Onnettomuustutkintakeskuksen 
tutkintaselostuksessa (B1/2008Y) suosite-
taan, että sisäasiainministeriön tulisi yhdessä 
sosiaali- ja terveysministeriön kanssa luoda 
järjestelyt, jotka mahdollistavat eri viran-
omaisten järjestelmiin kertyvän tiedon sekä 
havaintojen välittämisen asiasta vastaavalle 
viranomaiselle siten, että tieto tallentuu ja 
velvoittaa toimivaltaisen viranomaisen rea-
goimaan tarvittavalla tavalla.  

Valtioneuvoston oikeuskansleri on myös 
tukiasunnon paloturvallisuutta koskevassa 
päätöksessään 24.3.2010 (Dnro 
OKV/8/50/2008) kiinnittänyt erityistä huo-
miota viranomaisten väliseen tiedonkulkuun 
ja yhteistyöhön palvelu- ja tukiasumisen pa-
loturvallisuuden parantamiseksi. Oikeuskans-
lerin päätöksessä todetaan muun muassa seu-
raavaa: ”Yleisesti voidaan arvioida, että kes-
keinen tekijä tukiasumisen turvallisuudessa 
on viranomaisten ja viranomaisten eri toimi-

alojen välinen yhteistyö ja oikeanlaisen sekä 
riittävän tiedon kulkeminen eri alojen asian-
tuntijoiden välillä. Pelastusviranomaisilla on 
oltava sellaiset tiedot niiden toimialueeseen 
kuuluvista kohteista, että ne voivat tehdä tar-
kastus- ja muuta valvontatoimintaansa sää-
dettyjen velvoitteiden mukaisesti. Tiedon vä-
littymisen kannalta oleellista on se, että esi-
merkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimi-
jat osaavat kiinnittää huomiota turvallisuu-
teen liittyviin seikkoihin. Edelleen on oleel-
lista, että organisaatiossa on sovitut toiminta-
tavat tiedon välittämisestä niille tahoille, jot-
ka voivat tehdä päätöksiä ja puuttua konk-
reettisesti turvallisuutta koskeviin puutteisiin 
ja ongelmiin. Tarvittavan tiedon välittäminen 
ei saisi myöskään estyä salassapitosäännös-
ten vuoksi. Lainsäätäjän tehtävänä on huo-
lehtia siitä, että säännökset antavat mahdolli-
suuden tarpeellisten tietojen välittämiseen eri 
toimijoiden kesken.” 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi uusi säännös, jonka mukaan viranomai-
silla ja julkisyhteisöillä sekä niiden palveluk-
sessa olevalla henkilöstöllä olisi yleinen vel-
vollisuus ilmoittaa toimintansa yhteydessä 
havaitsemastaan tai muutoin tietoonsa saa-
mastaan ilmeisestä palonvaarasta tai muusta 
onnettomuusriskistä alueen pelastusviran-
omaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskisi edellä 
mainittujen tahojen lisäksi myös hoitolaitos-
ten ylläpidosta ja palvelu- ja tukiasumisen 
järjestämisestä vastaavaa lakiehdotuksen 
18 §:n 2 momentissa tarkoitettua toiminnan-
harjoittajaa sekä näiden palveluksessa olevaa 
henkilöstöä. Toiminnanharjoittajat voivat ol-
la myös yrityksiä ja muita yhteisöjä, jotka 
kunnan tai muun julkisyhteisön kanssa teh-
dyn sopimuksen perusteella tai muutoin vas-
taavat tai huolehtivat hoitolaitoksen ylläpi-
dosta tai palvelu- ja tukiasumisen järjestämi-
sestä. Momentissa ehdotettu ei vähentäisi 
toiminnanharjoittajan sekä rakennuksen 
omistajan ja haltijan 3 luvussa säädettäviä 
velvollisuuksia huolehtia itsenäisesti raken-
nusten palo- ja poistumisturvallisuudesta, ra-
kennuksen uloskäytävistä, laitteiden kunnos-
sapidosta, omatoimisesta varautumisesta, pe-
lastussuunnitelmista tai muistakaan toimin-
nanharjoittajalle, rakennuksen omistajalle ja 
haltijalle säädetyistä velvoitteista. Säännök-
sen tarkoituksena on osaltaan edesauttaa pe-
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lastusviranomaisten 12 luvussa säädettävän 
valvontatehtävän toteutumista, samoin kuin 
varhaista reagoimista paloturvallisuusongel-
miin lakiehdotuksen 27 §:ssä tarkoitetun oh-
jauksen, neuvonnan ja valistuksen keinoin. 

Palvelu- ja tukiasuminen kuuluu lähtökoh-
taisesti sosiaalihuoltolain (710/1982) mukai-
siin asumispalveluihin. Viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetun lain 
(621/1999) 6 luvussa säädetään salassapito-
velvoitteista. Viimeksi mainitun lain 24 §:n 
mukaan salassa pidettäviä ovat muun muassa 
asiakirjat, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuol-
lon asiakkaista. Lain 23 §:n mukaan viran-
omaisen palveluksessa oleva samoin kuin 
luottamustehtävää hoitava ei saa paljastaa 
asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tie-
toa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa 
pidettävä, eikä muutakaan viranomaisessa 
toimiessaan tietoonsa saamaa seikkaa, josta 
on säädetty vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovel-
vollisuus koskee myös viranomaisen toimek-
siannosta tehtävää suorittavaa tai toimeksian-
totehtävää hoitavan palveluksessa olevaa. 
Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oike-
uksista annetun lain (812/2000) 15 § sisältää 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa säädettyä vastaavat salassapito-
velvoitteet. Pykälän 2 momentissa ehdotetun 
mukaan ilmoitus alueen pelastusviranomai-
selle tulisi tehdä mahdollisten salassapito-
säännösten estämättä ja pelastuslaissa säädet-
täisiin näin ollen poikkeus viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä 
erityislainsäädännön salassapitovelvoitteita 
koskeviin säännöksiin. Pelastustoimen palve-
luksessa olevan henkilön vaitiolovelvollisuu-
desta säädettäisiin lakiehdotuksen 86 §:ssä. 

Alueen pelastusviranomaisen tulisi ottaa 
pykälän 2 momentin perusteella sille ilmoite-
tut tiedot huomioon lakiehdotuksen 78 §:n 
mukaisessa valvontatehtävässään sekä laati-
essaan lakiehdotuksen 79 §:n mukaista val-
vontasuunnitelmaa. Ilmoituksen johdosta 
alueen pelastusviranomainen suorittaisi koh-
teessa tarvittaessa lakiehdotuksen 80 §:ssä 
tarkoitetun palotarkastuksen ja tiedot ilmoi-
tuksesta otettaisiin 80 §:n 4 momentin mu-
kaiseen palotarkastuspöytäkirjaan ja ne tal-
lennettaisiin 93 §:n mukaiseen valvontarekis-
teriin. 

43 §. Onnettomuuskehityksen seuranta. 
Voimassa olevan pelastuslain 20 §:n 1 mo-
mentin mukaan pelastusviranomaisen tulee 
seurata onnettomuusuhkien sekä onnetto-
muuksien määrän ja syiden kehitystä ja siitä 
tehtävien johtopäätösten perusteella ryhtyä 
osaltaan toimenpiteisiin onnettomuuksien 
ehkäisemiseksi ja tarvittaessa tehdä esityksiä 
muille viranomaisille. 

Pykälässä säädettäisiin pääpiirteissään ny-
kyiseen tapaan onnettomuuskehityksen seu-
rannasta. Koska pelastusviranomaiset ovat 
yksittäisiä virkamiehiä, tehtävä säädettäisiin 
pelastuslaitokselle. Käytännössä onnetto-
muuskehityksen seurannasta huolehtisivat 
pääsääntöisesti pelastuslaitoksen palveluk-
sessa olevat pelastusviranomaiset. Onnetto-
muuskehityksen seurannassa tarvittavaa tie-
toa pelastuslaitos saisi muun muassa lakieh-
dotuksen 41 §:n mukaisessa palontutkinnas-
sa. 

44 §. Pelastuslaitosten yhteistoiminta. 
Voimassa oleva pelastuslain 10 §:n mukaan 
alueen pelastustoimen tulee tarvittaessa antaa 
apua toiselle alueelle pelastustoiminnassa ja 
väestönsuojelussa. Pelastuslaki ei kuitenkaan 
nykyään sisällä nimenomaista säännöstä laa-
jemmasta pelastuslaitosten yhteistoiminnasta 
lukuun ottamatta pelastustoiminnan johta-
mista. Pelastuslaki ei ole näin ollen sallinut 
sopimista palotarkastusten ja vastaavien pe-
lastusviranomaisen tehtävien yhteisestä hoi-
tamisesta tai tehtävien antamisesta toisen pe-
lastuslaitoksen hoidettavaksi.  

Ehdotetun säännöksen mukaan alueen pe-
lastustoimi voisi sopimuksen nojalla hoitaa 
pelastuslain mukaisia alueen pelastustoimelle 
kuuluvia tehtäviä myös toisella pelastustoi-
men alueella. Sopimusperusteinen yhteistyö 
olisi mahdollista kaikissa alueen pelastustoi-
men lakisääteisissä tehtävissä, mukaan lukien 
viranomaistoimivaltuuksia edellyttävät tehtä-
vät. Kahden tai useamman alueen pelastus-
toimen välisessä sopimuksessa määriteltäi-
siin yhteistyön sisältö, laajuus, kustannusvas-
tuut, toimivaltuudet ja muut yhteistyön to-
teuttamisessa tarpeelliset kysymykset. Voi-
massa olevan pelastuslain mukaan pelastus-
toiminnan johtajasta on voitu sopia alueiden 
kesken milloin se on ollut tarkoituksenmu-
kaista esimerkiksi pelastustoiminnan riittä-
vän johtamisvalmiuden turvaamiseksi. Pelas-
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tustoiminnan johtamista koskevan lakiehdo-
tuksen 34 §:n mukaan pelastustoiminnan joh-
taja on siltä alueelta, jossa onnettomuus tai 
vaaratilanne on saanut alkunsa, jollei toisin 
ole sovittu. Pelastustoimen yhteistoimintaa 
koskevassa sopimuksessa voitaisiin näin ol-
len edelleenkin sopia myös pelastustoimin-
nan johtamisesta. 

45 §. Pelastuslaitosten avunanto. Voimassa 
olevan pelastuslain 10 §:n mukaan alueen pe-
lastustoimen tulee tarvittaessa antaa apua toi-
selle alueelle pelastustoiminnassa ja väestön-
suojelussa.  

Pykäläehdotuksen mukaan pelastuslaitos-
ten tulisi jatkossakin antaa tarvittaessa apua 
toiselle pelastustoimen alueelle pelastustoi-
minnassa ja laatia yhteistyössä tarpeelliset 
pelastuslaitosten yhteistyösuunnitelmat avun 
antamiseen varautumisesta sekä avun pyytä-
misestä ja antamisesta. Pelastuslaitosten yh-
teistyösuunnitelmat tulisi ottaa huomioon 
laadittaessa 33 §:n mukaista hälytysohjetta. 

Säännöksessä ei enää voimassa olevaa lain-
säädäntöä vastaavalla tavalla mainittaisi erik-
seen väestönsuojelua, koska ehdotetussa lais-
sa tarkoitettu pelastustoiminta käsittää myös 
poikkeusoloissa tarvittavan pelastustoimin-
nan.  

46 §. Yhteistyö pelastustoiminnassa. Voi-
massa olevan pelastuslain 6 §:n 1 momentis-
sa on lueteltu ne viranomaiset, joilla on vel-
vollisuus osallistua pelastustoimintaan ja vä-
estönsuojeluun. Pelastustoimesta annetun 
valtioneuvoston asetuksen 6 §:ssä on kuvattu 
tarkemmin näiden viranomaisten tehtäviä pe-
lastustoiminnassa ja väestönsuojelussa. Pe-
lastuslain 6 §:n 1 momentin säännös muiden 
viranomaisten tehtävistä on yleisluonteinen 
ja informatiivinen, koska momentin mukaan 
siinä luetellut viranomaiset osallistuvat pelas-
tustoimintaan ja väestönsuojeluun siten kuin 
niiden tehtävistä kunkin toimialan säädöksis-
sä tai muussa lainsäädännössä säädetään. 
Myös asetuksen säännös muiden viranomais-
ten tehtävistä pelastustoiminnassa ja väestön-
suojelussa on informatiivinen ja perustuu 
asianomaisille viranomaisille niitä koskevis-
sa erityislaeissa annettuun tehtäväkenttään.  
Asetustasoisella säännöksellä ei ole voitu an-
taa viranomaisille varsinaisia uusia tehtäviä 
pelastustoiminnassa ja väestönsuojelussa.  
Voimassa olevan pelastuslain mukaan muut 

viranomaiset kuin pelastusviranomaiset osal-
listuvat näin ollen pelastustoimintaan ja väes-
tönsuojeluun yksinomaan sen mukaan kuin 
asianomaista viranomaista koskevassa eri-
tyislainsäädännössä on säädetty. Käytännössä 
pelastustoimintaan osallistuminen merkitsee 
sitä, että viranomaiset hoitavat omia lakisää-
teisiä tehtäviään pelastustoimintatilanteessa. 

Voimassa olevan pelastuslain 6 §:n 2 mo-
mentissa on metsähallitukselle säädetty eril-
linen velvollisuus antaa pelastusviranomaisil-
le asiantuntija-apua metsäpalojen torjunnassa 
sekä velvollisuus varautua omatoimisesti hal-
linnassaan olevalla valtion maalla tapahtuvi-
en metsäpalojen ehkäisyyn ja torjuntaan yh-
teistyössä pelastusviranomaisten kanssa. 

Voimassa olevan pelastuslain 6 §:n pykä-
län 3 momentin mukaan valtion ja kunnan vi-
ranomaiset ja laitokset sekä metsäkeskuksista 
ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta an-
netussa laissa (1474/1995) tarkoitetut metsä-
keskukset ovat velvollisia antamaan pyyn-
nöstä pelastusviranomaisille toimialaansa 
kuuluvaa tai siihen muuten soveltuvaa virka-
apua. 

Muiden hallinnonalojen lainsäädännössä 
on ainoastaan hyvin vähän erityisiä säännök-
siä, joissa säädetään viranomaisen nimen-
omaisista velvoitteista pelastustoiminnassa. 
Lähtökohtana onkin, että kukin viranomainen 
huolehtii pelastustoimintatilanteessa tavan-
omaisista lakisääteisistä tehtävistään oman 
hallinnonalansa lainsäädännön mukaisesti. 
Näin ollen esimerkiksi poliisi huolehtii pelas-
tustoimintatilanteessa poliisilaissa 
(493/1995) säädetyn mukaisesti muun muas-
sa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden yllä-
pitämisestä (1 §) sekä alueen eristämisestä 
(18 §) tulipalo- tai muilla onnettomuuspai-
koilla. Vastaavasti esimerkiksi Säteilyturva-
keskus vastaa ydinenergialaissa (990/1987) 
säädetyn mukaisesti (55 §) ydinenergian käy-
tön turvallisuuden sekä turva- ja valmiusjär-
jestelyjen valvonnasta ja antaa asiantuntija-
apua muille viranomaisille (kuten pelastusvi-
ranomaisille) onnettomuustilanteissa. Edel-
leen Säteilyturvakeskus valvoo säteilylaissa 
(592/1991) säädetyn mukaisesti säteilylain 
noudattamista (6 §) sekä antaa tarvittaessa 
säteilytoiminnan turvallisuuden varmistamis-
ta sekä radioaktiivisten jätteiden vaaratto-
maksi tekemistä koskevia määräyksiä (54 §). 
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Sisäasiainministeriö antaa puolestaan säteily-
lain mukaisesti yleiset määräykset ja ohjeet 
toimenpiteiden suunnittelemiseksi ja yhteen-
sovittamiseksi normaalista poikkeavien sätei-
lytilanteiden varalta (67 §). Pelastusviran-
omainen johtaa pelastustoimintaa myös ydin-
energian ja säteilyn käyttöön liittyvissä on-
nettomuustilanteissa ja Säteilyturvakeskus 
huolehtii sille muussa kuin pelastustoimen 
lainsäädännössä asetettujen velvoitteiden 
mukaisesti muun muassa valtakunnallisen sä-
teilyvalvonnan ylläpidosta sekä ilmoituksia, 
varoituksia ja suojelutoimia koskevien suosi-
tusten antamisesta. 

Poliisin ja Säteilyturvakeskuksen tehtäviä 
vastaavalla tavalla myös muilla viranomaisil-
la on niiden omaan lainsäädäntöön perustu-
via tehtäviä hoidettavanaan onnettomuus- ja 
vaaratilanteissa (pelastustoiminnan yhteydes-
sä).  Nämä viranomaiset ovat edellä kuvatun 
mukaisesti luetteloitu voimassa olevassa pe-
lastuslaissa ja pelastustoimesta annetussa val-
tioneuvoston asetuksessa. 

Tiettyihin pelastustoiminnan kannalta kes-
keisten yhteistoimintaviranomaisten tehtäviä 
määritteleviin säädöksiin on kuitenkin sisäl-
lytetty yksilöityjä velvoitteita pelastustoi-
minnassa. Esimerkiksi laissa puolustusvoi-
mista (551/2007) on säädetty puolustusvoi-
mien lakisääteiseksi tehtäväksi osallistua pe-
lastustoimintaan antamalla käytettäväksi pe-
lastustoimintaan tarvittavaa kalustoa, henki-
löstöä ja asiantuntijapalveluja (2 §). Vastaa-
vasti rajavartiolaissa (578/2005) on säädetty 
nimenomaisesti rajavartiolaitoksen osallis-
tumisesta pelastustoimintaan (26 §). 

Voimassa olevassa pelastuslaissa ei edellä 
kuvatun mukaisesti aseteta viranomaisille 
yksityiskohtaisia pelastustoimintaan liittyviä 
velvoitteita vaan viranomaiset suorittavat pe-
lastustoiminnan yhteydessä niiden oman hal-
linnonalan lainsäädännössä asetettuja tehtä-
viä lukuun ottamatta tiettyjä viranomaisia, 
joille on niiden oman hallinnonalan lainsää-
dännössä asetettu yksilöity velvollisuus osal-
listua pelastustoimintaan (puolustusvoimat ja 
rajavartiolaitos). 

Voimassa olevan pelastuslain 9 §:n (suun-
nitteluvelvoite) 1 momentin mukaan pelas-
tusviranomaiset sekä muut 6 §:ssä tarkoitetut 
viranomaiset ja yhteisöt, joilla on pelastus-
toimeen kuuluvia tehtäviä, ovat velvollisia 

laatimaan yhteistoiminnassa keskenään tar-
peelliset pelastustoimen suunnitelmat. Näi-
den viranomaisten ja yhteisöjen tulee antaa 
pelastusviranomaisille selvityksiä pelastus-
toimintaan käytettävissä olevista voimava-
roistaan. 

Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan vi-
ranomaiset sekä kuntien ja valtion laitokset ja 
liikelaitokset olisivat velvollisia osallistu-
maan pelastuslaitoksen johdolla pelastustoi-
minnan suunnitteluun sekä onnettomuus- ja 
vaaratilanteissa toimimaan niin, että pelastus-
toiminta voidaan toteuttaa tehokkaasti. Sään-
nöksessä ei enää mainittaisi erikseen väes-
tönsuojelua, koska ehdotetussa laissa tarkoi-
tettu pelastustoiminta käsittää myös poikke-
usoloissa tarvittavan pelastustoiminnan. Vä-
estönsuojeluun varautumisesta ja väestönsuo-
jelukoulutuksesta säädetään erikseen lakieh-
dotuksen 10 luvussa. 

Säännöksen uudella muotoilulla ja ehdote-
tulla tehokkuusvaatimuksella korostetaan 
tarvetta varautua riittävällä tavalla eri viran-
omaisten tehtävien hoitamiseen pelastustoi-
minnan yhteydessä. Pelastustoimintaan liit-
tyvät eri viranomaisten kiireelliset toimenpi-
teet tulee pääsääntöisesti voida suorittaa tar-
vittaessa myös päivystysluontoisesti. Käy-
tännössä tämä merkitsisi pelastustoimintaan 
osallistuville viranomaisille suunnitelmiin 
pohjautuvaa riittävää varautumista lakisää-
teisten tehtäviensä suorittamiseen onnetto-
muuksien yhteydessä. Säännöksen perusteel-
la esimerkiksi sosiaalitoimen viranomaisilla 
olisi velvollisuus suunnitella ja toteuttaa yh-
teistyössä pelastustoimen kanssa tulipaloissa 
asuntonsa menettäneiden majoittaminen si-
ten, että pelastustoiminta tulee suoritetuksi 
erityisesti tulipalon uhrien näkökulmasta tar-
kastellen kokonaisuutena tehokkaasti.  

Ehdotettuun 2 momenttiin on otettu infor-
matiivinen säännös, jossa todetaan pelastus-
toiminnan tehokkaan suorittamisen kannalta 
keskeisimmät viranomaiset ja niiden keskei-
simmät pelastustoimintaan liittyvät ja asian-
omaisen hallinnonalan lainsäädäntöön poh-
jautuvat vastuut pelastustoiminnan yhteydes-
sä. Informatiivinen säännös korostaisi erityi-
sesti säännöksessä lueteltujen viranomaisten 
velvollisuutta toimia yhteistyössä pelastusvi-
ranomaisten kanssa pelastustoimintaan va-
rautumisessa sekä pelastustoiminnassa. Tiet-
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tyjä viranomaisia koskevissa laeissa (hätä-
keskuslaitos, puolustusvoimat ja rajavartio-
laitos) on aikaisemmin mainitun mukaisesti 
säädetty yksityiskohtaisesti asianomaisen vi-
ranomaisen pelastustoimeen liittyvistä tehtä-
vistä tai velvollisuudesta osallistua pelastus-
toimintaan. Näiden viranomaisten osalta 
momentissa viitattaisiin suoraan asianomai-
seen lakiin. Niiden viranomaisten osalta, joil-
la ei ole oman hallinnonalansa lainsäädän-
nössä määriteltyä velvoitetta osallistua pelas-
tustoimintaan, pelastustoiminnan kannalta 
keskeisimmät tehtävät kuvattaisiin (informa-
tiivisesti) tässä momentissa. Viranomaisen 
tehtävät perustuisivat kuitenkin aina viran-
omaisen lakisääteiseen tehtäväalaan ja viran-
omaista koskevaan erityislainsäädäntöön. 
Ehdotettu 2 momentin säännös ei ole mo-
mentin 1—11 kohdissa tyhjentävä ja myös 
muilla kuin momentissa nimenomaisesti yk-
silöidyillä tahoilla olisi 2 momentin 12 koh-
dan mukaisesti velvollisuus osallistua tarvit-
taessa pelastustoiminnan suunnitteluun ja pe-
lastustoimintaan 1 momentissa tarkoitetulla 
tavalla. 

Yhteistyön käytännön toteuttamisesta voi-
taisiin säätää tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella. Asetuksella ei laajennettaisi viran-
omaisten lakisääteisiä tehtäviä. 

47 §. Pelastustoimen suunnitelmat. Voi-
massa olevan pelastuslain 9 §:n (suunnittelu-
velvoite) 1 momentin mukaan pelastusviran-
omaiset sekä muut voimassa olevan pelastus-
lain 6 §:ssä tarkoitetut viranomaiset ja yhtei-
söt, joilla on pelastustoimeen kuuluvia tehtä-
viä tai virka-aputehtäviä, ovat velvollisia laa-
timaan yhteistoiminnassa keskenään tarpeel-
liset pelastustoimen suunnitelmat. Näiden vi-
ranomaisten ja yhteisöjen tulee antaa pelas-
tusviranomaisille selvityksiä pelastustoimin-
taan käytettävissä olevista voimavaroistaan. 

Pykäläehdotuksessa tarkoitettu suunnitte-
luvelvoite koskee 46 §:n 2 momentissa yksi-
löityjen viranomaisten ja laitosten lisäksi 
muitakin viranomaisia, laitoksia ja liikelai-
toksia, joiden asiantuntemusta tarvitaan pe-
lastustoiminnassa ja siihen varautumisessa. 
Säännöksen mukaan suunnitteluvelvoite kos-
kee myös lakiehdotuksen 49 §:n mukaista 
virka-apua tai asiantuntija-apua koskevia ta-
hoja. Suunnittelu toteutetaan pelastuslaitok-
sen johdolla ja tarvittavassa yhteistyössä 

edellä tarkoitettujen tahojen kesken. Pelas-
tuslaitoksella olisi oikeus pyytää suunnittelu-
työhön osallistuvilta tahoilta selvityksiä asi-
anomaisten pelastustoimintaan käytettävissä 
olevista voimavaroista. Ehdotettu suunnitte-
luvelvoite vastaa pääpiirteissään voimassa 
olevaa sääntelyä. 

48 §. Erityistä vaaraa aiheuttavien kohtei-
den ulkoinen pelastussuunnitelma. Voimassa 
olevan pelastuslain 9 §:n 2 momentin mu-
kaan alueille, joissa on ydinenergialain 
(990/1987) 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tar-
koitettu ydinlaitos, vaarallisten kemikaalien 
teollisesta käsittelystä ja varastoinnista anne-
tun asetuksen (59/1999) 15 §:ssä tarkoitettu 
suuronnettomuuden vaaraa aiheuttava tuotan-
tolaitos tai ympäristönsuojelulain (86/2000) 
45 a §:n 2 momentissa tarkoitettu suuronnet-
tomuuden vaaraa aiheuttava kaivannaisjät-
teen jätealue, alueen pelastustoimen on laa-
dittava yhteistyössä asianomaisen toimin-
nanharjoittajan kanssa pelastussuunnitelma 
laitoksessa sattuvan onnettomuuden varalta. 
Suunnitelmaa laadittaessa on kuultava vaa-
ralle alttiiksi joutuvaa väestöä ja huolehditta-
va suunnitelmasta tiedottamisesta sekä oltava 
riittävästi yhteistyössä oman ja naapurialuei-
den viranomaisten kanssa. Voimassa oleva 
pelastuslain säännös perustuu neuvoston di-
rektiiviin 96/82/EY sekä Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston direktiiviin 2003/105/EY. 
Vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnet-
tomuuksien torjunnasta on annettu pelastus-
lain nojalla sisäasiainministeriön asetus 
(541/2008). 

Ehdotetun pykälän 1 momentin 1 ja 3 koh-
dissa yksilöidyt tahot ovat jo voimassa ole-
van pelastuslain perusteella velvollisia laati-
maan pelastussuunnitelman laitoksessa sattu-
van onnettomuuden varalta. Momentin 
2 kohtaa on nykyiseen sääntelyyn verrattuna 
muutettu siten, että viittaus vaarallisten ke-
mikaalien teollisesta käsittelystä ja varas-
toinnista annetun asetuksen (59/1999) 
15 §:ään on korvattu viittauksella vaarallisten 
kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvalli-
suudesta annetun lain (390/2005) 30 ja 
62 §:ään. Ehdotetulla muutoksella ulkoisten 
pelastussuunnitelmien laatimisvelvollisuus 
laajennettaisiin koskemaan myös puolustus-
voimien tuotantolaitoksia, joista toiminnan-
harjoittaja on velvollinen laatimaan turvalli-
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suusselvityksen vaarallisten kemikaalien ja 
räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta anne-
tun lain 30 §:n tai 62 §:n mukaisesti.  

Momentin 4 kohdan mukaisesti suunnitte-
luvelvoitteen piiriin tulisivat edellä mainittu-
jen lisäksi vaarallisten aineiden kuljetuksista 
rautateillä annetun asetuksen mukaiset järjes-
telyratapihat sekä ehdotetun 5 kohdan mu-
kaisesti vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja 
tilapäisestä säilytyksestä satama-alueilla an-
netun asetuksen mukaiset satama-alueet. 
Suunnitteluvelvoitteen laajentaminen edellä 
mainittuihin puolustusvoimien ja kohtien 4 ja 
5 mukaisiin kohteisiin perustuu mainituissa 
kohteissa harjoitetun toiminnan erityisiin ris-
keihin ja siihen, että kohteet ovat riskiensä 
perusteella verrattavissa 1—3 kohdissa tar-
koitettuihin muihin kohteisiin.  

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi nykyistä tarkemmin ulkoisen pelas-
tussuunnitelman sisällöstä ja laadinnasta. 
Ehdotuksen mukaan ulkoisessa pelastus-
suunnitelmassa tulee määritellä toimenpiteet, 
joilla onnettomuudet ja niistä aiheutuvat seu-
raukset voidaan rajata ja hallita mahdolli-
simman tehokkaasti. Laki velvoittaisi nykyis-
tä sääntelyä vastaavalla tavalla kuulemaan 
suunnitelmaa laadittaessa vaaralle onnetto-
muuden johdosta alttiiksi joutuvaa väestöä, 
tiedottamaan suunnitelmasta ja olemaan 
suunnittelun aikana riittävässä yhteistyössä 
eri viranomaisten kesken. Nykyisin asetusta-
solla oleva velvollisuus järjestää harjoituksia 
pelastussuunnitelman toimivuuden varmis-
tamiseksi ehdotetaan nostettavaksi lain tasol-
le. 

Pykälän 3 momentin mukaisesti pelastus-
suunnitelman ja harjoitusten toteutumista 
valvoisi nykyistä asetustasoista sääntelyä 
vastaavalla tavalla aluehallintovirasto. Vel-
voite tapahtuneen onnettomuuden merkitse-
misestä pelastustoimen toimenpiderekisteriin 
nostettaisiin niin ikään asetuksesta lain tasol-
le. 

Pykälän 4 momentti sisältää voimassa ole-
vaa sääntelyä huomattavasti yksityiskohtai-
semman ja velvoittavan säännöksen antaa si-
säasiainministeriön asetuksella tarkempia 
säännöksiä ulkoisen pelastussuunnitelman 
laatimisesta, uusimisesta ja sisällöstä, väes-
tön kuulemisesta suunnitelman laatimisen 
yhteydessä ja suunnitelmasta tiedottamisesta, 

suunnitelman mukaisista harjoituksista, 
suunnitelman ja harjoitusten toteutumisen 
valvonnasta sekä asianomaisissa kohteissa 
tapahtuneita onnettomuuksia koskevien tieto-
jen merkitsemisestä pelastustoimen toimen-
piderekisteriin.  

49 §. Velvollisuus antaa virka-apua ja asi-
antuntija-apua pelastusviranomaisille. Voi-
massa olevan pelastuslain 6 §:n 2 momentis-
sa on metsähallitukselle säädetty erillinen 
velvollisuus antaa pelastusviranomaisille asi-
antuntija-apua metsäpalojen torjunnassa sekä 
velvollisuus varautua omatoimisesti hallin-
nassaan olevalla valtion maalla tapahtuvien 
metsäpalojen ehkäisyyn ja torjuntaan yhteis-
työssä pelastusviranomaisten kanssa. Voi-
massa olevan pelastuslain 6 §:n pykälän 
3 momentin mukaan valtion ja kunnan viran-
omaiset ja laitokset sekä metsäkeskuksista ja 
metsätalouden kehittämiskeskuksesta anne-
tussa laissa (1474/1995) tarkoitetut metsä-
keskukset ovat velvollisia antamaan pyyn-
nöstä pelastusviranomaisille toimialaansa 
kuuluvaa tai siihen muuten soveltuvaa virka-
apua. Tästä virka-avusta mahdollisesti perit-
tävästä korvauksesta virka-avun antaja sopii 
pelastuslain 75 §:n 2 momentissa säädetyn 
mukaisesti pelastusviranomaisen kanssa. Li-
säksi poliisi on voimassa olevan pelastuslain 
88 §:n mukaan velvollinen antamaan virka-
apua tarkastusten toteuttamiseksi, onnetto-
muusvaaran estämiseksi sekä onnettomuuden 
selvittämiseksi.  

Ehdotus vastaa pääpiirteissään voimassa 
olevaa sääntelyä. Virka- ja asiantuntija-
avusta säädettäisiin tarvittaessa tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella. 

50 §. Pelastusviranomaisen virka-apu 
muille viranomaisille. Pelastusviranomaisen 
antamasta virka-avusta säädetään voimassa 
olevan pelastustoimesta annetun valtioneu-
voston asetuksen 5 §:ssä. Säännös nostettai-
siin lain tasolle, säännöstä tarkennettaisiin ja 
virka-avun antamisen edellytykset kuvattai-
siin säännöksessä. Virka-avun antamisesta 
säädettäisiin tarvittaessa tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. 
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7 luku Pelastustoimen vapaaehtois-
toiminta 

51 §. Vapaaehtoistoiminta. Voimassa ole-
van pelastuslain 7 §:n mukaan pelastusviran-
omaiset voivat antaa koulutus-, neuvonta- ja 
valistustehtäviä pelastustoimen alalla toimi-
ville järjestöille. Pelastuslain 5 §:ssä tarkoi-
tettujen sopimuspalokuntien lisäksi pelastus-
toimen tehtävissä voidaan säännöksen mu-
kaan käyttää apuna vapaaehtoisia henkilöitä 
ja organisaatioita, ei kuitenkaan tehtävissä, 
joihin sisältyy merkittävää julkisen vallan 
käyttöä. 

Ehdotettuun uuteen säännökseen vapaaeh-
toistoiminnasta ei sisälly enää mainintaa, 
jonka mukaan pelastusviranomaiset voisivat 
antaa koulutus-, neuvonta- ja valistustehtäviä 
pelastustoimen alalla toimiville järjestöille. 
Pelastustoimen alalla toimivat järjestöt voivat 
hoitaa niitä suoraan asianomaisten järjestöjen 
säännöissä määritellyllä tavalla. Pelastusvi-
ranomaiset eivät ole nykyään enää antaneet 
tehtäviä järjestöille pelastuslain asianomaisen 
säännöksen nojalla. Muilta osin ehdotettu 
sääntely vastaa voimassa olevan pelastuslain 
sääntelyä. Tämän mukaisesti pelastustoimen 
tehtävissä voitaisiin käyttää jatkossakin so-
pimuspalokuntien lisäksi muita vapaaehtoisia 
organisaatioita ja henkilöitä. Vastaavasti kuin 
nykyisinkin vapaaehtoisten osallistumisesta 
pelastustoimeen säädettäisiin tarvittaessa tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella. 

Vapaaehtoistoiminnalla tarkoitetaan la-
kiehdotuksessa toimintaa, johon osallistutaan 
vapaasta tahdosta ja oma-aloitteisesti. Va-
paaehtoistoiminta ei missään muodossa voi 
olla pakollista. Vapaaehtoistoiminnasta ei 
makseta palkkaa, eikä sitä tehdä taloudellisis-
ta syistä. Vapaaehtoistoimintaan osallistuvil-
le koituneet kulut voidaan kuitenkin korvata 
sopimuksen perusteella. Vapaaehtoistoimin-
nan tavoitteena on toimia muiden kuin tähän 
toimintaan osallistuvan omaksi tai hänen 
perheensä jäsenten hyväksi. Tällaisia pelas-
tustoimen tehtävissä käytettäviä vapaaehtoi-
sia organisaatioita olisivat muun muassa tä-
män lain mukaisessa pelastustoiminnassa 
käytettävät meri- ja järvipelastusyhdistysten 
yksiköt, vapaaehtoisen pelastuspalvelun or-
ganisaatiot ja vapaaehtoiset palokunnat, jotka 
eivät ole lakiehdotuksen 25 §:ssä tarkoitettu-

ja sopimuspalokuntia tai muita säännöksessä 
tarkoitettuja alueen pelastustoimen kanssa 
sopimuksen tehneitä yhteisöjä. Pykälän tar-
koituksena olisi antaa pelastusviranomaisille 
oikeus avustustehtävien antamiseen ja osoit-
tamiseen muillekin tahoille kuin viranomai-
sille tai pelastustoimen järjestelmään kuulu-
ville tahoille silloin, kun se on tarkoituksen-
mukaista. 

Lakiehdotuksen 25 §:n mukaan sopimuspa-
lokunnille ja muille alueen pelastustoimen 
kanssa sopimuksen tehneille yhteisöille ei 
saisi antaa tehtäviä, joihin liittyy merkittävää 
julkisen vallan käyttöä. Vastaava rajaus kos-
kisi ehdotetun pykälän mukaista vapaaehtois-
toimintaa. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi 
pelastustoimen valvontatehtävät. Pelastusvi-
ranomaiselle säädettyjä toimivaltuuksia käyt-
tää niin ikään aina pelastuslaitoksen palve-
luksessa oleva virkamies. Pelastustoimintaa 
voi kuitenkin lakiehdotuksen 34 §:n mukai-
sesti tilapäisesti johtaa muun muassa sopi-
muspalokuntaan kuuluva henkilö. Vapaaeh-
toisten osallistumisesta pelastustoimeen voi-
taisiin säätää tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella. 

52 §. Vapaaehtoistoiminnan edistäminen. 
Ehdotettu säännös on uusi ja sen tarkoitukse-
na on korostaa pelastustoimen tehtävissä 
käytettävien vapaaehtoisten organisaatioiden 
merkitystä koko pelastustoimen järjestelmäl-
le ja sen toimivuudelle. Suomessa useilla pe-
lastustoimen alueilla esimerkiksi pelastus-
toiminnan hoitaminen perustuu keskeisesti 
pelastuslaitosten sopimuspalokuntina toimi-
viin vapaaehtoisiin palokuntiin. Säännöstä 
sovellettaisiin lakiehdotuksen 51 §:ssä tarkoi-
tettuun vapaaehtoistoimintaan ja lakiehdo-
tuksen 25 §:ssä tarkoitettuihin sopimuspalo-
kuntiin ja muihin sopimuksen tehneisiin yh-
teisöihin. Vapaaehtoisten organisaatioiden 
toimintaedellytysten edistämisen käsittää ta-
loudellista tukea, koulutuksellista tukea tai 
muuta yhteistyötä vapaaehtoisten organisaa-
tioiden kanssa. Säännös ei velvoita pelastus-
toimen viranomaisorganisaatiota ja niiden 
pelastusviranomaisia mihinkään nimenomai-
siin tai säädöksissä ennalta yksilöityihin toi-
menpiteisiin tai taloudellisen tuen antami-
seen. Säännös asettaa kuitenkin pelastustoi-
men viranomaisille eli alueen pelastustoimel-
le ja sen pelastuslaitokselle sekä sisäasiain-
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ministeriölle ja aluehallintovirastolle lakisää-
teisen velvollisuuden ottaa toiminnassaan eri-
tyisesti huomioon vapaaehtoistoiminnan 
edistämiseen tähtäävät toimenpiteet. Toi-
menpiteiden tulisi näkyä kirjattuina tavoittei-
na ja toimenpiteinä muun muassa pelastuslai-
tosten toimintasuunnitelmissa. 

53 §. Sopimuspalokuntaan ja muuhun vas-
taavaan yhteisöön kuuluvan terveystarkas-
tukset.  Voimassa oleva pelastuslaki ei sisällä 
säännöksiä sopimuspalokuntaan kuuluvan 
henkilön terveystarkastusten järjestämisestä. 

Työterveyshuollon ja siihen kuuluvien ter-
veystarkastusten järjestäminen on työterve-
yshuoltolain (1383/2001) 4 §:n nojalla työn-
antajan vastuulla. Velvollisuus perustuu työ-
sopimuslain (155/2001) 1 §:n mukaiseen työ-
suhteeseen, jonka tunnusmerkkejä ovat so-
pimus, työn tekeminen, vastikkeellisuus sekä 
työn tekeminen työnantajan johdon ja val-
vonnan alaisena. Kaikille sopimuspalokunta-
laisille tai muille tämän lain 25 §:ssä tarkoi-
tettuun yhteisöön kuuluville ei kuitenkaan 
makseta sopimuspalokuntayhdistyksen, 
muun yhteisön tai pelastuslaitoksen toimesta 
palkkaa tämän lain mukaisten tehtävien hoi-
tamisesta. Sopimuspalokuntalaisille ja mai-
nittujen yhteisöjen jäsenille ei näin ollen 
muodostu kaikissa tapauksissa työsuhdetta 
sopimuspalokuntayhdistykseen, muuhun 
edellä tarkoitettuun yhteisöön tai pelastuslai-
tokseen, jolloin työterveyshuoltolain mukaan 
työterveyshuollosta vastaavaa työnantajaa ei 
voida osoittaa. 

Pelastustoimintaan osallistuvien sopimus-
palokuntalaisten ja muiden tämän lain 25 §:n 
mukaisen sopimuksen tehneiden yhteisöjen 
jäsenten terveystarkastukset on heidän teke-
mänsä työn laatu ja vaarallisuus huomioon 
ottaen perusteltua järjestää yhdenmukaisin 
perustein ilman, että pelastuslaitokset tai asi-
anomaiset yhteisöt joutuisivat ryhtymään ky-
symyksen ratkaisemiseksi muuten epätarkoi-
tuksenmukaisiin järjestelyihin, kuten sopi-
muspalokuntalaisten ottamiseen työsuhtee-
seen pelastuslaitokseen tai sopimuspalokun-
tayhdistykseen. Tällainen menettely muuttai-
si sopimuspalokuntien luonnetta vapaaehtoi-
suuteen perustuvana toimintana ja haittaisi 
nykymuotoisen sopimuspalokuntatoiminnan 
toimintaedellytyksiä. Tätä ei voida pitää so-

pimuspalokuntatoiminnan merkitys huomi-
oon ottaen yleisen edun mukaisena. 

Koska pelastuslaitoksen ja sopimuspalo-
kuntayhdistyksen tai alueen pelastustoimen 
kanssa 25 §:n mukaisesti sopimuksen teh-
neen muun pelastusalalla toimivan yhteisön 
välinen suhde perustuu kaikilta osin niiden 
väliseen sopimukseen, olisi perusteltua sää-
tää terveystarkastusten järjestämisestä siten, 
että lakiehdotuksen 25 §:ssä tarkoitetussa so-
pimuksessa on muun ohella sovittava myös 
siitä, kumpi sopijapuolista vastaa säännök-
sessä tarkoitettujen terveystarkastusten jär-
jestämisestä. Sopimukseen olisi otettava 
määräykset työterveyshuoltolain 12 §:ssä 
säädettyjä tarkastuksia vastaavista terveys-
tarkastuksista ja muista edellä mainitussa py-
kälässä tarkoitetuista ennaltaehkäisevistä 
palveluista sopimuspalokuntaan ja muuhun 
sopimukseen tehneeseen yhteisöön kuuluval-
le savusukeltajalle ja muuta vastaavaa ras-
kasta työtä tekevälle. Palveluiden piiriin kuu-
luvat työtehtävät määriteltäisiin tarkemmin 
asianomaisessa sopimuksessa yhteisesti alu-
een pelastustoimen ja asianomaisen sopi-
muspalokunnan tai säännöksessä tarkoitetun 
muun yhteisön kesken. Ehdotettu säännös ei 
velvoittaisi järjestämään työterveyshuoltolain 
14 §:ssä tarkoitettuja tai niitä vastaavia sai-
raanhoito- ja muita terveydenhoitopalveluja. 
Sopimukseen olisi kuitenkin otettava määrä-
ykset järjestettävän palvelun laajuudesta ja 
sisällöstä vain siltä osin kuin terveystarkas-
tuksia ja muita säännöksessä tarkoitettuja 
palveluja ei ole pelastustoimintaan kuuluvien 
tehtävien edellyttämässä laajuudessa järjes-
tetty jo ns. siviilityönantajan toimesta. 

Ehdotetun säännöksen tarkoituksena on 
varmistaa, että pelastustoimintaan osallistu-
vien sopimuspalokuntalaisten ja säännökses-
sä tarkoitettujen muiden yhteisöjen henkilös-
tön terveystarkastukset tulevat raskaimpien 
tehtävien edellyttämällä tavalla asianmukai-
sesti hoidetuksi, vaikka terveystarkastusten 
järjestämiseen velvollista ei voitaisi muun 
lainsäädännön perusteella osoittaa. 

Ehdotetun säännöksen tarkoituksena ei ole 
määrittää sopimuspalokuntaisen tai säännök-
sessä tarkoitetun muun yhteisön henkilöstön 
työnantajaa, vaan tämä kysymys ratkaistaan 
yleisin työoikeudellisin perustein. 
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54 §. Sopimuspalokuntaan kuuluvan ja va-
paaehtoishenkilöstön työturvallisuus. Ehdo-
tettu uusi säännös on lähinnä informatiivinen. 
Pykälän 1 momentissa viitattaisiin työturval-
lisuuslakiin, jonka 4 §:ssä on säädetty työtur-
vallisuuslain soveltamisesta sopimuspalokun-
talaisiin. Pykälän 2 momentissa viitattaisiin 
muun vapaaehtoistoiminnan osalta työturval-
lisuuslain 55 §:ään, jossa on säädetty työtur-
vallisuudesta vapaaehtoistyössä. 

 
8 luku Pelastustoimen koulutus ja 

kelpoisuusvaatimukset 

55 §. Valtion vastuu koulutuksesta. Pykälän 
1 momentin sisältö vastaa voimassa olevan 
pelastuslain 15 §:n 1 momentin sisältöä.  

Voimassa olevan lain mukaan sisäasiain-
ministeriö voi valtuuttaa myös muun kuin 
Pelastusopiston antamaan pelastusalan am-
matillista peruskoulutusta. Pykäläehdotuk-
sessa käytetään valtuuttamisen sijaan käsitet-
tä hyväksyminen, joka kuvaa nykyistä käsi-
tettä paremmin säännöksen tarkoitusta hy-
väksyä oppilaitos antamaan koulutusta omal-
la kustannuksellaan ilman sisäasiainministe-
riön rahoitusosuutta. Tällä hetkellä voimassa 
olevan lain mukainen valtuutus antaa pelas-
tusalan ammatillista peruskoulutusta on Hel-
singin kaupungin kokonaan ylläpitämällä ja 
rahoittamalla Pelastuskoululla. Voimassa 
olevan lain mukaisesti valtuutettu oppilaitos 
ei ehdotetun säännösmuutoksen johdosta tar-
vitsisi uutta hyväksymistä toiminnan jatka-
miseen. 

Nykyiseen tapaan sisäasiainministeriön 
hyväksymän oppilaitoksen oikaisu- ja kurin-
pitolautakunnasta voitaisiin säätää tarkem-
min valtioneuvoston asetuksella. Lautakun-
nasta on säädetty voimassa olevan pelastus-
toimesta annetun valtioneuvoston asetuksen 
11 §:ssä. 

56 §. Pelastuslaitoksen vastuu koulutukses-
ta. Voimassa olevan pelastuslain 16 §:n 
1 momentin mukaan alueen pelastustoimen 
tulee huolehtia siitä, että sopimuspalokunnan 
henkilöstöllä ja palokunnan sivutoimisella 
henkilöstöllä on riittävä koulutus.  

Ehdotettu pykälä vastaa voimassa olevan 
pelastuslain 16 §:n 1 momenttia siten muutet-
tuna, että pelastuslaitoksen tulisi huolehtia 
lakiehdotuksen 25 §:ssä tarkoitettujen sopi-

muspalokuntaan kuuluvien henkilöiden kou-
lutuksen lisäksi myös muiden alueen pelas-
tustoimen kanssa sopimuksen tehneiden yh-
teisöjen henkilöstön pelastustoimintaan liit-
tyvästä riittävästä koulutuksesta. Pelastuslai-
tos on ehdotuksen mukaan kustannuksellaan 
velvollinen huolehtimaan siitä, että pelastus-
toimintaan sopimuspalokuntalaisina ja sivu-
toimisina henkilöinä sekä muiden sopimuk-
sen tehneiden yhteisöjen jäseninä osallistuvat 
ovat suorittaneet pelastuslaissa tai sen nojalla 
annetuissa säädöksissä määritellyt pelastus-
toimintaan liittyvät koulutukset. Pelastuslai-
tos maksaa koulutuskustannukset ja samalla 
myös päättää toiminnassa tarpeellisen koulu-
tettavien määrän ensisijaisesti palokuntaso-
pimuksessa tai muun yhteisön kanssa tehdys-
sä sopimuksessa linjatun toimintavalmiuden 
perusteella. Koulutusvaatimuksiin kuuluvien 
kurssien opetussuunnitelmat vahvistaa Pelas-
tusopisto sille säädettävän tehtävän mukai-
sesti. Käytännössä pelastuslaitos voi tilata 
(Pelastusopiston vahvistamien opetussuunni-
telmien mukaiset) kurssit koulutusta tarjoa-
vilta tahoilta tai toteuttaa koulutuksen pelas-
tuslaitoksen oman henkilöstönsä avulla. Pe-
lastuslaitos vastaa tilaamansa tai toteutta-
mansa koulutuksen asianmukaisuudesta ja 
siitä, että annettava opetus vastaa vahvistettu-
ja opetussuunnitelmia. Pelastuslaitoksen 
säännöksessä tarkoitettu koulutusvastuu ei 
käsittäisi sopimuksen tehneiden yhteisöjen 
pelastustoimintaan välittömästi liittymättö-
miä koulutuksia, joista asianomaiset yhdis-
tykset ja niiden jäsenet olisivat edelleenkin 
velvollisia itse huolehtimaan. Viimeksi mai-
nittuja koulutuksia olisivat esimerkiksi järvi-
pelastusyhdistysten alusten käyttöön liittyvät 
koulutukset. 

Nykyisin alueen pelastustoimen tulee jär-
jestää koulutusta myös asuintalojen ja laitos-
ten suojeluhenkilöstölle sekä pelastuslaitok-
sen perustamisvastuulla olevalle väestönsuo-
jeluorganisaatioon kuuluvalle henkilöstölle 
lukuun ottamatta väestönsuojelun johto- ja 
erityishenkilöstöä, jonka kouluttamisesta 
huolehtii valtio. Käytännössä pelastuslaitok-
set (alueen pelastustoimi) ovat toteuttaneet 
usein koulutuksen järjestämisvastuun ohjaa-
malla omatoimisesta varautumisesta vastaa-
vat henkilöt muun muassa pelastusalalla toi-
mivien järjestöjen kursseille. Asiasta ei ole 
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enää tarpeen säätää laissa, koska kukin taho 
huolehtii ehdotuksen 14 §:n perusteella itse-
näisesti omatoimiseen varautumiseen liitty-
västä koulutuksestaan osana varautumisvel-
voitettaan. 

57 §. Pelastustoimen henkilöstön kelpoi-
suusvaatimukset. Pykälän sisältö vastaisi 
pääpiirteissään voimassa olevan pelastuslain 
17 §:n sisältöä. Erityisten kelpoisuusehtojen 
asettaminen pelastustoimen henkilöstölle on 
perusteltua, koska henkilöstö työskentelee 
tehtävissä, joissa työntekijöiden oma, autet-
tavien ja yhteiskunnan turvallisuus edellyttää 
määrätyn tasoista ammattitaitoa. Säännöseh-
dotuksen 1 momentti sisältää perusluonneh-
dinnat pelastustoimintaan osallistuvan pää-
toimisen henkilöstön eri virkaryhmiltä edel-
lytettävästä kelpoisuudesta. Ehdotetun 
2 momentin mukaisesti myös pelastustoimin-
taan osallistuvalla sivutoimisella ja lain 
25 §:ssä tarkoitetulla sopimuspalokuntaan ja 
muuhun sopimuksen tehneeseen yhteisöön 
kuuluvalla henkilöllä tulisi olla riittävä kou-
lutus. Koulutusvaatimuksiin kuuluvien pelas-
tustoimen kurssien opetussuunnitelmat vah-
vistaisi nykyistä sääntelyä vastaavalla tavalla 
Pelastusopisto.  Ehdotetun 3 momentin mu-
kaisesti 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista pää-
toimisen henkilöstön tutkinnoista sekä sivu-
toimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön koulu-
tusjärjestelmästä voitaisiin tarvittaessa säätää 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Val-
tioneuvoston asetuksella voitaisiin tarvittaes-
sa myös yksilöidä ne oppilaitokset, joissa 
suoritetut tutkinnot tuottavat 1 momentissa 
tarkoitetun kelpoisuuden. Pelastusopiston li-
säksi pelastusalan ammatillista koulutusta on 
annettu sen edeltäjinä toimivissa oppilaitok-
sissa sekä Helsingin kaupungin ylläpitämässä 
Pelastuskoulussa. 

58 §. Erivapaudet. Erivapauksista sääde-
tään voimassa olevan lain 18 §:ssä. Eriva-
pausmenettelyn säilyttäminen pelastuslaissa 
on tarpeen, koska pelastuslaitosten virkoihin 
ei ole aina ollut saatavissa säädetyn koulu-
tuksen suorittaneita henkilöitä. Näissä tapa-
uksissa esimerkiksi palomiehen virkaan on 
annettu erivapauksia henkilöille, jotka ovat 
suorittaneet sivutoimisen ja vapaaehtoisen 
henkilöstön koulutusjärjestelmän mukaisen 
koulutuksen ja hankkineet riittävän koke-
muksen tehtävään. 

Ehdotetun mukaisesti erivapauden myön-
tämiseen tulisi jatkossakin olla erityinen syy. 
Erivapauden myöntäminen ei kuitenkaan eh-
dotetun sääntelyn mukaan edellyttäisi enää 
sitä, että pelastustoimen järjestäminen (pelas-
tuslaitoksen toiminnan turvaaminen) edellyt-
tää erivapauden myöntämistä. Erivapauden 
myöntämisen perusteena oleva erityinen syy 
voisi olla esimerkiksi se, että erivapautta ha-
kenut henkilö katsottaisiin sopimuspalokun-
nan toiminnassa hankitun tai muun työkoke-
muksen sekä muun kuin pelastuslaissa tar-
koitetun pelastustoimen ammatillisen koulu-
tuksen perusteella kelpoiseksi pelastustoimen 
virkaan tai tehtävään. Erivapaudella saatu 
kelpoisuus olisi voimassa riippumatta siitä, 
minkä työnantajan (pelastuslaitoksen) palve-
luksessa henkilö jatkossa toimisi. Nykyisen 
tulkintakäytännön mukaan henkilö on voinut 
erivapauden saatuaan siirtyä toisen pelastus-
laitoksen palvelukseen. Näin ollen erivapau-
den myöntämisen sitomista tietyn pelastuslai-
toksen henkilöstötarpeeseen ei voida enää pi-
tää perusteltuna. 

 
 

9 luku Nuohouspalvelut 

59 §.  Nuohouksen järjestäminen. Pykälän 
sisältö olisi käytännössä sama kuin nykyises-
sä pelastuslain 39 §:ssä. Ehdotetun mukaises-
ti alueen pelastustoimi päättäisi nuohouspal-
velujen järjestämisestä alueellaan. Alueen 
pelastustoimi voisi järjestää nuohouspalvelut 
edelleen omana välittömänä toimintana (pe-
lastuslaitoksen omana työnä), jolloin nuo-
hoojat olisivat palvelussuhteessa pelastuslai-
tokseen, tai antamalla tarjouskilpailun perus-
teella nuohoustoimi yksityisen nuohoojan tai 
yrityksen hoidettavaksi, jolloin kysymykses-
sä olisi niin sanottu piirinuohousjärjestelmä. 
Nuohous olisi maksullista kuten nykyisinkin 
ja alueen pelastustoimi määräisi nykyiseen 
tapaan nuohouksesta perittävän maksun. 
Vaihtoehtona 2 momentin 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetulle alueen pelastustoimen järjestä-
mälle nuohoustoimelle olisi 3 kohdassa tar-
koitettu sopimusperusteinen nuohousjärjes-
telmä, jossa rakennuksen omistaja tai haltija 
saisi itse valita nuohouksen suorittajan. Myös 
viimeksi mainittuun järjestelmään siirtymi-
nen edellyttäisi alueen pelastustoimen teke-
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mää päätöstä. Voimassa olevien säännösten 
perusteella ei omatoiminen nuohoaminen ole 
sallittua ilman pelastusviranomaisen lupaa. 
Tietyissä tapauksissa on kuitenkin perustel-
tua sallia nuohouksen järjestäminen 1 ja 
2 momentista poikkeavalla tavalla. Esimer-
kiksi teollisuuslaitos, jonka oma henkilökun-
ta on asianmukaisesti koulutettua, voisi hoi-
taa nykyiseen tapaan pelastusviranomaisen 
luvalla kohteessa edellytetyn nuohouksen. 
Piirinuohousjärjestelmän valinneilla alueilla 
on jonkin verran aiheutunut ongelmia siitä, 
että muu kuin piirinuohooja on tarjonnut pal-
velujaan ja asiakkaat ovat valinneet muun 
kuin piirinuohoojan nuohouksen suorittajak-
si. Tämän vuoksi säännöksen 4 momenttiin 
on otettu selkeyden vuoksi viittaussäännös, 
jonka mukaan lakisääteinen nuohous voidaan 
toteuttaa ainoastaan alueen pelastustoimen 
valitseman palvelujen tuottajan toimesta. Ra-
kennuksen omistajan, haltijan ja toiminnan-
harjoittajan velvoite huolehtia tulisijojen ja 
savuhormien nuohouksesta säädettäisiin la-
kiehdotuksen 13 §:n 1 momentin 1 kohdassa. 

60 §. Nuohoustyön sisältö. Nuohoustyön 
sisällöstä on nykyisin säädetty pelastuslain 
nojalla annetussa sisäasiainministeriön ase-
tuksessa. Ehdotetun pykälän 1 momentissa 
määritettäisiin nuohoustyön sisältö. Nuoho-
uksen yhteydessä tulisi ehdotetun säännöksen 
mukaan tarkastaa tulisijan ja savuhormin 
kunto. Nuohoojan tulisi antaa asiakkaalle to-
site nuohoustyöstä. Kirjallinen tosite auttaisi 
nuohoustarpeen määrittelyä vastaisuudessa 
sekä toimisi myös asiakkaan oikeusturvaa 
parantavana järjestelynä. Pykälän 2 momen-
tissa olisi asetuksenantovaltuus, jonka nojalla 
tarkempia säännöksiä nuohoustyön sisällöstä 
ja nuohoustyöstä annettavasta tositteesta voi-
taisiin antaa sisäasiainministeriön asetuksel-
la.  

61 §. Vioista ilmoittaminen. Ehdotettu 
säännös vastaisi voimassa olevan lain 
41 §:ssä säädettyä. Nuohoojan velvollisuute-
na olisi tehdä kirjallinen ilmoitus nuohotta-
van kohteen edustajalle ja pelastuslaitokselle, 
mikäli hän havaitsee tulisijoissa ja savuhor-
meissa vikoja tai puutteita, joista voi aiheu-
tua tulipalon vaara. Nuohottavan kohteen 
edustajan ja pelastuslaitoksen on saatava tie-
to vioista tai puutteista voidakseen ryhtyä 
tarpeellisiin toimenpiteisiin. Ilmoitusvelvolli-

suuden laiminlyönti olisi pelastusrikkomuk-
sena rangaistava teko. 

62 §. Nuohousluettelo. Ehdotettu säännös 
vastaisi voimassa olevan lain 42 §:ssä säädet-
tyä. Pelastusviranomaiset tarvitsevat sään-
nöksessä tarkoitettuja tietoja valvoessaan la-
kisääteisen nuohousvelvoitteen toteutumista. 
Nuohoustietoja voidaan tarvita myös palon-
tutkinnassa. Nuohousluettelon pitämisen ja 
tietojen säilyttämisen laiminlyönti olisi pelas-
tusrikkomuksena rangaistava teko. 

63 §. Nuohoojan kelpoisuus. Nuohoojan 
kelpoisuudesta säädetään voimassa olevan 
pelastuslain 40 §:ssä. Sääntelyn tavoitteena 
on varmistaa nuohoojien riittävä pätevyys 
hoitaa paloturvallisuuteen vaikuttavia nuo-
houstehtäviä kiinteistöissä ja muissa kohteis-
sa. Nuohoojan ammattitutkinto voidaan ny-
kyään suorittaa näyttötutkintona. Opetushal-
lituksen nimeämä tutkintotoimikunta on an-
tanut tällä hetkellä oikeuden näyttötutkinto-
jen vastaanottamiseen yhdelle oppilaitoksel-
le. Nuohoojan ammattitutkinto suoritetaan 
pääsääntöisesti oppisopimuskoulutukseen 
liittyen tai henkilön toimiessa muutoin nuo-
houspalvelujen tuottajan (piirinuohoojan) 
palveluksessa. 

Pykälän 1 momentissa ehdotettu vastaa 
voimassa olevan pelastuslain 40 §:n 1 mo-
mentissa säädettyä.  

Nuohoojan ammattitutkinto koostuu osiois-
ta, jota käsittelevät tulisijojen ja savuhormien 
nuohousta, kiinteistöjen turvallisuuden tark-
kailua, ilmanvaihtojärjestelmien puhdistusta 
sekä asiakaspalvelua ja nuohousyrityksen 
hoitoa. Pääsääntöisesti nuohoojan ammatti-
tutkinto suoritetaan oppisopimuskoulutukse-
na henkilön toimiessa nuohoojaoppilaana 
nuohoojan kelpoisuuden omaavan henkilön 
välittömässä valvonnassa. Nuohoojan am-
mattitutkinto voidaan suorittaa myös ilman, 
että tutkinnon suorittaminen liittyy oppiso-
pimuskoulutukseen. Pykälän 2 momenttiin 
on otettu uusi säännös, jonka mukaan 1 mo-
mentissa säädetystä poiketen nuohoojan am-
mattitutkintoa suorittava henkilö voisi koulu-
tuksen aikana nuohota itsenäisesti edellyttä-
en, että hän on suorittanut nuohoojan ammat-
titutkintoon kuuluvat tulisijojen ja savuhor-
mien nuohousta ja kiinteistöjen turvallisuu-
den tarkkailua koskevat osiot. Nuohouspal-
velujen tuottajan tulisi riittävällä tavalla ohja-
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ta ja valvoa ammattitutkintoa suorittavan 
henkilön itsenäistä nuohoustyötä. Tutkintoa 
suorittamatta itsenäistä nuohoustyötä ei saisi 
säännöksen perusteella tehdä kolmea vuotta 
pidempää aikaa ammattitutkinnon suoritta-
misen aloittamisesta. 

Voimassa olevan pelastuslain 40 §:n 
2 momentin mukaan Euroopan yhteisön lain-
säädännön alaan kuuluvan ammattipätevyy-
den tunnustamisesta säädetään valtioneuvos-
ton asetuksella. Tämän mukaisesti ulkomailla 
nuohoojan pätevyyden saaneen kelpoisuu-
desta nuohoustyöhön Suomessa on säädetty 
pelastustoimesta annetun valtioneuvoston 
asetuksen 14 §:ssä. 

Suomalaisen nuohoojan ammattitutkinnon 
suorittamista ei voi vaatia henkilöltä, jonka 
ammattipätevyys on tunnustettu ammattipä-
tevyyden tunnustamisesta annetussa laissa 
(1093/2007) säädetyn mukaisesti. Mainitun 
lain 5 §:n mukaan opetushallitus päättää 
muodollista pätevyyttä osoittavien asiakirjo-
jen tuottamasta kelpoisuudesta säänneltyyn 
ammattiin, ellei muualla toisin säädetä. 
Säännellyllä ammatilla tarkoitetaan lain 
2 §:ssä määritellyn mukaisesti virkaa tai teh-
tävää, jonka aloittamisen tai harjoittamisen 
edellytyksenä on, että henkilö täyttää tietyt 
laissa tai asetuksessa säädetyt ammattipäte-
vyyttä koskevat vaatimukset. Nuohoojan 
ammatti on Suomessa säännelty ammatti, 
jonka ammattipätevyys osoitetaan pelastus-
laissa määritellyllä ammattitutkintotodistuk-
sella.  Nuohoojan ammattitutkinnon tunnus-
taminen on vuosina 2004—2009 kuulunut 
pelastustoimesta annetun asetuksen mukaan 
Etelä-Suomen lääninhallitukselle ja vuoden 
2010 alusta lukien Etelä-Suomen aluehallin-
tovirastolle.  

Ehdotettu laki ei enää sisältäisi säännöstä 
Euroopan yhteisön lainsäädännön alaan kuu-
luvan nuohoojan ammattipätevyyden tunnus-
tamisesta.  

Nuohoojan ammattipätevyyden tunnusta-
misen edellytykset ja tunnustamiseen liittyvät 
menettelytavat määräytyisivät ehdotetun lain 
voimaantulon jälkeen ammattipätevyyden 
tunnustamisesta annetun lain (1093/2007) 
säännösten mukaisesti ja toimivaltainen vi-
ranomainen nuohoojan ammattipätevyyden 
tunnustamisessa olisi opetushallitus. Asiasta 
ei ole enää tarkoituksenmukaista säätää pe-

lastuslaissa, koska Euroopan yhteisön yleis-
ten tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voi-
manpanosta annetun lain (1597/1992) ku-
moamisen jälkeen opetushallitukselle on an-
netussa lailla (1093/2007) yleinen toimivalta 
ammattipätevyyden tunnustamisessa. 

 
10 luku Väestönsuojeluun varautumi-

nen ja väestönsuojelukoulutus 

64 §. Pelastustoimen varautuminen väes-
tönsuojeluun.Voimassa olevan pelastuslain 
50 §:n (väestönsuojeluun varautuminen) mu-
kaan normaalioloissa suoritettaviin väestön-
suojeluvalmisteluihin kuuluu poikkeusoloja 
koskeva suunnittelu ja koulutus, suojaraken-
teiden rakentaminen, johtamis-, valvonta- ja 
hälytysjärjestelmien ja tietoliikenneyhteyksi-
en ylläpito sekä varautuminen evakuointei-
hin, pelastustoimintaan, ensiapuun, väestön 
huoltoon sekä raivaus- ja puhdistustoimin-
taan. Voimassa olevan pelastuslain 68 §:ssä 
säädetään väestönsuojelun suunnittelun oh-
jaamisesta. Säännöksen mukaan sisäasiain-
ministeriö voi antaa yleisiä ohjeita viran-
omaisille ja yksityisille väestönsuojelun hen-
kilöstö- ja materiaalimäärävahvuuksista sekä 
organisaatiosta, väestönsuojelun valmistelus-
ta ja suorittamisesta sekä niissä tarvittavasta 
yhteistoiminnasta. Vastaava oikeus ohjeiden 
antamiseen on aluehallintovirastolla toimi-
alueellaan. Nykyisen pelastuslain 16 §:n 
3 momentin mukaan kukin viranomainen, vi-
rasto ja laitos vastaa poikkeusoloissa väes-
tönsuojelutehtäviin tarvitsemansa henkilös-
tön varaamisesta ja kouluttamisesta. 

Ehdotetun pykälän 1 momenttia on tarkis-
tettu nykyiseen verrattuna siten, että pykäläs-
sä säädetyt varautumistehtävät on kohdennet-
tu ainoastaan pelastustoimen viranomaisille 
ja tehtäviä on tarkennettu. Muiden hallin-
nonalojen väestönsuojelutehtävät hoitaa läh-
tökohtaisesti asianomainen viranomainen 
(esimerkiksi sosiaali- ja terveysviranomaiset) 
ja kukin hallinnonalan lainsäädännön edellyt-
tämällä tavalla. Viranomaiset vastaavat Ge-
neven sopimuksen ja hallinnonalaa koskevan 
lainsäädäntönsä mukaisesti varautumisesta 
väestönsuojeluun. Lakiehdotukseen ei sisälly 
nykyisen kaltaista säännöstä, jonka mukaan 
sisäasiainministeriö ja aluehallintovirasto an-
taisivat ohjeita väestönsuojelun suunnittelun 
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ohjaamiseksi. Väestönsuojelun suunnittelu 
toteutetaan lakiehdotuksen 6 luvun mukai-
sessa yhteistoiminnassa. 

Pykälän 2 momenttiin on otettu viittaus 
valmiuslakiin, jossa säädetään yleisesti va-
rautumisesta poikkeusoloihin. Valmiuslaissa 
on asetettu valtion viranomaisille ja kunnille 
yleinen velvoite valmiussuunnitelmin ja 
poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukä-
teisvalmisteluin sekä muin toimenpitein var-
mistaa tehtäviensä mahdollisimman häiriötön 
hoitaminen myös poikkeusoloissa. Pelastus-
lain säännökset väestönsuojelusta ja siihen 
varautumisesta täydentävät valmiuslain mu-
kaista yleistä varautumisvelvollisuutta poik-
keusolojen varalle.  

Pykälän 3 momentti vastaa voimassa ole-
van pelastuslain 16 §:n 3 momenttia. Pelas-
tuslaissa säädettäisiin edelleenkin yleisesti 
väestönsuojelukoulutuksesta ja tämän joh-
dosta lakiin on tarkoituksenmukaista sisällyt-
tää säännös viranomaisten velvollisuudesta 
huolehtia väestönsuojelutehtäviin tarvitse-
mansa henkilöstön varaamisesta ja koulutta-
misesta. 

Pykälän 4 momenttiin on otettu säännös, 
jonka mukaan pelastustoimen viranomaiset 
huolehtivat pelastustoimintaan liittyvän 
poikkeusolojen toiminnan ja suunnitelmien 
yhteensovittamisesta. Tarkemmin yhteistyös-
tä säädetään lakiehdotuksen 46 §:ssä ja yh-
teistyöhön liittyvistä pelastustoimen suunni-
telmista lakiehdotuksen 47 §:ssä. Yhteistyö- 
ja suunnitteluvelvoite koskee toimintaa niin 
normaali- kuin poikkeusoloissakin. 

65 §. Palvelussuhteeseen liittyvät tehtävät 
väestönsuojelussa. Ehdotettu sääntely vastaa 
pelastuslain 58 §:ssä säädettyä.  

Ehdotettu säännös korostaa valtion ja kun-
nan viranomaisten, laitoksen ja liikelaitoksen 
sekä muun julkisyhteisön velvollisuutta huo-
lehtia väestönsuojelutehtävistä osana työteh-
täviään sekä kouluttautumisesta mainittujen 
tehtävien hoitoon. Väestönsuojelutehtävistä 
keskeisen osan muodostavat poikkeusolojen 
pelastustoimintaan liittyvät tehtävät. Gene-
ven sopimuksissa määriteltyjen väestönsuo-
jelutehtävien hoitaminen edellyttää myös 
muiden kuin pelastustoimen viranomaisten 
osallistumista väestönsuojelutehtäviin ja teh-
tävien hoitamiseksi tarpeelliseen koulutuk-
seen.  

66 §. Geneven yleissopimusten mukainen 
suojelu. Lakiehdotuksen soveltamisalasään-
nöksen 3 momentin mukaan pelastustoimen 
viranomaiset huolehtivat toimialansa kuulu-
vista Geneven sopimusten mukaisista väes-
tönsuojelutehtävistä. Lakiehdotuksen sovel-
tamisalasäännöksen 4 momentin mukaan pe-
lastuslaissa säädetään myös viranomaisten 
yhteistoiminnasta Geneven sopimusten mu-
kaisissa väestönsuojelutehtävissä sekä niihin 
varautumisessa.  

Pykälän 1 momenttiin on otettu informatii-
vinen viittaussäännös, jonka mukaan väes-
tönsuojelutehtäviä hoitavaan organisaatioon 
kuuluva henkilöstö nauttii aseellisissa selk-
kauksissa humanitäärisiä tehtäviä suorittaes-
saan kunnioitusta ja suojelua, josta on sovittu 
Geneven yleissopimuksissa ja sen lisäpöytä-
kirjassa. Suoja koskee myös lisäpöytäkirjassa 
määritellyissä tehtävissä käytettävää materi-
aalia ja kalustoa sekä väestönsuojia.  

Geneven yleissopimusten 1 lisäpöytäkirjan 
61 artiklan mukaisesti selkkauksen osapuolen 
toimivaltainen viranomaisen määrittelee vä-
estönsuojeluorganisaation sekä siihen kuulu-
van henkilöstön ja materiaalin. Ehdotetun 
pykälän 2 momentin mukaan ratkaisuvalta, 
mitä henkilöitä ja materiaalia 1 momentissa 
tarkoitettu suoja koskisi, kuuluisi sisäasiain-
ministeriölle.  

67 §. Velvollisuus osallistua väestönsuoje-
lukoulutukseen. Pykälässä säädetään voimas-
sa olevan pelastuslain 53 §:ää vastaavalla ta-
valla väestönsuojelun johto- ja erikoishenki-
löstön määräämisestä väestönsuojelukoulu-
tukseen.  

Lakiehdotuksen soveltamisalasäännöksen 
1 momentin mukaan pelastuslaissa säädetään 
muun muassa ihmisten, yritysten sekä mui-
den yhteisöjen ja oikeushenkilöiden velvolli-
suudesta osallistua pelastustoiminnan tehtä-
viin ja väestönsuojelukoulutukseen. Sovel-
tamisalasäännöksen 3 momentin mukaan pe-
lastustoimen viranomaiset huolehtivat osal-
taan väestönsuojelutehtävistä. Myös muilla 
hallinnonaloilla on Geneven sopimuksista 
johtuvia väestönsuojelutehtäviä (esimerkiksi 
terveysviranomaisten lääkintähuoltotehtävät 
väestönsuojelutilanteessa). Väestönsuojelu-
tehtävät toteutetaan yhteistyössä eri viran-
omaisten kesken. Väestönsuojelun johto- ja 
erityishenkilöstön koulutukseen voitaisiin 
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määrätä nykyistä sääntelyä vastaavalla taval-
la pelastustoimen henkilöstön lisäksi myös 
muiden hallinnonalojen vastuulla olevista 
väestönsuojelutehtävistä vastaavaa henkilös-
töä. Lakiehdotuksen 65 §:ssä säädettäisiin li-
säksi nykyistä sääntelyä vastaavalla tavalla 
palvelussuhteeseen liittyvistä tehtävistä väes-
tönsuojelussa. 

Pelastusopistosta annetun lain (607/2006) 
14 §:n mukaan Pelastusopiston tehtävänä on 
antaa muun muassa pelastuslain mukaista 
väestönsuojelun johto- ja erityishenkilöstön 
koulutusta. Säännöksessä yksilöitäisiin pykä-
lässä tarkoitetun koulutuksen antajaksi valti-
on ylläpitämä Pelastusopisto. 

68 §. Väestönsuojelukoulutuksesta vapaut-
taminen. Voimassa olevan pelastuslain 
55 §:n mukaan väestönsuojelukoulutukseen 
määrätyn henkilön hakemuksesta voi kutsun 
toimittanut viranomainen myöntää hänelle 
lykkäystä tai vapautuksen koulutukseen osal-
listumisesta vamman tai sairauden tai muun 
pätevän syyn johdosta. Koulutuksen kestäes-
sä voi koulutuksen järjestäjä edellä mainitus-
ta syystä vapauttaa henkilön osallistumasta 
koulutukseen. 

Voimassa olevaa sääntelyä muutettaisiin 
tarkoituksenmukaisuussyistä siten, että Pelas-
tusopisto voisi myöntää lykkäyksen tai va-
pautuksen, jonka nykyisin myöntää sisäasi-
ainministeriö tai lääninhallitus. 

69 §. Väestönsuojelukoulutukseen osallis-
tuvien terveydenhuolto. Pykälässä säädettä-
väksi ehdotettu vastaa asiallisesti voimassa 
olevan pelastuslain 56 §:ssä säädettyä. 

70 §. Väestönsuojelukoulutukseen osallis-
tuvien taloudelliset edut. Pykälässä säädettä-
väksi ehdotettu vastaa asiallisesti voimassa 
olevan pelastuslain 57 §:ssä säädettyä. 

 
11 luku Väestönsuojat 

71 §. Väestönsuojan rakentamisvelvolli-
suus uudisrakentamisen yhteydessä. Voimas-
sa olevan pelastuslain 60 §:n 1 momentin 
mukaan rakennuksen omistajan on uudisra-
kentamisen yhteydessä tehtävä rakennukseen 
tai sen läheisyyteen väestönsuoja, jonka suu-
ruudeltaan voidaan arvioida riittävän raken-
nuksessa asuvia tai muutoin oleskelevia hen-
kilöitä varten. Valtioneuvoston asetuksella 
säädetään nykyisin tarkemmin suojan koosta, 

rakenteesta ja sijainnista. Säännöksen mu-
kaan väestönsuojan rakentamisvelvollisuus ei 
kuitenkaan koske tilapäistä enintään viisi 
vuotta käytössä olevaa rakennusta.  

Voimassa olevan pelastustoimesta annetun 
valtioneuvoston asetuksen 16 §:n mukaan 
väestönsuojan tulee olla niin suuri, että sen 
varsinaisen suojatilan pinta-ala on vähintään 
kaksi prosenttia asianomaisen rakennuksen 
yhteenlasketusta kerrosalasta. Teollisuus-, 
tuotanto- ja kokoontumisrakennusten sekä 
varastotilojen varsinaisen suojatilan pinta-
alan on asetuksen mukaan oltava vähintään 
yksi prosentti kerrosalasta. Jos teollisuus-, 
tuotanto- ja varastorakennuksen väestönsuoja 
tulisi edellä mainitun rakentamisvelvollisuut-
ta koskevan perusteen mukaisesti rakennet-
tuna tarpeettoman suureksi rakennuksessa tai 
samalla tontilla tai rakennuspaikalla pysyväs-
ti työskenteleviä ja oleskelevia varten taikka 
jos opetusalan tai hoitoalan rakennukseen ra-
kennettava väestönsuoja tulisi edellä maini-
tulla perusteella määriteltynä liian pieneksi 
oppilaspaikkoihin taikka hoitopaikkoihin 
nähden, voidaan voimassa olevan asetuksen 
mukaan väestönsuojan koko määrätä sen 
henkilömäärän mukaan, joka rakennuksessa 
keskimäärin oleskelee.  

Nykyisen asetuksen mukaan väestönsuojan 
varsinaista suojatilaa ei saa rakentaa 12 ne-
liömetriä pienemmäksi ja väestönsuojassa tu-
lee varata henkilöä kohti vähintään 0,75 ne-
liömetrin suojatila, jollei erityisestä syystä 
tarvita suurempaa tilaa. Varsinaisella suojati-
lalla tarkoitetaan asetuksessa ihmisten oles-
kelua varten tarkoitettua tilaa, johon ei lueta 
sulkuhuonetta tai -telttaa, eikä saniteettitiloja 
tai teknisiä tiloja. Voimassa olevan asetuksen 
18 §:n mukaan väestönsuoja saadaan sijoittaa 
suojelukohteessa enintään 250 metrin ja 
muulla alueella enintään 500 metrin päähän 
rakennuksesta, jota varten se rakennetaan. 

Pykälän 1 momentti vastaisi pääpiirteissään 
voimassa olevan pelastuslain 60 §:n 1 mo-
menttia. 

Pykälään ehdotetaan selvyyden vuoksi li-
sättäväksi väestönsuojan suuruutta määrittä-
vänä tekijänä rakennuksessa asuvien ja oles-
kelevien henkilöiden ohella rakennuksessa 
työskentelevät henkilöt. 

Nykyistä sääntelyä vastaavalla tavalla ase-
tuksella on tarkoitus vastaisuudessakin säätää 
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vaatimuksesta ottaa rakennuksen koon ohella 
rakennuksessa asuvien, työskentelevien tai 
muutoin rakennuksessa pysyvästi oleskelevi-
en henkilöiden määrä huomioon teollisuus-, 
tuotanto- ja varastorakennusten sekä opetus- 
ja hoitoalan rakennusten väestönsuojien ko-
koa määritettäessä. Väestönsuojien rakenteel-
lisista ja muista vaatimuksista ja niihin liitty-
vistä asetuksenantovaltuuksista säädettäisiin 
keskitetysti lakiehdotuksen 74 §:ssä. 

Pysyvällä työskentelyllä säännöksessä tar-
koitetaan vähintään yhden henkilön työsken-
telyä 8 tuntia arkipäivisin koko vuoden ajan 
tai vähintään kahden henkilön työskentelyä 
vähintään 6 kuukauden ajan 8 tuntia arkipäi-
visin.  

Voimassa olevan pelastuslain 60 §:n 
2 momentin mukaan väestönsuoja on raken-
nettava rakennusta tai samalla tontilla tai ra-
kennuspaikalla olevaa rakennusryhmää var-
ten, jonka kerrosala on vähintään 600 neliö-
metriä ja jossa asutaan tai työskennellään py-
syvästi. Säädetty väestönsuojan rakentamis-
velvollisuuden aiheuttava 600 neliömetrin ra-
ja koskee kaikkia rakennustyyppejä uudisra-
kentamisessa.  

Ehdotuksen mukaan väestönsuoja tulisi ra-
kentaa kaikkiin rakennuksiin, joiden ker-
rosala on yli 1200 neliömetriä. Teollisuus-, 
tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennus-
ten osalta väestönsuojan rakentamisvelvolli-
suuden aiheuttava raja olisi kuitenkin 1500 
neliömetriä. 

Voimassa olevan pelastuslain ja sen tulkin-
takäytännön mukaan väestönsuojan rakenta-
misvelvollisuus syntyy uudessa vähintään 
600 neliömetrin suuruisessa rakennuksessa, 
jossa työskentelee vähintään yksi henkilö, 
vaikka tontilla olisi jo riittävästi suojapaikko-
ja. Tästä johtuen 2 momenttiin ehdotetaan 
otettavaksi uusi säännös, jonka mukaan väes-
tönsuojan rakentamisvelvollisuutta ei synny 
silloin kun tontilla tai rakennuspaikalla tai 
yhteisessä väestönsuojassa on jo ennestään 
riittävästi väestönsuojille asetettavat vaati-
mukset täyttäviä suojapaikkoja. Yhteisessä 
väestönsuojassa olevilla suojapaikoilla tar-
koitetaan toisessa kiinteistössä sijaitsevassa 
väestönsuojassa olevia suojapaikkoja, joiden 
käyttämiseen on kiinteistörekisteriin merkitty 
rasitteena pysyvä oikeus tontin tai rakennus-
paikkana olevan kiinteistön hyväksi. 

Väestönsuojan rakentamisvelvollisuus kat-
sottaisiin myös täytetyksi, jos tontilla tai ra-
kennuspaikalla jo olevat vanhat suojapaikat, 
jotka eivät täytä voimassa olevia määräyksiä, 
kunnostetaan ennen rakennuksen valmistu-
mista voimassa olevat väestönsuojien raken-
teelliset vaatimukset täyttäviksi. 

Rakennuspaikalla tarkoitetaan kiinteistöre-
kisteriin merkittyä tilaa tai kiinteistörekiste-
riin merkittyä määräalaa tilasta. Väestön-
suojan rakentamisvelvollisuus määräytyy ra-
kennuksen pääkäyttötarkoituksen mukaan. 
Määrittelyssä käytetään tilastokeskuksen ja 
rakennuslupaviranomaisten käyttämää ra-
kennusluokitusta. Väestönsuojan rakenta-
misvelvollisuuteen vaikuttavat rakennuksen 
kaikki ne osat, jotka lasketaan kerrosalaan 
kuuluviksi.  

Teollisuus-, varasto- ja kokoontumisraken-
nuksissa vuosittain rakennettavien suojien 
määrä vähenisi ehdotuksen mukaisella sään-
telyllä vuoden 2005 tasosta noin 65 prosentil-
la. Muiden rakennusten osalta vuosittain ra-
kennettavien suojien määrä vähenisi vuoden 
2005 tasosta noin 45 prosentilla.  

Voimassa olevan pelastuslain 60 §:n 
3 momentin mukaan samalla tontilla tai ra-
kennuspaikalla jo olevia rakennuksia, joita 
varten on väestönsuoja, ei oteta huomioon 
uudisrakennuksen väestönsuojan rakentamis-
velvollisuutta määrättäessä eikä myöskään 
rakennuksia, joiden valmistumisesta on ku-
lunut yli viisi vuotta rakennusluvan hakemi-
seen mennessä. 

Pykälän 3 momentti vastaisi pääpiirteiltään 
voimassa olevan pelastuslain 60 §:n 3 mo-
menttia. Voimassa olevan lain mukaan sään-
nöksessä tarkoitettu viiden vuoden määräaika 
lasketaan rakennusten valmistumisesta ja eh-
dotetun säännöksen mukaan rakennuksen 
osittaisesta loppukatselmuksesta. Osittainen 
loppukatselmus tehdään yleensä rakennuksen 
käyttöönoton yhteydessä. 

Jos uudisrakentamiseen käytettävällä ton-
tilla tai rakennuspaikalla jo entuudestaan 
olevia rakennuksia varten on säädösten edel-
lyttämät väestönsuojat, ei näitä rakennuksia 
oteta huomioon määritettäessä uudisraken-
nuksen väestönsuojan rakentamisvelvolli-
suutta. 

Väestönsuojan rakentamisvelvollisuutta 
määritettäessä otetaan kuitenkin huomioon 



 HE 257/2010 vp  
  

 

75

sellaiset viiden edeltäneen vuoden aikana 
valmistuneet rakennukset, joita varten ei ole 
rakennettu väestönsuojaa. Edellä tarkoitettu 
viiden vuoden määräaika lasketaan aikai-
sempien rakennusten osittaisesta loppukat-
selmuksesta jälkimmäisten rakennusten ra-
kennusluvan jättämispäivään.  

Jos uudisrakentamista edeltäneen viiden 
vuoden aikana valmistuneiden rakennusten 
kerrosala laskettuna yhteen uudisrakennuk-
sen kerrosalan kanssa on vähintään 1200 ne-
liömetriä (teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja 
kokoontumisrakennusten osalta vähintään 
1500 neliömetriä), on kaikkia ilman väestön-
suojaa olevia rakennuksia varten rakennetta-
va säännösten edellyttämät väestönsuojat. 

Jos rakennuslupahakemuksen vireille tulos-
ta on kulunut yli viisi vuotta siitä kun tontille 
tai rakennuspaikalle on edellisen kerran val-
mistunut rakennus, ei aikaisempia rakennuk-
sia oteta missään tilanteessa huomioon mää-
ritettäessä väestönsuojan rakentamisvelvolli-
suutta. 

Voimassa olevan pelastuslain 60 §:n 
4 momentin mukaan kahta tai useampaa ra-
kennusta varten voi rakennusluvan myöntävä 
viranomainen alueen pelastusviranomaista 
kuultuaan sallia rakennettavaksi yhteisen vä-
estönsuojan, ehdolla, että väestönsuoja ra-
kennetaan viiden vuoden kuluessa ensimmäi-
sen rakennuksen valmistumisesta. 

Ehdotetun pykälän 4 momentti vastaa asi-
alliselta sisällöltään voimassa olevan pelas-
tuslain 60 §:n 4 momenttia.  

Yhteisväestönsuojia rakennetaan yleensä 
vain aluerakentamisen yhteydessä. Ratkaisut 
yhteissuojista tehdään yleensä kaavoituksen 
yhteydessä. Nämä suojat ovat pääasiassa kal-
liosuojia. Myös teollisuusalueille on nyky-
käytännön mukaan rakennettu yhteissuojia. 
Samalla tontilla tai saman rakennuttajan te-
kemille asuinrakennukselle voidaan tehdä 
yhteinen suoja joko ensimmäisen rakennuk-
sen yhteyteen tai vaikka viimeiseen raken-
nukseen. Ehtona on, että suojan tulee valmis-
tua viiden vuoden kuluessa ensimmäisen ra-
kennuksen käyttöönotosta. Määräaika lasket-
taisiin osittaisesta loppukatselmuksesta, kun 
nykyisen sääntelyn mukaan määräaika laske-
taan rakennuksen valmistumisesta. Ensim-
mäisen rakennuksen rakennuslupaan on lii-
tettävä myöhemmin rakennettavien raken-

nusten rakennussuunnitelmat ja suunnitelma 
yhteisen väestönsuojan sijainnista.  

72 §. Väestönsuojan kunnostamisvelvolli-
suus muutos- ja korjaustyön yhteydessä. 
Voimassa olevan pelastuslain 61 §:ssä sääde-
tään väestönsuojan rakentamisvelvollisuu-
desta muutos- ja korjaustyön yhteydessä. 
Säännöksessä tarkoitetusta rakennuksen pe-
ruskorjauksen yhteydessä tehtävästä uuden 
väestönsuojan rakentamisvelvoitteesta luo-
vuttaisiin ja sen tilalle asetettaisiin väestön-
suojan kunnostamisvelvollisuus muutos- ja 
korjaustyön yhteydessä. 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 
125 §:n mukaan rakennuksen rakentamiseen 
on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvi-
taan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyö-
hön, joka on verrattavissa rakennuksen ra-
kentamiseen, sekä rakennuksen laajentami-
seen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan li-
säämiseen. Muuta kuin edellä tarkoitettua ra-
kennuksen korjaus- ja muutostyötä varten 
tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti 
voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien 
turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. 
Edelleen rakennuksen tai sen osan käyttötar-
koituksen muuttamista varten tarvitaan ra-
kennuslupa. Maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaan luvanvaraisuutta harkittaessa otetaan 
huomioon käyttötarkoituksen muutoksen 
vaikutus kaavan toteuttamiseen ja muuhun 
maankäyttöön sekä rakennukselta vaaditta-
viin ominaisuuksiin. Lupaa edellyttävänä 
käyttötarkoituksen muutoksena pidetään 
mainitun lain mukaan muun ohella loma-
asunnon käytön muuttamista pysyvään asu-
miseen. 

Pykälän mukaan rakennuksen rakentami-
seen verrattavissa olevan korjaus- tai muu-
tostyön ja käyttötarkoituksen muutoksen yh-
teydessä rakennuksessa oleva väestönsuoja 
tulisi kunnostaa siten, että väestönsuoja täyt-
tää soveltuvin osin väestönsuojalle toimenpi-
teen toteuttamisajankohtana asetetut teknisiä 
yksityiskohtia koskevat vaatimukset. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaista toi-
menpidelupaa edellyttävät toimenpiteet eivät 
aiheuttaisi väestönsuojan kunnostamisvelvol-
lisuutta. 

Rakennusluvan myöntämisen yhteydessä 
tulee harkita tapauskohtaisesti väestönsuojan 
teknisiä yksityiskohtia koskevien vaatimus-
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ten soveltaminen kyseessä olevaan muutos- 
ja korjaustyöhön tai käyttötarkoituksen muut-
tamisen käsittävään rakentamiseen. 

Jos väestönsuojan kunnostaminen voimas-
sa olevien säännösten edellyttämään kuntoon 
aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia tai oli-
si teknisesti poikkeuksellisen vaikeasti toteu-
tettavissa, voitaisiin rakennusluvassa määri-
tellä kunnostamisvelvoite voimassa olevia 
väestönsuojalle asetettavia vaatimuksia lie-
vemmäksi.  

Väestönsuojan kuunostamisvelvollisuus ei 
käsittäisi väestönsuojan kokoa ja rakennetta 
koskevien vaatimusten toteuttamista. Kun-
nostamisvelvollisuuden piiriin kuuluisivat 
väestönsuojan tekniset yksityiskohdat, joiden 
vaatimuksista säädetään sisäasiainministeriön 
asetuksella. Esimerkiksi hiekkasuodattimilla 
varustettujen (ennen vuotta 1972 rakennetun 
miljoonan suojapaikan) ilmanvaihtolaitteistot 
tulisi ehdotetun säännöksen perusteella uusia 
rakennusten peruskorjausten yhteydessä. 
Suurin osa hiekkasuodattimista on sijoitettu 
rakennuksen ulkopuolelle, jolloin ne ovat 
herkkiä kosteuden vaikutuksille ja talvella on 
vaara kostean suodattimen jäätymisestä.  

73 §. Poikkeus väestönsuojan rakentamis-
velvollisuudesta. Voimassa olevan pelastus-
lain 62 §:ssä säädetään väestönsuojan raken-
tamista koskevasta poikkeuksesta. Säännök-
sen mukaan pelastuslain väestönsuojan ra-
kentamisvelvollisuutta koskevat säännökset 
eivät koske maatilatalouden tuotannon raken-
teellista suojaamista ja maatilatalouden tuo-
tantorakennuksia ei oteta lukuun määrättäes-
sä pelastuslaissa tarkoitettua väestönsuojan 
rakentamisvelvollisuutta. 

Pykälässä ehdotetun mukaisesti lain väes-
tönsuojan rakentamista koskevat velvoitteet 
eivät koskisi maatilatalouden tuotantoraken-
nuksia, kuten eivät voimassa olevassa laissa-
kaan. Uutena poikkeuksena väestönsuojan 
rakentamisvelvollisuuteen ehdotetaan sellais-
ta olemassa olevassa rakennuksessa tehtävää 
rakennuksen rakentamiseen verrattavaa ra-
kennuslupaa edellyttävää muutostyötä, joka 
samalla lisää rakennuksen kerrosalaa kella-
rissa tai ullakolla.  

Maatilatalouden tuotannon kuten karjan, 
viljan ja rehun suojaaminen ionisoivalta sä-
teilyltä edellyttää muunlaisia suojaustoimen-
piteitä kuin väestönsuojien rakentamista. 

Siksi maatilatalouden tuotantorakennuksia 
koskevasta suojaamisesta on tarkoituksen-
mukaista säätää maa- ja metsätaloutta koske-
vien säännösten yhteydessä. Maatilatalouden 
tuotantorakennuksia ei myöskään oteta huo-
mioon, kun tilalla olevien muiden rakennus-
ten väestönsuojien rakentamisvelvollisuutta 
ratkaistaan.  

Rakennuksen kerrosalaa kellarissa tai ulla-
kolla koskevan muutostyön yhteydessä väes-
tönsuojien rakentaminen voisi aiheuttaa eri-
tyisiä teknisiä vaikeuksia ja kohtuuttomia 
kustannuksia, koska rakentaminen ei kohdis-
tu yleisenä peruskorjauksena koko rakennuk-
seen tai suureen osaan rakennusta. 

74 §. Väestönsuojien rakenteelliset ja muut 
vaatimukset. Voimassa olevan pelastuslain 
65 §:ssä säädetään väestönsuojien rakenteel-
lisista vaatimuksista. Säännöksen mukaan 
väestönsuojan tulee antaa siinä oleskeleville 
turva mahdollisilta asevaikutuksilta. Tar-
kemmat säännökset väestönsuojan koosta, 
rakenteesta ja sijainnista annetaan nykyisin 
valtioneuvoston asetuksella ja teknisistä yksi-
tyiskohdista sisäasiainministeriön asetuksel-
la. Vaatimuksiin lisättäisiin nykyisin asetuk-
sella säädetyt vaatimukset. Voimassa olevan 
pelastustoimesta annetun valtioneuvoston 
asetuksen 17 §:n mukaan väestönsuojan tulee 
antaa suoja ionisoivalta säteilyltä, myrkylli-
siltä aineilta, rakennussortumilta sekä ase-
vaikutuksilta. Asetuksen mukaan suojan 
lämpötilan, ilmanlaadun ja hygieenisen va-
rustetason tulee täyttää suojille asetettavat 
vaatimukset. Valtioneuvoston asetuksella 
säädettäisiin nykyistä sääntelytasoa vastaa-
vasti väestönsuojan koosta, rakenteesta ja si-
jainnista. Väestönsuojan vaatimuksiin liitty-
vistä teknisistä yksityiskohdista säädettäisiin 
edelleenkin sisäasiainministeriön asetuksella. 

75 §. Helpotusten myöntäminen. Väestön-
suojia koskevien helpotusten myöntämisestä 
säädetään voimassa olevan pelastuslain 
66 §:ssä ja sen mukaan aluehallintovirasto 
voi erityisen painavasta syystä yksittäistapa-
uksessa myöntää vapautuksen laissa sääde-
tystä väestönsuojan rakentamisvelvollisuu-
desta. 

Pykälässä tarkoitettuja helpotuksia olisivat 
1 momentin mukainen aluehallintoviraston 
myöntämä pysyvä tai määräaikainen vapau-
tus väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta 
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sekä 2 momentin mukainen rakennuslupavi-
ranomaisen myöntämä poikkeus väestön-
suojan teknisistä vaatimuksista tai koko- ja 
sijaintivaatimuksesta. Lisäksi erityisenä va-
pautusperusteena olisi sisäasiainministeriön 
myöntämä vapautus väestönsuojien rakenta-
misesta tietyllä alueella. Tällaista vapautusta 
voisi hakea kunta. 

Tavanomaista suuremmat väestönsuojan 
rakentamiskustannukset tai muu erityisen 
painava syy voisivat olla vapautuksen myön-
tämisen perusteena. Tavanomaista huomatta-
vasti korkeampina rakennuskustannuksina 
voitaisiin pitää sitä, että väestönsuojan kus-
tannukset ovat yli 4 prosenttia rakentamisen 
kokonaiskustannuksista. Kokonaiskustan-
nuksilla tarkoitetaan rakennettavan raken-
nuksen kustannuksia ja väestönsuojan kus-
tannuksia yhteensä. Valtioneuvoston asetuk-
sella säädettäisiin, ettei väestönsuojaa saa 
tehdä pienemmäksi kuin 20 neliömetriä. Ny-
kyisen ratkaisukäytännön mukaan teollisuus- 
ja varastorakennuksiin (ja rajoitetummin 
myös asuinrakennuksiin) myönnetään vapau-
tuksia silloin, kun väestönsuojan rakentamis-
kustannukset ovat yli 6 prosenttia rakentami-
sen kokonaiskustannuksista.  

Vapautus voitaisiin myöntää myös muista 
kuin taloudellista syistä. Vapautuksen myön-
tämiseen tulisi säännöksen mukaan olla täl-
löin painava syy. Vapautuksen myöntämisen 
perusteena olevana painavana syynä voitai-
siin pitää esimerkiksi sitä, että vapautusta 
hakevasta uudisrakennuksesta olisi suojau-
tumisetäisyydellä laskennallisesti riittävästi 
olemassa olevia suojapaikkoja muiden tilojen 
yhteydessä myös vapautusta hakevan raken-
nuksen lakisääteisen suojautumisvelvollisuu-
den täyttämiseksi. Tällaisina laskennallisina 
suojapaikkoina voitaisiin pitää erityisesti 
kuntien nykyisen pelastuslain 63 §:n nojalla 
rakentamia yleisiä väestönsuojia ja niissä 
olevia suojapaikkoja. Muun muassa osa Hel-
singin kaupungin alueella olevista metroase-
mista on toteutettu yleisiä väestönsuojia kos-
kevien vaatimusten mukaisesti. Korvaavina 
suojatiloina voitaisiin myös pitää esimerkiksi 
tunneleita, jotka rakennetaan väestönsuoja-
säännösten edellyttämällä tavalla väestön-
suojiksi. Lisäksi vapautuksen myöntämisen 
perusteena olevana painavana syynä voitai-
siin pitää esimerkiksi sitä, että suojautu-

misetäisyydellä olevissa toimistorakennuk-
sissa olisi laskennallisesti arvioituna riittä-
västi suojapaikkoja myös vapautusta hakevan 
rakennuksen suojautumisvelvollisuuden täyt-
tämiseksi poikkeusoloissa. Väestönsuoja on 
lakiehdotuksen mukaan tehtävä rakennuk-
seen tai sen läheisyyteen valtioneuvoston 
asetuksella tarkemmin määritellyn mukaises-
ti. Nykyistä sääntelyä vastaten väestönsuoji-
en tullee jatkossakin sijaita lähtökohtaisesti 
250 metrin etäisyydellä asianomaisesta ra-
kennuksesta. Lakiehdotuksen 75 §:n 2 mo-
mentin mukaisesti rakennusluvan myöntävä 
viranomainen voisi kuitenkin myöntää poik-
keuksen valtioneuvoston asetuksella säädet-
tävästä sijaintivaatimuksesta (suojautu-
misetäisyydestä), jos siihen on perusteltu syy 
eikä poikkeuksen tekeminen olennaisesti 
heikennä suojautumismahdollisuuksia. La-
kiehdotuksen voimaantulosäännöksen perus-
teluissa todetun mukaisesti vapautus voitai-
siin myöntää, jos lain voimaan tulon jälkeen 
rakenteilla olevassa rakennuksessa ilman hel-
potusta jouduttaisiin noudattamaan kumotun 
lain väestönsuojan rakentamista koskevia tiu-
kempia vaatimuksia, jotka on asetettu ennen 
lain voimaan tuloa annetussa rakennusluvas-
sa.  

Ehdotetun mukaisesti vapautus voitaisiin 
myöntää kokonaan tai määräajaksi. Ennen 
päätöksen tekemistä aluehallintoviraston tuli-
si kuulla pelastuslaitosta ja rakennusvalvon-
taviranomaista.  

Vapautuksia väestönsuojan rakentamisvel-
vollisuudesta on myönnetty viime vuosina 
vuosittain koko maassa yhteensä keskimäärin 
110 kappaletta, joista 2/3 taloudellisella pe-
rusteella ja loput sillä perusteella, että suoja-
paikkoja on tontilla jo ennestään riittävästi. 
Valtaosa vapautuksista on myönnetty teolli-
suus- ja liikerakennuksiin (70 prosenttia) ja 
vain muutama asuinrakennuksiin (3—4 vuo-
dessa). Viimeksi mainitut kohteet ovat olleet 
yleensä ns. hartiapankkirakentajien pientalo-
ja. Vapautuspäätöksistä 2/3 on annettu laa-
jennuksille ja loput uudisrakennuksille. 

Pykälän 2 momentissa säädettäväksi ehdo-
tettu vastaa asialliselta sisällöltään voimassa 
olevan pelastuslain sääntelyä. Väestön-
suojaan kuljettavan matkan pidentämismah-
dollisuutta arvioitaessa voitaisiin lupaharkin-
nassa käyttää laadittuja uhka-arvioita. Ra-
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kennuslupaviranomainen voisi myöntää pe-
rustellusta syystä myös poikkeuksen suojan 
koolle säädetyistä vaatimuksista, jos poikke-
uksen tekeminen ei olennaisesti heikennä 
suojautumismahdollisuuksia. 

Rakenteellisia helpotuksia, kuten vesijoh-
don ja viemärin jättäminen pois väestön-
suojasta, voitaisiin myöntää sellaisissa tapa-
uksissa, joissa se tuottaa kohtuuttomia kus-
tannuksia. Hätäpoistumisteiden rakentami-
sessa voitaisiin myös perustellusta syystä 
poiketa sisäasiainministeriön asetuksella sää-
detyistä vaatimuksista. 

Sisäasiainministeriön myöntäessä kunnan 
hakemuksesta vapautuksen väestönsuojien 
rakentamisesta alueen määrittely olisi ta-
pauskohtaista. Määrittelyn tulisi aina perus-
tua arvioon siitä, että väestönsuojien raken-
tamisesta vapauttaminen ei heikennä väestön 
suojaustasoa. Väestöä varten tulisi joko olla 
jo ennestään tarvittava määrä suojapaikkoja 
tai väestön suojaaminen perustuisi esimer-
kiksi evakuointisuunnitelmaan.  

76 §. Väestönsuojan käyttö normaaliolois-
sa ja käyttöönottovalmius. Voimassa olevan 
pelastuslain 67 §:ssä säädetään väestönsuoji-
en ja väestönsuojelukaluston käytöstä nor-
maalioloissa. Säännöksen mukaan väestön-
suojia    sekä    väestönsuojeluvälineitä     ja  
-laitteita saadaan käyttää muuhun toimintaan, 
jos ne ovat viivytyksettä väestönsuojelun tar-
koituksiin käytettävissä. Väestönsuojien sekä 
väestönsuojeluvälineiden ja -laitteiden viivy-
tyksettömästä käyttöönotosta säädetään lain 
mukaan tarvittaessa tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksella. Pelastustoimesta annetun 
valtioneuvoston asetuksen 19 §:n mukaan 
väestönsuojan kunnostamisaika on 24 tuntia. 
Pelastusviranomainen voi asetuksen mukaan 
perustellusta syystä yksittäistapauksessa ly-
hentää edellä mainittua aikaa. 

Nykyisestä sääntelystä poiketen aika, jona 
väestönsuoja on voitava kunnostaa väestön-
suojana käytettäväksi, määriteltäisiin lain ta-
solla. Aikaa väestönsuojan kunnostamiseen 
olisi 72 tuntia annetusta suojautumiskehotuk-
sesta. Sääntelyä on lievennetty nykyisestä, 
koska väestönsuojan tiloja on tarkoituksen-
mukaista käyttää normaalioloissa muihin 
kuin väestönsuojelutarkoituksiin. Väestön-
suojia käytetään muun muassa varastoina ja 
urheilutiloina ja tilojen saattaminen toiminta-

kuntoon edellyttää riittävää valmisteluaikaa.  
Mahdollisen uhan ilmaannuttua suojia kun-
nostettaisiin tosiasiallisesti suojautumistar-
vetta vastaavalla tavalla ilman lain asettamaa 
tiukkaa aikavelvoitettakin. 

77 §. Poikkeusolojen johtamisedellytysten 
varmistaminen. Voimassa olevan pelastuslain 
64 §:n mukaan alueen pelastustoimella ja 
kunnalla tulee olla johtokeskus, jossa toimin-
ta poikkeusoloissa on mahdollista. 

Ehdotetun pykälän mukaan pelastuslaitok-
sen tulisi suunnitella ja järjestää pelastustoi-
minnan johtamistilat ja muut edellytykset si-
ten, että johtaminen on mahdollista myös 
poikkeusoloissa. Johtokeskustilan suojaus tu-
lisi suunnitella hyödyntäen väestönsuojien 
rakenteellisia vaatimuksia siten, että johta-
mistoimintojen tarvitsemat toimitilat sekä 
viesti- ja tietoliikenneyhteydet on suojattu 
samoilta asevaikutuksilta kuin väestönsuoja-
tilat. Voimassa olevasta sääntelystä poiketen 
pelastuslaissa ei enää säädettäisi kuntien 
mahdollisesti tarvitsemista johtokeskuksista. 
Kuntien varautuminen poikkeusoloihin pe-
rustuu valmiuslaissa säädettyyn. 

 
12 luku Pelastustoimen valvontatehtä-

vät 

78 §. Pelastuslaitoksen valvontatehtävä. 
Tulipalojen ja myös muiden onnettomuuksi-
en ehkäisemiseksi pelastusviranomaiset suo-
rittavat nykyisen pelastuslain 7 luvussa tar-
koitettuja palotarkastuksia. Voimassa olevan 
sääntelyn mukaan palotarkastuksessa valvo-
taan, että rakennus, rakennelma, sen ympäris-
tö ja muut olosuhteet tarkastuskohteessa ovat 
turvalliset ja että kiinteistöjen omistaja ja hal-
tija on varautunut onnettomuuksien ehkäi-
syyn, vahinkojen torjuntaan ja väestönsuoje-
luun säädöksissä ja määräyksissä vaaditulla 
tavalla. Palotarkastus on nykyisen lain mu-
kaan suoritettava asuinrakennuksissa ja nii-
hin henkilö- ja paloturvallisuuden kannalta 
rinnastettavissa kohteissa alueen pelastus-
toimen palvelutasopäätöksessä päätetyin vä-
liajoin. Lisäksi valtioneuvoston asetuksella 
määritellään kohteet, joissa henkilö- ja palo-
turvallisuuden tai ympäristölle aiheutuvan 
vaaran johdosta on palotarkastus tehtävä en-
nen toiminnan aloittamista ja sen jälkeen 
vuosittain tai tarvittaessa useamminkin. Lain 
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mukaan erityisestä syystä palotarkastus voi-
daan tarvittaessa suorittaa muutoinkin, jos 
siihen on aihetta. Palotarkastuksen suoritta-
misoikeus on voimassa olevan lain mukaan 
alueen pelastusviranomaisella. Jos palotar-
kastuksessa havaitaan turvallisuuspuutteita, 
pelastusviranomainen voi määrätä puutteet 
korvattaviksi. Pelastusviranomaisella on 
myös nykyisen lain mukaan yleinen oikeus 
tarvittaessa keskeyttää välitöntä onnetto-
muusvaaraa aiheuttava toiminta ja oikeus 
määrätä onnettomuuden ehkäisemiseksi vält-
tämättömistä toimenpiteistä. 

Pykälän 1 momentin mukaan pelastuslai-
tokselle säädettäisiin yleinen velvoite valvoa 
lakiehdotuksen 2 luvun mukaisia jokaiselle 
asetettuja velvollisuuksia sekä 3 luvun mu-
kaisia toiminnanharjoittajalle ja rakennuksen 
omistajalle ja haltijalle asetettuja velvoitteita. 
Pykälän 2 momentin mukaan edellä tarkoite-
tun valvontavelvoitteen suorittamiseksi pe-
lastuslaitoksen olisi tehtävä palotarkastuksia 
sekä myös muita valvontatehtävän edellyttä-
miä toimenpiteitä. 

Palotarkastettavia kohteita ei enää nykyi-
seen tapaan määriteltäisi laissa tai sen nojalla 
annetuissa säädöksissä, vaan pelastuslaitos 
määrittelisi palotarkastettavat kohteet lakieh-
dotuksen 79 §:ssä tarkoitetussa valvonta-
suunnitelmassa paikallisten olosuhteiden ja 
alueella esiintyvien riskien perusteella. Sään-
telyn muuttamisella on tarkoitus kohdentaa 
pelastuslaitoksen valvonta nykyistä parem-
min alueen riskien ja muiden erityisten val-
vontatarpeiden mukaisesti. Palotarkastuksen 
toimittamisesta säädettäisiin tarkemmin 
80 §:n 2 ja 3 momenteissa.  

Muotomääräisissä palotarkastuksissa val-
vottaisiin ensisijaisesti omatoimisen varau-
tumisvelvoitteen toteutumista (14 §) ja ra-
kennusten palo- ja poistumisturvallisuutta 
(9—10 §) sekä laitteiden kunnossapitoa 
(12 §), nuohouksen ja ilmanvaihdon puhdis-
tuksen toteuttamista (13 §), pelastussuunni-
telmien laatimista (15 §), palovaroittimien 
hankintaa ja kunnossapitoa (17 §) sekä hoito-
laitosten poistumisturvallisuutta (18 §).  

Pykälän 2 momentin mukaisilla ”muilla 
valvontatehtävän edellyttämillä toimenpiteil-
lä” tarkoitetaan erityisesti asiakirjavalvontaa. 
Lakiehdotuksen 80 §:n 3 momentin mukai-
sesti kiinteistön omistajan, haltijan ja toimin-

nanharjoittajan tulisi pyynnöstä toimittaa 
alueen pelastusviranomaiselle rakennuksen 
pelastussuunnitelma ja mahdolliset muut 
kohteen palo- ja poistumisturvallisuudesta 
laaditut asiakirjat, joita alueen pelastusviran-
omainen tarvitsee valvontatehtävässään.  

Palotarkastusten ja edellä kuvatun asiakir-
joihin perustuvan valvonnan lisäksi pelastus-
laitoksen tulee osana valvontatehtäväänsä 
seurata ja valvoa yleisesti lakiehdotuksen 2 ja 
3 luvuissa tarkoitettujen velvoitteiden nou-
dattamista pelastustoimen alueella. Käytän-
nössä tämä merkitsee huolellisuusvaatimuk-
sen (4 §), varovaisen tulenkäsittelyn (5 §), 
avotulen teon (6 §) ja kulotuksen (7 §) val-
vontaa sekä kiinteistöjen pelastusteiden es-
teettömyyden valvontaa (11 §) sekä yleisöti-
laisuuksien pelastussuunnitelmien toteutumi-
sen valvontaa (16 §). Valvontaa suorittavat 
muun muassa pelastuslaitoksen pelastusyksi-
köiden henkilöstön pelastusviranomaiset, 
esimerkiksi samalla kun yksiköt muutoinkin 
liikkuvat pelastustoimen alueella. Lisäksi pe-
lastuslaitokset suorittaisivat palotarkastusten 
lisäksi muuta valvontatoimintaa esimerkiksi 
erityisten valvontaprojektien muodossa yh-
dessä muiden valvontaviranomaisten kanssa. 

Lakiehdotuksen 80 §:n mukaisesti palotar-
kastuksia ja muita valvontatehtävän edellyt-
tämiä toimenpiteitä saisivat suorittaa ainoas-
taan alueen pelastusviranomaisiksi 26 §:n 
2 momentin mukaisesti määrätyt pelastuslai-
toksen viranhaltijat. 

Palotarkastuksiin ja muihin valvontatoi-
menpiteisiin liittyvät valtuudet on määritelty 
lakiehdotuksen 81 §:ssä. Alueen pelastusvi-
ranomainen voisi säädettäväksi ehdotetun 
mukaisesti määrätä puutteet korjattavaksi tai 
keskeyttää toiminnan, joka aiheuttaa välittö-
män tulipalon tai muun onnettomuuden vaa-
ran.  

Lakiehdotuksen 49 §:n 2 momentin mu-
kaan poliisi olisi velvollinen antamaan alu-
een pelastusviranomaiselle virka-apua, joka 
on tarpeen palotarkastuksen tai muun valvon-
tatehtävän toteuttamiseksi tai onnettomuus-
vaaran ehkäisemiseksi. 

Alueen pelastusviranomaisen suorittamaan 
valvontaan liittyisi nykyiseen tapaan lakieh-
dotuksen 27 §:n 2 momentin 1 kohdassa tar-
koitettua ohjausta, valistusta ja neuvontaa, 
jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden 
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onnettomuuksien ehkäiseminen. Pelastuslai-
tokselle säädettäväksi ehdotetun yleisen val-
vontavelvoitteen ei myöskään ole tarkoitus 
muuttaa pelastustoimen viranomaisten ja po-
liisin tehtäväjakoa. Poliisin tehtävänä on oi-
keus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, 
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpi-
täminen sekä rikosten ennalta estäminen, sel-
vittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. 
Pelastusviranomaisten suorittaman valvon-
nan painopisteenä on tulipalojen ja muiden 
onnettomuuksien ehkäiseminen sekä raken-
nusten käytönaikaisesta poistumisturvalli-
suudesta ja pelastustoiminnan edellytysten 
turvaamisesta huolehtiminen. 

Pelastusviranomaisen tiedonsaantioikeu-
desta valvontatehtävää varten säädettäisiin 
89 §:ssä. Valvontarekisteristä säädettäisiin 
93 §:ssä. 

79 §. Valvontasuunnitelma. Pykäläehdo-
tuksen mukaan pelastuslaitoksen tulee laatia 
erityinen valvontasuunnitelma valvontatehtä-
vän toteuttamisesta. Valvontasuunnitelmassa 
selvitettäisiin, miten valvontatarpeet ja val-
vonnan kohdentaminen on määritetty. Val-
vonnan tulisi perustua 29 §:n mukaiseen pal-
velutasopäätökseen ja riskien arviointiin, olla 
laadukasta, säännöllistä ja tehokasta. Vastaa-
vanlainen valvontasuunnitelman laatimisvel-
voite sisältyy kunnallista ympäristötervey-
denhuoltoa koskeviin säädöksiin kuten lakiin 
kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten 
turvallisuudesta (75/2004). Pelastuslaitoksen 
valvontasuunnitelman laatimista ei kuiten-
kaan ohjattaisi valtakunnallisesti muuten 
kuin, että valtioneuvoston asetuksella säädet-
täisiin tarkemmin valvontasuunnitelmaan 
laatimisen perusteista. 

Tarkoituksenmukaista ei ole myöskään sää-
tää yksityiskohtaisesti siitä, miten valvontaa 
toteutetaan. Pelastusviranomaisen käytettä-
vissä olevista valvontakeinoista ehdotetaan 
säädettäväksi yleisellä tasolla toimivaltuuksi-
en säätämisen kautta. Pääasiallinen valvonta-
keino olisi edelleenkin kohteeseen tehtävä 
tarkastuskäynti (palotarkastus), mutta val-
vontatarkoituksessa pelastuslaitos voisi palo-
tarkastuksen sijaan esimerkiksi pyytää nähtä-
väkseen pelastussuunnitelman tai muita asia-
kirjoja ja arvioida niiden perusteella pelastus-
laissa säädettyjen velvoitteiden toteutumista 
kohteessa. 

Valvontasuunnitelman toteutumisen arvi-
ointi olisi osa pelastustoimen alueen oman 
toimintansa seurantaa ja raportointia. Alue-
hallintoviraston valvonta kohdistuisi kuiten-
kin myös valvontasuunnitelman toteutumi-
seen osana pelastustoimen palvelutason riit-
tävyyden valvontaa. Nykyisin aluehallintovi-
rastojen valvonta ei ole kohdistunut palotar-
kastusten riittävyyden arvioimiseen, vaan lä-
hinnä säädettyjen palotarkastusvelvoitteiden 
määrälliseen toteutumiseen pelastuslaitosten 
ilmoitusten pohjalta. 

Pelastuslaitokset ovat käynnistäneet ke-
väällä 2009 yhteisen hankkeen valvonta-
suunnitelmamallin ja -ohjeistuksen laatimi-
sesta. 

80 §. Palotarkastuksen ja muun valvonta-
tehtävän toimittaminen. Voimassa olevan pe-
lastuslain 34 §:ssä säädetään palotarkastuk-
sen sisällöstä, 35 §:ssä tarkastuskohteista ja 
36 §:ssä palotarkastuksen toimittamisesta. 

Palotarkastuksia ja muita pelastuslaitoksel-
le säädetyn valvontatehtävän edellyttämiä 
toimenpiteitä saisivat nykyiseen tapaan suo-
rittaa ainoastaan alueen pelastusviranomaiset. 
Pelastusviranomaiset toimivat virkavastuulla 
ja heidän vaitiolovelvollisuudestaan on sää-
detty lakiehdotuksen 86 §:ssä. 

Kuten nykyisinkin, palotarkastus saataisiin 
suorittaa rakennuksessa ja rakennelmassa, 
niihin kuuluvissa huoneistoissa ja asunnoissa 
sekä muissa kohteissa. Palotarkastuksen suo-
rittaja olisi päästettävä kaikkiin tarkastetta-
viin tiloihin ja kohteisiin. Tarkastus voisi 
kohdistua myös yleisötilaisuuteen. Tarkastet-
tavan kohteen edustajan tulisi nykyistä sään-
telyä vastaavalla tavalla esittää pelastusvi-
ranomaiselle säädöksissä vaaditut suunnitel-
mat, muut asiakirjat ja järjestelyt. 

Kiinteistön omistaja, haltija ja toiminnan-
harjoittaja olisivat myös muutoin kuin palo-
tarkastuksen yhteydessä velvollisia pyynnös-
tä toimittamaan alueen pelastusviranomaisel-
le maksutta valvonnassa tarvittavia asiakirjo-
ja, jotka yksilöitäisiin pykälässä. 

Palotarkastuksessa tulisi laatia nykyistä 
sääntelyä vastaavasti pöytäkirja. Pöytäkirja 
olisi jatkossa laadittava myös, jos alueen pe-
lastusviranomainen muutoin kuin palotarkas-
tuksen yhteydessä antaisi valvontatehtävään-
sä liittyvän korjausmääräyksen tai keskeyt-
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täisi välittömän tulipalon tai muun onnetto-
muuden vaaraa aiheuttavan toiminnan.  

81 §. Korjausmääräys ja toiminnan kes-
keyttäminen. Voimassa olevan pelastuslain 
38 §:ssä säädetään korjausmääräyksestä ja 
toiminnan keskeyttämisestä.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin alueen 
pelastusviranomaisen pelastuslain ja sen no-
jalla annettujen säädösten vastaisen toimin-
nan johdosta annettavasta korjausmääräyk-
sestä. Ehdotettu sääntely vastaa voimassa 
olevaa sääntelyä. Käytännössä korjausmää-
räykset annettaisiin jatkossakin pääsääntöi-
sesti rakennuksiin kohdistuvien palotarkas-
tusten yhteydessä. Valvontatehtävään liitty-
västä korjausmääräyksestä tulisi 80 §:ssä 
säädetyn mukaisesti aina laatia pöytäkirja. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin korja-
usmääräyksen antamisesta muun lain kuin 
pelastuslain vastaisen toiminnan johdosta an-
nettavasta korjausmääräyksestä. Alueen pe-
lastusviranomainen voisi antaa korjausmää-
räyksen esimerkiksi selkeän sähköturvalli-
suuteen liittyvän puutteen johdosta, jonka 
korjaamiseksi voidaan ryhtyä heti toimenpi-
teisiin. Jos puutetta ei voisi heti korjata, esi-
merkiksi sen vuoksi, että korjaustoimenpiteet 
edellyttävät säännösten tulkintaa tai suunnit-
telutyötä, pelastusviranomaisen tulisi ilmoit-
taa puutteesta asianomaiselle viranomaiselle, 
joka voi olla esimerkiksi Turvatekniikan 
keskus. Pykälän 2 momentti ei tosiasiallisesti 
laajentaisi pelastusviranomaisten nykyisiä 
toimivaltuuksia, koska voimassa olevan pe-
lastuslain mukaan palotarkastuksessa havai-
tut puutteet on voitu yleisesti määrätä korjat-
taviksi. 

Pykälän 3 momentin mukainen oikeus kes-
keyttää toiminta välittömässä tulipalon tai 
muun onnettomuuden vaaraa aiheuttavassa 
tilanteessa ja määrätä onnettomuuden ehkäi-
semiseksi välttämättömistä toimenpiteistä 
vastaa käytännössä nykyisen pelastuslain 
38 §:n 2 momentissa säädettyä. Toiminnan 
keskeyttämisoikeus on yleisesti kaikilla pe-
lastusviranomaisilla, eikä toimivaltuutta ole 
sidottu palotarkastuksen tai valvontatehtävän 
suorittamiseen. Pelastusviranomaisella tulee 
olla myös virkatehtäviensä ulkopuolella 
mahdollisuus puuttua välitöntä onnettomuu-
den vaaraa aiheuttavaan tilanteeseen, vastaa-
valla tavalla kuin poliisimiehellä on velvolli-

suus myös virkatehtäviensä ulkopuolella tiet-
tyihin turvallisuuden kannalta välttämättö-
miin toimenpiteisiin. Toiminnan keskeyttä-
misestä pelastusviranomaisen tulisi kuitenkin 
ilmoittaa aina välittömästi asianomaisen alu-
een pelastusviranomaiselle, jonka tehtävänä 
olisi suorittaa tilanteen edellyttävät jatkotoi-
menpiteet. 

82 §. Erityiset turvallisuusvaatimukset. 
Voimassa olevan pelastuslain 30 §:ssä sääde-
tään erityisistä turvallisuusvaatimuksista. 

Pykälässä säädettäväksi ehdotettu vastaa 
pääpiirteissään voimassa olevassa pelastus-
laissa säädettyä. Säännöksen tarkoituksena 
on antaa alueen pelastusviranomaiselle mah-
dollisuus velvoittaa erilaisten kohteiden 
omistajat ja haltijat sekä toiminnanharjoitta-
jat huolehtimaan toiminnastaan aiheutuvien 
riskien ehkäisystä ja torjunnasta.  

Yksittäisen kohteen osalta määräyksiä voi-
daan antaa esimerkiksi, jos kohteen turvaa-
mista ei muilla keinoin, kuten pelastustoimen 
palvelutasoa lisäämällä, ole tarkoituksenmu-
kaista hoitaa. 

Nykyiseen sääntelyyn verrattuna säännök-
sessä on yksilöity nimenomaisesti mahdolli-
suus velvoittaa yksittäiseen kohteeseen asen-
nettavaksi automaattinen sammutuslaitteisto. 
Määräys automaattisen sammutuslaitteiston 
asentamisesta tulisi kyseeseen erityisesti, jos 
toiminnanharjoittajan määrittämillä toimen-
piteillä, kuten rakenteellisilla tai muilla tek-
nisillä keinoilla tai henkilökunnan määrän li-
säämisellä, poistumisturvallisuutta ei ole saa-
tu riittävälle tasolle tai jos toiminnanharjoit-
taja ei ole toteuttanut suunnittelemiaan toi-
menpiteitä. Ehdotettu vastaa voimassa olevan 
pelastuslain 30 §:n soveltamiskäytäntöä, jon-
ka perusteella on erityistapauksissa voitu vel-
voittaa asentamaan esimerkiksi hoitolaitok-
siin automaattisia sammutuslaitteistoja. Py-
kälän 2 momenttiin on otettu uusi säännös, 
jonka mukaan alueen pelastusviranomaisen 
tulee kuulla maankäyttö- ja rakennuslain 
(132/1999) 124 §:ssä tarkoitettua kunnan ra-
kennusvalvontaviranomaista valmisteltaessa 
pykälässä tarkoitettua määräystä kohteessa 
edellytettävistä erityisistä turvallisuusvaati-
muksista, joiden toteuttaminen edellyttää ra-
kennuslupaa tai toimenpidelupaa.  

Lakiehdotuksen 21 §:ssä on erikseen sää-
detty alueen pelastusviranomaisen toimival-
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lasta asettaa erityisiä turvallisuusvaatimuksia 
hoitolaitosten ja palvelu- ja tukiasumisen 
poistumisturvallisuuden toteuttamismääräyk-
sen (korjausmääräyksen) yhteydessä.  

83 §. Puolustusvoimien salassa pidettävät 
kohteet. Puolustusvoimille on nykyisen pe-
lastuslain 35 §:n 4 momentissa säädetty ni-
menomainen vastuu hallinnassaan olevien, 
maanpuolustuksen kannalta salassa pidettä-
vien tilojensa palotarkastuksista. Tarkastus-
toiminnasta on säädetty tarkemmin pelastus-
lain nojalla annetulla puolustusministeriön 
asetuksella. Puolustusvoimien tulisi jatkossa-
kin huolehtia valvontatehtävästä nykyistä 
sääntelyä vastaavalla tavalla suorittamalla 
palotarkastuksia. Pykälässä tarkoitettu tarkas-
tustoiminta ei saisi ulottua kotirauhan piiriin 
kuuluviin tiloihin. 

84 §. Valmiuden tarkastaminen. Voimassa 
olevan pelastuslain 51 §:ssä säädetään pelas-
tusviranomaisten oikeudesta tehdä tarkastuk-
sia suuronnettomuuksien ja väestönsuojelun 
varautumisjärjestelyiden valvomiseksi.  Eh-
dotetun pykälän mukaan pelastusviranomai-
silla olisi yleinen oikeus tehdä tarkastuksia 
suuronnettomuuksien ja poikkeusolojen va-
rautumisjärjestelyiden valvomiseksi. Säännös 
antaa muun muassa sisäasiainministeriön pe-
lastusviranomaisille mahdollisuuden toteut-
taa asianmukaisesti lakiehdotuksen 23 §:ssä 
sisäasiainministeriölle säädettyä tehtävää 
johtaa, ohjata ja valvoa pelastustointa ja sen 
palvelujen saatavuutta ja tasoa sekä huolehtia 
pelastustoimen valtakunnallisista valmiste-
luista ja järjestelyistä. Pykälässä on kuitenkin 
suljettu tarkastuksen toimittajalta oikeus 
päästä asuntoihin ja muihin kotirauhan piiriin 
kuuluviin kohteisiin. Sama koskee säännök-
sen mukaan puolustusvoimien salassa pidet-
täviä kohteita. 

85 §. Alueen pelastustoimen palvelutason 
valvonta. Lakiehdotuksen 28 §:ssä säädetään 
pelastustoimen palvelutasosta. Alueen pelas-
tustoimen palvelutason tulee vastata paikalli-
sia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palveluta-
soa määritettäessä on otettava huomioon 
myös toiminta poikkeusoloissa. Palvelutason 
valvonnassa aluehallintoviraston tulee arvi-
oida ovatko pelastuslaitoksen 27 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetut tehtävät suunniteltu ja 
toteutettu 28 §:n 2 momentissa tarkoitetulla 
tavalla. Alueen pelastustoimen palvelutaso 

käsittää pelastuslaitosten tehtävien lisäksi 
myös muut alueen pelastustoimelle tässä 
laissa säädetyt tehtävät ja vastuut, kuten nuo-
houspalvelujen järjestämisen ja sammutus-
vesijärjestelyt. 

Ehdotetun pykälän 2 momentin mukaan 
aluehallintovirasto voi tarvittaessa sakon tai 
teettämisen uhalla velvoittaa saattamaan pal-
velutason laissa vaaditulle tasolle. Ehdotettu 
sääntely vastaa pääpiirteissään voimassa ole-
van pelastuslain 14 §:n sääntelyä alueen pe-
lastustoimen palvelutason valvonnasta. 

 
 

13 luku Salassapitovelvollisuus, tie-
donsaantioikeus ja henkilöre-
kisterit 

86 §. Vaitiolovelvollisuus. Pykälän sisältö 
olisi pääpiirteissään sama kuin nykyisessä 
pelastuslain 85 §:ssä. 

Pelastusviranomainen voi saada tehtävis-
sään sellaisia viranomaistoimintaa, liiketoi-
mintaa tai yksityistä henkilöä koskevia tieto-
ja, jotka eivät ole julkisia tai jotka on erik-
seen säädetty salassa pidettäviksi. Vaitiolo-
velvollisuudesta ja tietojen luovuttamisen 
ehdoista on yhä tarpeellista säätää pelastus-
laissa.  

Viranomaisen hallussa olevia tietoja kos-
kee laki viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta (621/1999). Virkasalaisuuden rikkomi-
nen on säädetty rangaistavaksi rikoslain 
40 luvun 5 §:ssä. Yksityisen tieto- ja viestin-
täsalaisuuden rikkominen on säädetty ran-
gaistavaksi rikoslain 38 luvussa. Vastaava sa-
lassapitovelvollisuus kuin virkamiehillä on, 
ehdotetaan säädettäväksi myös muille pelas-
tustoimintaan osallistuville henkilöille.  

Pykälään on lisätty lakiehdotuksen 107 §:n 
mukaista onnettomuuden tutkintaa suoritta-
van tutkintalautakunnan jäsenen ja asiantun-
tijan vaitiolovelvollisuus. Tutkintalautakun-
nan jäsenen ja asiantuntijan oikeudesta saada 
muun muassa viranomaisilta tietoja tutkinnan 
yhteydessä säädetään lakiehdotuksen 
88 §:ssä. 

Pykälän 2 momentin mukainen tilanne 
muodostaisi poikkeuksen vaitiolovelvolli-
suudesta. Salassa pidettävä tieto voitaisiin 
säännöksen mukaan ilmaista, jos se olisi yk-
sittäistapauksessa tarpeen hengen tai tervey-
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den suojaamiseksi tai huomattavan ympäris-
tö- tai omaisuusvahingon välttämiseksi. 

87 §. Velvollisuus tilastotietojen antami-
seen. Pykälässä säädettäisiin alueen pelastus-
viranomaisen velvollisuudesta toimittaa tilas-
tojen tekemistä varten pelastustoimen suorit-
teista, voimavaroista, järjestelyistä ja muusta 
varautumisesta sekä toimenpiderekisteristä 
tietoja sisäasiainministeriölle, aluehallintovi-
rastolle ja Pelastusopistolle.  

Tilastoja käytettäisiin pelastustoimen pal-
velujen arviointiin ja valvontaan, tutkimuk-
seen ja kehittämiseen sekä onnettomuuksien 
ennaltaehkäisyn kehittämiseen. Laissa olisi 
tarkoituksenmukaista säätää, että tiedot voi-
daan tarvittaessa luovuttaa teknisen käyttöyh-
teyden avulla. Tiedot voisivat sisältää myös 
salassa pidettäviä tietoja.  

Ehdotettu sääntely vastaa voimassa olevan 
pelastuslain 86 §:ssä säädettyä sillä erotuk-
sella, että tilastotietojen antamisesta säädet-
täisiin sisäasiainministeriön asetuksen sijasta 
jatkossa tarvittaessa tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksella ja tiedot tulisi antaa myös Pe-
lastusopistolle. Nykyisestä sääntelystä poike-
ten säännöksessä todetaan tietojen toimitta-
misen maksuttomuus, joka vastaa nykyistä 
tosiasiallista käytäntöä. 

88 §. Tiedonsaantioikeus palon- ja onnet-
tomuuden tutkinnassa. Pykälän sisältö vastai-
si tietyin muutoksin nykyisen pelastuslain 
87 §:n 3 momenttia.  

Säädettäväksi ehdotetut oikeudet ovat vält-
tämättömiä sekä palontutkinnan että muun 
onnettomuuden tutkinnan asianmukaisen ja 
onnistuneen suorittamisen kannalta. 

Oikeus tietojen saamisen palontutkinnassa 
ja onnettomuuden tutkinnassa ehdotetaan laa-
jennettavaksi siten, että alueen pelastusviran-
omaisella ja tutkintalautakunnan jäsenellä ja 
asiantuntijalla olisi oikeus saada välttämät-
tömiä tietoja yleisesti kaikilta niiltä viran-
omaisilta, joilla on hallussaan tutkinnan kan-
nalta välttämättömiä tietoja. Nykyisin tieto-
jensaantioikeus on rajattu ainoastaan pelas-
tusviranomaisilla oleviin tietoihin. Tutkinnan 
asianmukaisen suorittamisen kannalta on kui-
tenkin keskeistä, että kaikki viranomaisten 
hallussa oleva tutkinnan kannalta välttämätön 
tieto on käytettävissä tutkinnassa. Ehdotetun 
mukaan tiedot tulisi toimittaa maksutta. 
Voimassa olevassa laissa maksuttomuusperi-

aatteesta ei ole nimenomaista mainintaa, 
vaikka käytännössä tiedot on tutkinnan yh-
teydessä toimitettu pääsääntöisesti maksutta. 

Tutkintalautakunnan jäsen ja asiantuntijan 
sekä pelastustoimen palveluksessa olevan 
henkilön vaitiolovelvollisuudesta säädettäi-
siin 86 §:ssä. Ehdotetun 107 §:n mukaan tut-
kijalautakunnan jäsenet ja asiantuntijat toi-
mivat virkavastuulla. 

89 §. Tiedonsaantioikeus pelastustoimintaa 
ja valvontatehtäviä varten. Voimassa olevan 
pelastuslain 37 §:n mukaan palotarkastusten 
toimittamista varten alueen pelastusviran-
omaisella on oikeus salassapitosäännösten 
estämättä saada viranomaisten rakennustie-
dostoista rakennusta sekä sen omistajaa ja 
haltijaa koskevia tietoja myös alueellisesti, 
rakennustyyppien mukaisesti tai muulla ta-
valla ryhmiteltyinä luetteloina. Voimassa 
olevan pelastuslain 52 §:ssä säädetään viran-
omaisten tiedonsaantioikeudesta väestönsuo-
jelutehtäviin. Alueen pelastusviranomaisella 
on nykyisin oikeus ylläpitää palotarkastusten 
toimittamista sekä rakennusten ja laitteiden 
käyttöturvallisuuden valvontaa varten pelas-
tuslain 72 §:ssä tarkoitettua valvontarekiste-
riä, johon saadaan tallentaa muun muassa pe-
lastuslain 37 §:n mukaisia rakennustietoja, 
tietoja toteutetuista nuohouksista ja tietoja 
väestönsuojeluun varautumisesta.  

Pykälässä ehdotettu sääntely tarkentaisi ja 
täydentäisi pelastusviranomaisten nykyistä 
tiedonsaantioikeutta. Ehdotetun mukaisesti 
pelastusviranomaisilla olisi oikeus saada py-
kälässä yksilöityjä tietoja yleisesti pelastus-
toimintaa ja sen suunnittelua varten sekä pe-
lastustoimen valvontatehtäviä varten. Tieto-
jensaantioikeus käsittäisi lakiehdotuksen 
78 §:ssä säädetyn valvontatehtävän toteutta-
miseksi tarpeelliset tiedot. Valvonta perustui-
si lähtökohtaisesti lakiehdotuksen 79 §:n 
mukaiseen valvontasuunnitelmaan ja valvon-
nan toteuttamiseksi voitaisiin tehdä muun 
muassa lakiehdotuksen 80 §:n mukaisia palo-
tarkastuksia. Tiedonsaantioikeudesta pelas-
tustoimintaan liittyviin väestönsuojelutehtä-
viin säädettäisiin lisäksi 90 §:ssä. Tietojen 
tallentamisesta valvontarekisteriin ehdotetaan 
säädettäväksi lakiehdotuksen 93 §:ssä. 

Pykäläehdotuksen mukaan pelastusviran-
omaisilla olisi oikeus saada säännöksessä 
tarkoitetut tiedot maksutta käytettäväksi pe-
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lastustoiminnan suunnittelussa ja toteutuk-
sessa sekä pelastustoimelle säädettyjen val-
vontatehtävien hoitamisessa. Voimassa ole-
van lain 37 §:n mukaisten rakennustietojen 
saamista ei ole säädetty nykyään nimenomai-
sesti maksuttomaksi. Käytännössä kuitenkin 
mainittuja tietoja on toimitettu pelastusviran-
omaisille myös korvauksetta. Yleisen edun ja 
ihmisten turvallisuuden kannalta on tarkoi-
tuksenmukaista, etteivät pelastustoiminta ja 
sen suunnittelu sekä pelastustoimen valvon-
tatehtävät vaikeudu pelastusviranomaisten 
tarvitsemien tietojen maksullisuudesta johtu-
en. Pelastustoimen tehtävien hoitaminen on 
säädetty kuntien lakisääteiseksi tehtäväksi ja 
tietojen saannin maksuttomuutta puoltaa 
muun muassa tavoite minimoida kunnille la-
kisääteisistä tehtävistä aiheutuvia taloudelli-
sia rasitteita. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin niistä 
tiedoista, joita pelastusviranomaisen tiedon-
saantioikeus koskisi. Momentin 1 kohdassa 
mainittaisiin laki paikkatietoinfrastruktuuris-
ta (421/2009). Lailla on implementoitu niin 
kutsuttu INSPIRE -direktiivi (2007/2/EY), 
jonka tavoitteena on systematisoida ja yhte-
näistää tiettyjen julkisen hallinnon hallussa 
olevien tietovarantojen hallintaa ja käytettä-
vyyttä. Direktiivi ei lähtökohtaisesti koske 
henkilötietoja, mutta jotkin sen sovelta-
misalaan kuuluvat kansalliset tietoaineistot 
voivat kuitenkin muodostaa myös henkilötie-
tolain tarkoittaman henkilörekisterin. 

Paikkatietoaineistolla tarkoitetaan tunnis-
tettavissa olevaa paikkatietojen kokonaisuut-
ta. Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat di-
rektiivin liitteissä lueteltuihin tietoryhmiin 
kuuluvat viranomaisten hallussa olevat säh-
köiset paikkatietoja sisältävät aineistot ja nii-
den sisältämiin tietoihin liittyvät paikkatieto-
palvelut. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että kaikki vasta kerätyt ja 
rakenteeltaan voimakkaasti muutetut paikka-
tietoaineistot ja vastaavat paikkatietopalvelut 
ovat saatavilla yhteisten täytäntöönpanosään-
töjen mukaisina liitteittäin määräytyvien 
määräaikojen mukaisesti. Direktiivi velvoit-
taa jäsenmaata kehittämään ja ylläpitämään 
verkkopalvelukokonaisuutta, jonka avulla: 1) 
aineistojen kuvaustiedot (metatiedot) ovat 
löydettävissä ja analysoitavissa (hakupalve-
lut), 2) aineistoja on mahdollista tarkastella 

karttakuvina yhtäaikaisesti (katselupalvelut), 
3) aineistot ovat siirrettävissä omaan käyt-
töön (latauspalvelut), 4) aineistot on muun-
nettavissa teknisesti yhteensopivaan muotoon 
(muunnospalvelut) sekä 5) edellä mainittuja 
palveluja voidaan yhdistää ja käynnistää ket-
jutettuna. 

Paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain 
soveltamisalaan kuuluvat vain INSPIRE-
direktiivin mukaiset paikkatietoaineistot. 
Paikkatietoinfrastruktuurin toimivuutta ja yh-
tenäisyyttä varmistavat tukipalvelut toteute-
taan keskitetysti ja niistä vastaa Maanmitta-
uslaitos. Lain ja sen taustalla olevan direktii-
vin perustavoitteena on tehostaa viranomais-
ten toimintaa yhtenäistämällä tiettyjen julki-
sen hallinnon hallussa olevien tietovarantojen 
hallintaa ja ottamalla käyttöön uusia tehok-
kuutta lisääviä verkkopalveluita. Käytännös-
sä tämä tarkoittaa sitä, että viranomaiset voi-
vat vaiheittain kytkeä toiminnallisia ja tieto-
teknisiä prosessejaan yhteen ja poistaa tar-
peetonta päällekkäistä toimintaa ja tiedonhal-
lintaa. Lain 11 §:n 1 momentin nojalla paik-
katietoa hallinnoivalla viranomaisella on 
yleinen velvoite luovuttaa laissa tarkoitettu 
yhteiskäyttöinen aineisto toisen viranomaisen 
käyttöön, jos aineiston käyttö on tarpeen ky-
seisen viranomaisen julkisen vallan käyttöön 
liittyvien tehtävien hoitamiseksi. Lain sovel-
tamisalaan kuuluvista paikkatietoaineistoista 
on säädetty tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella.  

Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan pe-
lastusviranomaisella olisi oikeus saada tietoja 
väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisteri-
keskuksen varmennepalveluista annetun lain 
(661/2009) 13 §:ssä tarkoitetusta siviilisää-
dystä, lapsen ja vanhemman perheoikeudel-
lista asemaa koskevista tiedoista, kansalai-
suudesta, henkilön ilmoittamasta äidinkieles-
tä ja asiointikielestä ja ammatista. Asian-
omaisen lain 14 §:n osalta olisi oikeus saada 
tietoja kiinteistötunnuksesta tai muusta kiin-
teistön tai rekisteriyksikön yksilöivästä tun-
nistetiedosta. Lain 15 §:n osalta olisi oikeus 
saada tietoja rakennustunnuksesta tai muusta 
rakennushankkeen tai rakennuksen yksilöi-
västä tunnistetiedosta, koordinaateista, käyt-
tötarkoituksesta, valmistumisvuodesta, ker-
rosluvusta, huoneistoalasta ja tilavuudesta, 
sekä rakennushankkeesta ja rakennusta, sen 
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rakenteita ja ominaisuuksia kuvaavista muis-
ta tiedoista. Lain 16 §:n osalta pelastusviran-
omaisella olisi oikeus saada tietoja huoneis-
toa ja sen ominaisuuksia kuvaavista tiedoista, 
asuinhuoneiston hallintaperustetta ja sen käy-
tössäoloa koskevista tiedoista. Pelastusviran-
omainen käyttäisi väestötietojärjestelmästä ja 
Väestörekisterikeskuksen varmennepalve-
luista annetun lain mukaisia tietoja sellaises-
sa muodossa, jossa ei voida tunnistaa yksit-
täisiä henkilöitä. Tiedot koottaisiin tilastolli-
sesti 250 metriä kertaa 250 metriä kokoisista 
ruudukoista ja tietoja käytettäisiin pelastus-
laissa säädettävien tehtävien suorittamiseksi. 
Näitä tehtäviä ovat erityisesti pelastustoimin-
ta ja siihen varautuminen, valistus- ja neu-
vontatehtävät sekä pelastuslaissa säädetyt 
valvontatehtävät, jotka ovat tarpeen tulipalo-
jen ja muiden onnettomuuksien ehkäisemi-
seksi. Pelastustoimen suorittamaa valvontaa 
varten ei valvontarekisteriin saisi tallentaa 
93 §:ssä säädettäväksi ehdotetun mukaisesti 
89 §:n 1 momentin 2 kohdan alakohdissa  
a—e tarkoitettuja henkilöä koskevia tietoja.  

Pykälän 1 momentin 3 kohdassa säädettäi-
siin pelastusviranomaisen oikeudesta saada 
maksutta tietoja Turvatekniikan keskuksen 
valvontakohderekisteristä. Mainitusta rekis-
teristä saatavien tietojen avulla pelastuslai-
tokset voivat varautua erityistä vaaraa aiheut-
tavien kohteiden pelastustoimintaan sekä 
suorittaa kohteissa lakisääteisiä valvontateh-
täviään. Rekisterit sisältävät muun muassa 
tietoja kohteissa varastoitavista ja käytettä-
vistä vaarallisista aineista.  

Pykälän 1 momentin 4 kohdan nojalla Ti-
lastokeskuksen työssäkäyntitilastot kuuluisi-
vat pelastusviranomaisen maksuttoman tie-
donsaantioikeuden piiriin. Työssäkäyntitilas-
toja käytetään pelastustoiminnan riskianalyy-
sin täydentämiseen. Alueiden riskiprofiilit 
muodostuvat pitkälti sen perusteella, mikä 
niillä olevien ihmisten lukumäärä kulloisena-
kin vuorokauden aikana tai viikonpäivänä on. 

Pykälän 1 momentin 5 kohdassa mainittuja 
tietoja ensihoitotehtävien koordinaateista ja 
tehtäväkoodeista sairaanhoitopiiriltä tarvitaan 
täydentämään pelastustoiminnan riskianalyy-
siä. Onnettomuuksien ehkäisyn suuntaamista 
ja kuntien turvallisuussuunnittelua voidaan 
tukea tunnistamalla tarkasti alueita, joihin si-
joittuu keskimääräistä enemmän esimerkiksi 

kaatumisista tai putoamisista aiheutuneita 
kiireellisiä sairaankuljetustehtäviä. Tietoja 
saisi luovuttaa pelastusviranomaisille ainoas-
taan siten yksilöityinä, että tiedoista ei voisi 
tunnistaa yksittäisiä ihmisiä ja heitä koskevia 
terveydentila- tai muita tietoja. 

Pykälän 1 momentin 6 kohdan nojalla pe-
lastusviranomaisella olisi oikeus saada eri vi-
ranomaisilta tietoja erityisistä riskikohteista, 
jos tiedoilla on merkitystä onnettomuuksien 
ehkäisemisessä. Ehdotettu tietojensaantioi-
keus liittyy lakiehdotuksen 42 §:n mukaiseen 
uuteen sääntelyyn yhteistyöstä onnettomuuk-
sien ehkäisemisessä. Hallituksen sisäisen 
turvallisuuden ohjelman II ja Asumisen tur-
vallisuuden ohjelman tärkeimpiä tavoitteita 
on vuosittaisten palokuolemien määrän vä-
hentäminen nykyisestä noin sadasta meneh-
tyneestä kolmeenkymmeneen. Jotta tämä ta-
voite toteutuisi, tulisi onnettomuuksien eh-
käisyn toimenpiteitä kohdistaa riskienarvi-
oinnin pohjalta erityisesti kriittisimpiin koh-
deryhmiin. Riskialttiiden kohderyhmien tun-
nistamista on selvitetty muun muassa Pelas-
tusopiston toimesta (Vakavia henkilövahin-
koja aiheuttaneet tulipalot 2007—2008, Pe-
lastusopiston tutkimusraportti 2/2009). Ehdo-
tettu uusi sääntely viranomaisten yhteistyöstä 
ja sen yhteydessä toteutettavasta tietojen 
vaihdosta perustuu edellä mainituissa valta-
kunnallisissa ohjelmissa asetettuun tavoittee-
seen vähentää palokuolemien määrää. 

Pykälän 1 momentin 7 kohdan mukaisesti 
pelastusviranomaisella olisi oikeus saada po-
liisilta tietoja kokoontumislain (530/1999) 
14 §:n mukaisista yleisötilaisuuden järjestä-
miseen liittyvistä ilmoituksista. Lakiehdotuk-
sen 16 §:n mukaista yleisötilaisuuden pelas-
tussuunnitelman tarkastamista sekä ehdote-
tun 78 §:n mukaista pelastuslaitoksen val-
vontatehtävää varten pelastusviranomaiset 
tarvitsevat poliisilta tietoja kokoontumislain 
mukaisista asianomaisista ilmoituksista. Pe-
lastuslaitos ja poliisi toimivat jo nykyään yh-
teistyössä tapahtumien järjestelyjen arvioin-
nissa.  

Pykälän 1 momentin 8 kohdan mukaisesti 
pelastusviranomaisella olisi oikeus saada ra-
kennusvalvontaviranomaiselta tietoja maan-
käyttö- ja rakennuslain (132/1999) 125 §:n 
mukaisista rakennusluvista ja 126 §:n mukai-
sista toimenpideluvista sekä niiden 131 §:n 
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mukaisista hakemuksista yhteisesti sovitta-
valla tavalla. Lakiehdotuksen 27 §:n mukai-
sesti alueen pelastustoimen tehtäviin kuuluu 
ohjaus, valistus ja neuvonta, joihin sisältyy 
muiden viranomaisten asiantuntijana toimi-
minen. Pelastuslaitokset toimivat jo nykyisin 
tiiviissä yhteistyössä rakennusvalvontaviran-
omaisten kanssa antaen asiantuntijalausunto-
ja ja -ohjausta rakennuslupakäsittelyssä. Pe-
lastusviranomaiset tarvitsevat kohdassa tar-
koitettuja tietoja myös lakiehdotuksen 78 §:n 
mukaista valvontatehtävää ja 79 §:n mukaista 
valvontasuunnitelmaa varten.  

Pykälän 2 momentin mukaan pelastusvi-
ranomaisella olisi oikeus saada myös lakieh-
dotuksen 90 §:n 3 momentissa tarkoitetut tie-
dot. Kyseessä olevia ajoneuvoliikennerekis-
terin tietoja pelastusviranomaiset tarvitsevat 
varautuessaan lakiehdotuksen 36 §:n 1 mo-
mentin 1 kohdan tarkoittamiin evakuointei-
hin osana normaaliolojen pelastustoimintaa. 

Pykälän 3 momentin mukaan pykälässä 
tarkoitetut tiedot olisi oikeus saada myös 
teknisen käyttöyhteyden välityksellä. Pykä-
län 4 momentin mukaisesti tiedonsaantioike-
us ei koskisi puolustusvoimien salassa pidet-
täviä kohteita. 

Ehdotetun pykälän uudistamisella pyritään 
selkiyttämään ja täydentämään pelastusvi-
ranomaisten lakisääteisissä tehtävissä tarvit-
semat tiedonsaantioikeudet siten, että oikeu-
det vastaavat pelastusviranomaisille säädetty-
jä tehtäviä onnettomuuksien ehkäisyssä ja 
pelastustoimen operatiivisissa tilanteissa niin 
normaali- kuin poikkeusoloissakin.  

90 §. Oikeus saada tietoja väestönsuojelu-
tehtäviä varten. Voimassa olevan pelastus-
lain 52 §:ssä säädetään pelastusviranomaisen 
oikeudessa salassapitovelvollisuuden estä-
mättä saada tietoja henkilöstön varaamiseksi 
väestönsuojelutehtäviin. Nykyisen pelastus-
lain 52 §:ssä osa pykälässä tarkoitetuista tie-
doista on säädetty annettavaksi maksutta.  

Pykälässä ehdotetun mukaisesti kaikki 
säännöksessä tarkoitetut tiedot tulisi antaa 
väestönsuojelutehtävien valmisteluista vas-
taaville pykälässä tarkoitetuille viranomaisil-
le maksutta. Käytännössä pykälässä tarkoitet-
tuja tietoja on jo nykyään toimitettu pelastus-
viranomaisille myös korvauksetta. Yleisen 
edun ja ihmisten turvallisuuden kannalta on 
tarkoituksenmukaista, etteivät väestönsuoje-

lutehtävät vaikeudu viranomaisten tarvitse-
mien tietojen maksullisuudesta johtuen. Pe-
lastustoimen osalta näiden tehtävien hoitami-
nen on säädetty kuntien lakisääteiseksi tehtä-
väksi ja tietojen saannin maksuttomuutta 
puoltaa muun muassa tavoite minimoida 
kunnille lakisääteisistä tehtävistä aiheutuvia 
taloudellisia rasitteita. 

Ehdotetun lain soveltamisalasäännöksen 
mukaisesti pelastustoimi huolehtisi edelleen-
kin väestönsuojeluun kuuluvista tehtävistä, 
jotka on määritelty Geneven yleissopimuk-
sissa ja jotka kuuluvat pelastuslain sovelta-
misalaan. Keskeisin edellä mainituista tehtä-
vistä on varautuminen pelastustoimintaan 
kuuluvien tehtävien hoitamiseen poikkeus-
oloissa (väestönsuojeluun) ja tähän liittyen 
tarvittavaan viranomaisten yhteistyöhön ylei-
sessä varautumisessa. Väestönsuojelutehtävi-
en ja tehtäviin liittyvän varautumisen asian-
mukainen hoitaminen edellyttää riittäviä tie-
donsaantioikeuksia. 

Pykälän 1 momentissa ehdotettu vastaa 
pääpiirteissään voimassa olevan pelastuslain 
52 §:n 1 momentissa säädettyä. Tiedonsaan-
tioikeus koskisi pykälän 1 momentin mukaan 
rekisterihallintolaissa (166/1996) tarkoitetuil-
ta viranomaisilta saatavia tarpeellisia väestö-
tietoja, puolustusvoimilta saatavaa tietoa 
asevelvollisen vapauttamisesta sodan aikai-
sesta palveluksesta, siviilipalvelusviranomai-
silta tietoa siviilipalvelusvelvollisen vapaut-
tamisesta liikekannallepanon aikaisesta pal-
veluksesta ja siviilipalveluksen suorittanei-
den henkilöiden palveluksessaan saamasta 
erityiskoulutuksesta, sekä muilta viranomai-
silta ja yhteisöiltä saatavia tietoja niiden pal-
veluksessa olevista henkilöistä koskien myös 
varattavan henkilön ikää, koulutusta, ammat-
tia ja työkykyä sekä henkilön varaamista vi-
ranomaiselle tai yhteisölle sen oman toimin-
nan varmistamiseksi poikkeusoloissa.  

Pykälän 2 momentissa ehdotettu vastaa 
maksuttomuusperiaatetta lukuun ottamatta 
voimassa olevan pelastuslain 52 §:n 2 mo-
mentissa säädettyä. Momentissa säädetään 
pelastusviranomaisen oikeudesta saada salas-
sapitovelvollisuuden estämättä väestönsuoje-
lua varten viranomaisen hallussa olevasta re-
kisteristä tiedot rakennuksista, kiinteistöistä 
ja huonetiloista, niiden omistajista ja halti-
joista sekä käytöstä siten yksilöityinä ja ryh-
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miteltyinä kuin väestönsuojelua ja sen val-
mistelua varten on tarpeellista. 

Pykälän 3 momentissa säänneltäisiin pelas-
tusviranomaisen ja liikenne- ja viestintämi-
nisteriön tiedonsaantioikeudesta koskien ajo-
neuvoliikennerekisteriä. Nykyistä pelastusla-
kia säädettäessä voimassa ollut laki tieliiken-
teen tietojärjestelmästä (819/1989) on kumot-
tu lailla ajoneuvoliikennerekisteristä 
(541/2003), jonka vuoksi lakiviittaukset si-
sältöineen on tarkistettu. Ehdotetussa 3 mo-
mentissa sääntelyn sisältö on pääsääntöisesti 
sama kuin nykyisessä pelastuslaissa. Ehdote-
tun mukaan pelastusviranomaisella ja liiken-
ne- ja viestintäministeriöllä olisi salassapito-
velvollisuuden estämättä oikeus saada tietoja 
ajoneuvon omistajista tai haltijoista; luonnol-
lisista henkilöistä, jotka ovat hakeneet ajo-
korttilupaa tai joilla on ajokorttilupa, ajokort-
ti tai ajo-oikeus; luonnollisista henkilöistä 
rekisteriin talletetuista osoite- ja muista yh-
teystiedoista; ajokorttiluvan, ajokortin ja ajo-
oikeuden myöntämisestä, lajista ja luokasta 
sekä muita vastaavia tietoja; sekä ajoneuvon 
teknisistä tiedoista, yksilöintitiedoista ja kau-
pallisista tiedoista.  

Pykälän 4 momentin mukaisesti tiedon-
saantioikeus koskisi nykyistä sääntelyä vas-
taavalla tavalla myös viranomaisten poikke-
usolojen varaustietoihin perustuvaa tiekulje-
tuskaluston kriisinajan tiedonhallintajärjes-
telmää, josta käytetään nykyisin liikenne- ja 
viestintäministeriön valmiusohjeen (3/2009) 
mukaista nimitystä ”valtakunnallinen tiekul-
jetuksen ohjauksen tietojärjestelmä”. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin, vas-
taavalla tavalla kuin voimassa olevassa lais-
sa, oikeudesta saada 1—4 momentissa sääde-
tyt tiedot myös teknisen käyttöyhteyden 
avulla tai muuten sähköisessä muodossa. 

Ehdotettu 90 § täydentää lakiehdotuksen 
89 §:n mukaista pelastusviranomaisten tie-
donsaantioikeutta pelastustoimintaa varten.  

91 §. Toimenpiderekisteri. Voimassa ole-
van pelastuslain 69 §:n säännöksiä toimenpi-
derekisteristä on täydennetty ja tarkistettu 
tietyin osin.  

Pykälän 1 momentin mukaan toimenpide-
rekisterin ylläpitäjäksi määritellään alueen 
pelastusviranomaisen sijasta pelastuslaitos. 
Pelastusviranomaiset ovat lähtökohtaisesti 
yksittäisiä virkamiehiä, jonka johdosta rekis-

terin ylläpitovastuu on täsmennetty kuulu-
maan alueen pelastustoimen viranomaisteh-
täviä hoitavalle pelastuslaitokselle. Säännök-
seen on otettu viittaukset uuteen lakiin hätä-
keskustoiminnasta (692/2010). Koska voi-
massa olevan pelastuslain 87 §:n onnetto-
muustutkinnasta sijasta ehdotetun lain 41 
§:ssä säädetään pelastuslaitoksen suoritta-
masta palontutkinnasta, on momenttia tarkis-
tettu myös tältä osin. 

Pykälän 2 momentin mukaan toimenpide-
rekisteriin tallennettavia tietoja olisivat mo-
mentissa yksilöidyt tiedot pelastuslaitoksen 
ja sen sopimuspalokuntien pelastuslain tai 
muun lain nojalla hoitamista tehtävistä. Eh-
dotettu sääntely vastaa rekisteröintikäytäntöä. 
Säännöksen nykyistä tulkintakäytäntöä vasta-
ten rekisteriin saisi tallentaa pelastustoimen 
hoitamat muutkin kuin pelastuslain mukaiset 
lakisääteiset tehtävät. Viimeksi mainittuja 
tehtäviä ovat muun muassa öljyntorjuntateh-
tävät. Rekisteriin merkittäviä tietoja ehdote-
taan täsmennettäväksi siten, että onnetto-
muustyypin lisäksi rekisteriin saisi merkitä 
myös tiedot tehtävätyypistä. Tehtävätyypillä 
ilmaistaan, onko rekisteriin merkittävässä 
onnettomuustyypissä kyse ensisijaisesti ih-
misen pelastamisesta, tulipalon sammuttami-
sesta tai esimerkiksi kemikaalionnettomuu-
den torjumisesta. Onnettomuuden aiheutta-
mien vahinkojen lisäksi rekisteriin saisi jat-
kossa merkitä myös tiedot vahinkojen laajuu-
teen vaikuttaneista tekijöistä. Viimeksi mai-
nittuja tietoja saadaan muun muassa palon-
tutkinnan yhteydessä. Säännöksen tarkista-
minen palvelee pelastustoimen tehtävien ti-
lastoinnin kehittämistä.  

Pykälän 3 momenttiin on otettu uusi sään-
nös, jonka mukaan rekisteriin saisi tallentaa 
myös säännöksessä yksilöidyt tiedot alueen 
pelastustoimen sekä sen sopimuspalokuntien 
ja muiden 25 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen 
sopimusperusteisesti hoitamista sairaankulje-
tus-, ensihoito- ja ensivastetehtävistä. Tallen-
nettavat tiedot eivät saa sisältää henkilötieto-
ja.  

Pelastustoimen toimenpiderekisteriä ollaan 
lisäksi kehittämässä siten, että sosiaali- ja 
terveystoimen viranomaiset voisivat jatkossa 
käyttää pelastustoimen toimenpiderekisteriä 
sosiaali- ja terveystoimen vastuulla olevien 
sairaankuljetus-, ensihoito- ja ensivastetehtä-
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vien rekisteröinnin teknisenä alustana. Vii-
meksi mainitut tiedot eivät olisi kuitenkaan 
pelastuslaissa säädeltyjä toimenpiderekisterin 
tietoja ja tietojen tallentamista, ylläpitoa ja 
tietojen luovuttamista säädeltäisiin näin ollen 
sosiaali- ja terveystoimen lainsäädännön pe-
rusteella. Pelastustoimen toimenpiderekiste-
riä käytettäisiin ainoastaan sosiaali- ja terve-
ystoimen rekisterin teknisenä toteutusväli-
neenä. 

Pykälän 4 momenttiin on otettu uusi sään-
nös, jonka mukaan tietoja toimenpiderekiste-
riin saisivat tallentaa ja käsitellä pelastusvi-
ranomaiset sekä myös muut 34 §:n mukaiset 
pelastustoiminnan johtajat johtamaansa pe-
lastustoimintaa koskevien tietojen osalta. 
Vallitsevan käytännön mukaan tietoja rekis-
teriin tallentavat ainoastaan pelastusviran-
omaiset. Perusteltua on kuitenkin laajentaa 
tallentamisoikeutta myös pelastustoimintaa 
rikosoikeudellisella virkavastuulla johtaviin 
lakiehdotuksen 34 §:ssä tarkoitettuihin henki-
löihin. 

Pykälän 5 ja 6 momenttia on muutettu ja 
täydennetty tietyin osin. Voimassa olevan 
lain mukaan toimenpiderekisterin tietoja voi-
daan luovuttaa onnettomuustutkintaa varten. 
Säännöstä tarkistettaisiin siten, että tietoja 
saisi luovuttaa lakiehdotuksen 107 §:ssä tar-
koitetulle tutkintalautakunnan jäsenelle ja 
asiantuntijalle sekä onnettomuustutkintaa 
muun lain nojalla suorittavalle tutkintalauta-
kunnalle. Tutkimuslaitosten lisäksi tietoja 
voisi jatkossa luovuttaa myös yksittäisille 
tutkijoille. Tietojen salassapito tulee tällöin 
varmistaa erillisin sitoumuksin. Pelastusopis-
ton lisäksi sisäasiainministeriön pelastusalan 
ammatillista koulutusta antamaan hyväksy-
mällä oppilaitoksella olisi ehdotetun mukai-
sesti oikeus käyttää toimenpiderekisterin tie-
toja opetustoiminnassaan. Koska tuoteturval-
lisuuden valvontaan liittyvät tehtävät ovat 
vuonna 2010 siirtyneet Kuluttajavirastolta 
Turvatekniikan keskukselle, Kuluttajaviras-
tolla ei olisi enää oikeutta saada toimenpide-
rekisteristä tietoja. Säännös sisältää nykyisen 
kaltaisen viittaussäännöksen, jonka mukaan 
tietojen luovuttamisesta olisi muutoin voi-
massa, mitä viranomaisen toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa (621/1999) on sää-
detty. 

Pykälän 7 momentissa toimenpiderekiste-
rissä olevien tietojen poistamista koskevan 
sääntelyn yhteydessä on käytetty käsitettä 
tietojen tallentaminen nykyisen ”tiedon vas-
taanottaminen” -käsitteen sijasta. Säännök-
seen sisältyvistä tietojen poistamisen määrä-
ajoista riippumatta rekisterin käyttötarkoituk-
sen kannalta tarpeettomat tiedot on perustel-
tua poistaa rekisteristä mahdollisimman pian 
sen jälkeen, kun niitä ei enää tarvita pelastus-
toimen seurantaa ja kehittämistä varten. 

92 §. Varautumistehtävien rekisteri.  Voi-
massa olevan pelastuslain 70 §:ssä säädetään 
väestönsuojelun henkilörekisteristä ja 
71 §:ssä väestönsuojelun kiinteistörekisteris-
tä.  Pelastuslain 70 §:n 1 momentin mukaan 
väestönsuojelutehtävistä tai niihin varautu-
misesta vastaava viranomainen, laitos tai yh-
teisö saa muodostaa väestönsuojeluyksikön 
ylläpitämistä varten henkilörekisterin yksik-
köön kuuluvista tai siihen varatuista henki-
löistä. Rekisteriin saadaan merkitä nimen li-
säksi henkilön syntymäaika, siviilisääty, 
ammatti, koulutus, osoite ja muut yhteystie-
dot sekä ajokortti ajokorttiluokkineen ja tie-
dot henkilön huollettavana olevien lasten lu-
kumäärästä. Säännöksen 2 momentin mu-
kaan väestönsuojelun henkilörekisterissä 
olevat tiedot on tarkistettava vähintään viiden 
vuoden väliajoin merkinnän tekemisestä ja 
tarkistuksesta tai poistettava. Pelastuslain 
71 §:n 1 momentin mukaan väestönsuojelua 
ja sen valmistelua varten saa toiminnasta vas-
taava viranomainen muodostaa rekisterin vä-
estönsuojista sekä niistä kiinteistöistä, raken-
nuksista ja huonetiloista, joita voidaan käyt-
tää evakuoitujen ja siirretyn omaisuuden si-
joittamiseen. Rekisteriin saadaan merkitä tie-
dot tilojen omistus- ja hallintasuhteista sekä 
kunnosta ja nykyisestä käytöstä asukasmää-
rineen. Vastaavasti saadaan rekisteriin ottaa 
tiedot rakennuksista, jotka soveltuvat poik-
keusoloissa tuotantolaitosten, viranomaisten 
ja laitosten väliaikaisiksi toimipaikoiksi, joh-
tokeskuksiksi ja yksiköiden sijoittamispai-
koiksi. Säännöksen 2 momentin mukaan re-
kistereiden muodostamisessa saadaan käyttää 
kiinteistöjen, rakennusten ja huonetilojen re-
kisteröinnistä vastaavan viranomaisen luo-
vuttamaa tiedostoa. Rekisterin tiedot on tar-
kistettava viiden vuoden väliajoin merkinnän 
tekemisestä ja tarkistuksesta tai poistettava. 
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Voimassa olevan pelastuslain 70 §:n ja 
71 §:n rekistereitä koskevat säännökset ehdo-
tetaan yhdistettäväksi siten, että ehdotetussa 
pelastuslaissa säädettäisiin varautumistehtä-
vien rekisteristä. 

Lakiehdotuksen 46 §:ssä ehdotetaan sää-
dettäväksi viranomaisten yhteistyöstä pelas-
tustoiminnassa ja siihen sisältyvästä eri vi-
ranomaisten velvollisuudesta osallistua pe-
lastuslaitoksen johdolla pelastustoiminnan 
suunnitteluun sekä viranomaisten velvolli-
suudesta onnettomuus- ja vaaratilanteissa 
toimia siten, että pelastustoiminta voidaan 
kokonaisuudessaan toteuttaa yhteistyössä eri 
viranomaisten kesken tehokkaasti. Pelastus-
toimintaan liittyvään viranomaisyhteistyöhön 
sisältyy myös yhteistyötä Geneven sopimus-
ten tarkoittamissa väestönsuojelutehtävissä 
lain soveltamisalasäännöksessä määritellyn 
mukaisesti. Pelastustoimi tarvitsee tietoja 
myös muiden viranomaisten henkilöstöstä ja 
voimavaroista muun muassa poikkeusolojen 
pelastustoiminnan suunnittelua ja varautu-
mista varten. Edellä kuvatusta johtuen väes-
tönsuojelun henkilörekisteri ja väestönsuoje-
lun kiinteistörekisteri ehdotetaan muutetta-
vaksi pelastustoimen ja pelastustoimen tehtä-
viin osallistuvien viranomaisten ja yhteisöjen 
varautumistehtävien henkilörekisteriksi. 

Pykälän 1 momentin mukaan pelastuslaitos 
ja yhteisö, joka on velvollinen osallistumaan 
pelastusviranomaisten johdolla pelastustoi-
minnan suunnitteluun ja hoitamaan lakisää-
teisiä tehtäviään pelastustoiminnan yhteydes-
sä sekä varautumaan näiden tehtävien hoita-
miseen normaali- ja poikkeusoloissa saisi 
muodostaa tehtäviensä hoitamista ja niihin 
varautumista varten rekisterin tehtäviin vara-
tuista henkilöistä ja voimavaroista. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin rekiste-
riin merkittävistä tiedoista. Rekisteriin mer-
kittävät tiedot vastaisivat pelastuslain 70 §:n 
1 momentissa nykyisin määriteltyjä tietoja. 
Täydennyksenä nykyiseen sääntelyyn rekis-
teriin saisi henkilön syntymäajan lisäksi 
merkitä henkilötunnuksen henkilön tarkem-
man yksilöinnin varmistamiseksi. 

Pykälän 3 momentin mukaan rekisteriin 
saisi tallentaa 2 momentissa tarkoitettujen 
henkilötietojen lisäksi tiedot varautumisteh-
tävän edellyttämästä kalustosta, materiaalis-
ta, tarvikkeista ja väestönsuojista sekä niistä 

kiinteistöistä, rakennuksista ja huonetiloista, 
joita voidaan käyttää evakuoitujen ja siirre-
tyn omaisuuden sijoittamiseen. Rekisteriin 
saisi tallentaa myös tiedot tilojen omistus- ja 
hallintasuhteista sekä kunnosta ja nykyisestä 
käytöstä asukasmäärineen. Vastaavasti rekis-
teriin voitaisiin ottaa tiedot rakennuksista, 
jotka soveltuvat poikkeusoloissa tuotantolai-
tosten, viranomaisten ja laitosten väliaikai-
siksi toimipaikoiksi, johtokeskuksiksi ja yk-
siköiden sijoittamispaikoiksi. Rekisterin 
muodostamisessa saisi käyttää lakiehdotuk-
sen 90 §:n tiedonsaantioikeuteen perustuvia 
tietoja sekä viranomaisen, laitoksen tai yhtei-
sön hallussa olevia muita tietoja, joita asian-
omainen virasto, laitos tai muu yhteisö yllä-
pitää tai sille on luovutettu kiinteistöjen, ra-
kennusten ja huonetilojen rekisteröinnistä 
vastaavan viranomaisen toimesta. Ehdotettu 
sääntely vastaisi pääpiirteissään voimassa 
olevan pelastuslain 71 §:ssä säädettyä. Sään-
telyä on kuitenkin täydennetty nykyisestä si-
ten, että rekisteriin tallennettavina tietoina 
mainittaisiin nykyisten tietojen lisäksi sää-
döksessä yksilöidyt kalusto-, materiaali- ja 
tarviketiedot. 

Pykälän 4 momentin mukaan varautumis-
rekistereissä olevat tiedot saisi luovuttaa sa-
lassapitosäännösten estämättä pelastustoi-
mintaa ja sen suunnittelua varten alueen pe-
lastustoimelle, pelastusviranomaisille ja hä-
täkeskuslaitokselle sekä varautumisrekisteriä 
ylläpitäville muille viranomaisille. 

Pykälän 5 momentin mukaan varautumis-
rekisterissä olevat tiedot tulisi tarkistaa vä-
hintään viiden vuoden väliajoin merkinnän 
tekemisestä ja tarkistuksesta tai tiedot tulisi 
poistaa. 

93 §. Valvontarekisteri.  Voimassa olevan 
pelastuslain 72 §:ssä säädetään palotarkastus-
ten sekä rakennusten ja laitteiden käyttötur-
vallisuuden valvontaa varten ylläpidettävästä 
valvontarekisteristä. 

Valvontarekisteriä koskeva säännös on uu-
distettu vastaamaan ehdotetun lain valvonta-
järjestelmää sekä täydennetty siten, että re-
kisteriin saisi tallentaa myös alueen pelastus-
viranomaisten valmiuden tarkastamisen yh-
teydessä keräämät tiedot varautumisjärjeste-
lyistä. 

Pykälän 1 momentin mukaan pelastuslaitos 
saisi ylläpitää rekisteriä pelastuslaitoksen la-
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kisääteistä rakennusten ja muiden kohteiden 
valvontatehtävää ja valvontatehtävään liitty-
viä palotarkastuksia varten. Valvontarekiste-
riä saisi myös pitää pelastusviranomaisen 
vastuulle säädetyn varautumisjärjestelyiden 
valvontatehtävän johdosta. Rekisteriin tal-
lennettavat tiedot on määritelty säännösehdo-
tuksessa tarkasti viittaamalla ehdotetun lain 
asianomaisiin säännöksiin. 

Pykälän 2 momentti vastaa asiasisällöltään 
voimassa olevan pelastuslain säännöstä val-
vontarekisterin tietojen tarkistamisesta ja 
poistamisesta. 

94 §. Sopimuksen perusteella pelastustoi-
mintaan osallistuvien henkilörekisteri.  Sään-
nös on uusi, eikä asiasta ole aikaisemmin 
säädetty pelastuslaissa. Pelastuslaitos tarvit-
see ehdotettua rekisteriä ja siihen talletettavia 
tietoja pelastustoiminnan toimintavalmiuden 
varmistamiseksi ja pelastustoimen resurssien 
käytön suunnittelua varten. Sopimuspalokun-
tien ja muiden 25 §:n mukaisesti alueen pe-
lastustoimen kanssa sopimuksen tehneiden 
yhteisöjen henkilöstöä tarvitaan pelastustoi-
men tehtäviin niin normaali- kuin poikkeus-
oloissakin. Lakiehdotuksen 64 §:n 1 momen-
tin mukaan pelastustoimen viranomaisten on 
varauduttava myös toimintansa hoitamiseen 
poikkeusoloissa riittävin suunnitelmin ja etu-
käteen tapahtuvin valmisteluin kuten valmen-
tamalla ja kouluttamalla henkilöstöä poikke-
usolojen tehtäviin. Kukin viranomainen huo-
lehtii poikkeusolojen väestönsuojelutehtäviin 
tarvitsemansa henkilöstön varaamisesta ja 
kouluttamisesta. Henkilörekisteri auttaa pe-
lastuslaitosta normaaliolojen pelastustehtävi-
en hoitamisen lisäksi myös väestönsuojeluun 
(poikkeusolojen pelastustoimintaan) varau-
tumisessa. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin oikeu-
desta rekisterin pitämiseen ja yksilöitäisiin 
rekisteriin tallennettavat tiedot. 

Pykälän 2 momentin säännös tietojen tar-
kistamisesta ja poistamisesta vastaa pääpiir-
teissään pelastuslain muiden rekistereiden 
osalta säädettyä. 

 
14 luku Pelastustoimen rahoitus, mak-

sut, palkkiot ja korvaukset 

95 §. Vastuu pelastustoimen kustannuksis-
ta.  Pykälän sisältö olisi sama kuin nykyises-

sä pelastuslain 73 §:ssä. Pelastustoimen teh-
tävistä huolehtivat ja niihin osallistuvat usei-
den toimialojen viranomaiset ja muut pelas-
tuslaissa määritellyt tahot. Pelastuslain yksit-
täisissä säännöksissä määritellyt vastuutahot 
vastaisivat edelleenkin niiden vastuulle sää-
dettyjen tehtävien aiheuttamista kustannuk-
sista. 

96 §. Eräiden suoritteiden maksullisuus. 
Pelastustoimen suorittamista valvonta- ja 
muista tehtävistä ei voimassa olevan pelas-
tuslain nojalla voi periä maksuja. Pelastuslai-
tokselle ehdotetaan pykälän 1 momentin 
1 kohdassa säädettäväksi vastaava oikeus pe-
riä maksuja valvontasuunnitelman mukaisten 
palotarkastusten tai muun valvontatoimenpi-
teen suorittamisesta kuin mitä tietyillä muil-
lakin kunnallisilla viranomaisilla on tarkas-
tustoiminnassaan. Viimeksi tarkoitetuista 
maksuista on säädetty muun muassa elintar-
vikelaissa (23/2006), terveydensuojelulaissa 
(763/1994), kemikaalilaissa (744/1989), vaa-
rallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn 
turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005) 
sekä kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelus-
ten turvallisuudesta annetussa laissa 
(75/2004). Ehdotetun sääntelyn muotoilussa 
on otettu huomioon edellä mainitut vastaa-
vantyyppiset kunnallisia maksuja koskevat 
säännökset. Maksullisuus koskisi ainoastaan 
valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia, 
jolloin valvontasuunnitelmaan kuulumatto-
mat tarkastukset olisivat edelleen maksutto-
mia.  

Suoritteesta perittävä maksu saisi olla enin-
tään suoritteen tuottamisesta aiheutuvien kus-
tannusten suuruinen. Maksullisuudella pyri-
tään edistämään pelastustoimen edellytyksiä 
toimintojen kehittämiseen sekä luomaan vi-
ranomaistehtävien hoitamiseen vastaavat 
toimintaedellytykset kuin paikallistason val-
vontaviranomaisilla on muiden säädösten no-
jalla. Lisäksi tietyt pelastustoimen operatiivi-
set suoritteet ehdotetaan säädettäväksi mak-
sullisiksi niissä tapauksissa, joissa pelastus-
toimen operatiivinen tehtävä on aiheutunut 
paloilmoitinlaitteen ilmeisen puutteellisesta 
huollosta ja laiminlyödyistä laitteen toimin-
takunnon tarkastuksista.  

Pykälän 1 momentin 2 kohdan nojalla pe-
lastuslaitos voisi harkintansa mukaan periä 
myös maksun tehtävästä, jonka on aiheutta-
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nut hätäkeskukseen liitetyn paloilmoittimen 
toistuva erheellinen toiminta. Momentin 
3 kohtaan on otettu informatiivinen säännös 
pelastuslaitoksen mahdollisuudesta periä 
maksuja muissa laeissa maksullisiksi sääde-
tyistä tehtävistä. Pelastuslaitokset suorittavat 
maksullisia tarkastuksia muun muassa vaa-
rallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn 
turvallisuudesta annetun lain nojalla. 

Pelastuslaitosten yksiköillä on paljon vir-
heellisestä automaattisen paloilmoitinlaitteen 
toiminnasta johtuvia hälytyksiä. Pelastuslai-
toksilla oli vuonna 2008 yhteensä 20 314 teh-
tävää, jotka perustuivat automaattisen pa-
loilmoituslaitteiston antamaan hälytykseen. 
Näistä hälytyksistä 98 prosenttia oli tarkas-
tus- ja varmistustehtäviä, jotka eivät johta-
neet kohteessa pelastustoimintaan. Raken-
nuspaloista 504 oli sellaista, joihin hälytys 
tuli ensimmäisenä automaattisesta paloilmoi-
tinlaitteistosta. Pelastusautot (paloautot) ovat 
hälytysajossa turhaan tai tarkastustehtävän 
johdosta joka 20. minuutti.  

Pelastuslaitoksen perimien maksujen suu-
ruudesta päättäisi pykälän 2 momentin mu-
kaisesti alueen pelastustoimi hyväksymäs-
sään taksassa. Useiden muiden kunnallisten 
maksujen suuruus vahvistetaan vastaavalla 
tavalla asianomaisen kunnan tai muun viran-
omaisen vahvistamassa taksassa. Suoritteista 
perittävät maksut eivät saisi ylittää suoritteen 
tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin edelly-
tyksistä, joiden perusteella alueen pelastus-
toimi voisi periä maksun 1 momentin 2 koh-
dassa mainituista suoritteista. Jotta maksu 
voitaisiin periä, olisi alueen pelastusviran-
omaisen tullut aiemmin kirjallisesti kehottaa 
kohteen omistajaa tai haltijaa korjaamaan pa-
loilmoitin siten, että siitä ei aiheudu toistuvia 
erheellisiä hälytyksiä. Viranomainen ei perisi 
maksua satunnaisista erheellisistä hälytyksis-
tä, ellei niitä tulisi toistuvasti ja viranomai-
nen olisi jo kirjallisesti huomauttanut asiasta. 
Ehdotettua sääntelyä voidaan pitää oikeasuh-
taisena, koska se antaa kohteen omistajalle 
tai haltijalle mahdollisuuden korjata paloil-
moitin tai hälytysjärjestelmä erheellisten tois-
tuvien hälytysten välttämiseksi.  

Palotarkastuksista ja valvontatoimenpiteis-
tä sekä paloilmoittimen erheellisestä toimin-
nasta johtuvat maksut saisi 3 momentin mu-

kaan periä kohteen omistajalta, haltijalta tai 
toiminnanharjoittajalta. Rakennuksen omista-
ja, haltija ja toiminnanharjoittaja vastaavat 
lakiehdotuksen mukaan laissa säädetyistä 
velvoitteista kukin osaltaan määräysvaltansa 
piirissä olevissa asioissa ja pelastuslaitos 
valvoo näiden lakiehdotuksen 2 ja 3 luvuissa 
säädettävien velvollisuuksien noudattamista. 
Valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitos te-
kee palotarkastuksia ja muita valvontatehtä-
vän edellyttämiä toimenpiteitä. Säännöksessä 
tarkoitetut maksut perittäisiin siltä taholta, 
joka lain mukaan olisi velvollinen huolehti-
maan tarkastuksen kohteena olevista velvoit-
teista. Lähtökohtaisesti maksuista vastaisi ra-
kennuksen omistaja tai omistajan ja haltijan 
keskinäisen sopimuksen (esimerkiksi vuok-
rasopimus) mukaan haltija. Toimintaa raken-
nuksessa tai muussa valvottavassa kohteessa 
voi kuitenkin harjoittaa rakennuksen omista-
jan ja haltijan ohella myös muu oikeushenki-
lö, toiminnanharjoittaja. Viimeksi mainitussa 
tilanteessa pelastuslaitos kohdistaa valvon-
nan toiminnanharjoittajaan ja perisi myös täl-
tä pykälässä tarkoitetut maksut.  

Pykälän 4 momentin nojalla maksut saatai-
siin periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä 
järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täy-
täntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) 
säädetään. Viivästyneestä maksusta voitaisiin 
periä vuotuista viivästyskorkoa, kuitenkin 
enintään korkolain (633/1982) 4 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. 
Momentissa säädettäisiin lisäksi maksun erä-
päivästä ja siitä, että viivästyskoron sijasta 
viranomainen voisi periä viiden euron suu-
ruisen viivästysmaksun, jos viivästyskoron 
määrä jää tätä pienemmäksi. 

97 §. Valtion osallistuminen valmiuden yl-
läpitämiseen. Pykälän sisältö olisi sama kuin 
nykyisessä pelastuslain 74 §:ssä. Pykälässä 
säädettäisiin valtion osallistumisesta pelas-
tustoimessa tarvittavan valmiuden ylläpitä-
miseen. Tämä voisi olla erityiskaluston hank-
kimista tai sellaisen toiminnan rahoittamista, 
jotka voitaisiin katsoa erityisestä syystä tar-
koituksenmukaiseksi rahoittaa valtion varois-
ta. Hankintojen rahoittaminen valtion varois-
ta voisi olla tarkoituksenmukaista esimerkik-
si silloin kun kalusto palvelee suurta osaa pe-
lastustoimen alueista, eikä hankinta ole tar-
koituksenmukaisesti toteutettavissa pelastus-
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laitosten yhteishankintana. Säännöksen pe-
rusteella voitaisiin hankkia myös poikkeus-
olojen pelastustoimintaa sekä kansainvälistä 
pelastustointa palvelevaa kalustoa, varusteita 
ja materiaalia. Kalustohankintojen lisäksi 
säännöksen perusteella olisi mahdollista ra-
hoittaa valmiuden ylläpitämiseen tähtääviä 
laajoja alueita palvelevia toimintoja kuten 
poikkeuksellisten onnettomuuksien torjunnan 
suunnittelua ja torjuntavalmiuden ylläpitä-
mistä. 

98 §. Pelastustoimintaa varten saadun 
avun korvaaminen. Pykälän sisältö olisi sama 
kuin nykyisessä pelastuslain 75 §:ssä. La-
kiehdotuksen 45 §:n mukaan pelastuslaitos-
ten tulee antaa apua toiselle pelastustoimen 
alueelle pelastustoiminnassa. Lakiehdotuksen 
33 §:n mukaisessa hälytysohjeessa tulee ottaa 
myös huomioon pelastuslaitosten toisilleen 
antama apu tehtävien hoidossa. Hälytysohjet-
ta koskevan säännösluonnoksen 2 momentin 
mukaan hälytysohje on laadittava siten, että 
hätäkeskus voi hälyttää pelastustoimintaan 
lähimmät tarkoituksenmukaiset yksiköt riip-
pumatta siitä, miltä alueelta ne ovat. Pelas-
tuslaitosten toisilleen antama apu tulisi sään-
nöksen mukaan täysin korvata, jollei toisin 
ole erikseen sovittu. Ehdotetun 2 momentin 
mukaan lain 49 §:n 1 momentissa tarkoitetus-
ta virka-avusta mahdollisesti perittävästä 
korvauksesta virka-avun antaja sopisi pelas-
tusviranomaisen kanssa kuten nykyäänkin. 

99 §. Metsä- ja maastopalojen sammutus-
kustannukset. Ehdotetun pykälän sisältö vas-
taa nykyisessä pelastuslain 76 §:ssä säädet-
tyä. Pykälässä säädettäisiin, miten sammu-
tuskustannukset jaetaan metsä- tai maastopa-
lossa, joka ulottuu yhtä useamman pelastus-
toimen alueen alueelle. Sammutuskustannuk-
set maksaisi se pelastuslaitos, jonka alueelta 
palo on saanut alkunsa, jollei toisin sovittaisi. 
Muiden pelastuslaitosten olisi korvattava 
osuutensa sammutuskustannuksista palaneen 
pinta-alan tai muun kohtuullisen perusteen 
mukaan. 

100 §. Harkinnanvaraiset avustukset. Eh-
dotetun pykälän sisältö on sama kuin nykyi-
sessä pelastuslain 77 §:ssä. Pykälän 1 mo-
mentissa säädettäisiin harkinnanvaraisten 
avustusten myöntämisestä pelastustehtävän 
aiheuttamiin poikkeuksellisen suuriin kus-
tannuksiin. Pelastustehtävästä johtuvat avus-

tukset myönnettäisiin valtion talousarvion ra-
joissa alueen pelastustoimelle.  Pelastusteh-
tävästä valtion varoista maksettavien korva-
usten maksamisessa siirryttiin nykyisen pe-
lastuslain tullessa voimaan harkinnanvarai-
seen avustusjärjestelmään. Avustusten har-
kinnanvaraisuus mahdollistaa niiden parem-
man kohdentamisen sellaisiin tilanteisiin, 
jossa aiheutuneet kustannukset ovat nousseet 
poikkeuksellisen suuriksi tai erityisen rasitta-
viksi. Voimassa olevaa pelastuslakia koske-
vassa hallituksen esityksessä (HE 192/2002 
vp) todetun mukaisesti momentissa tarkoitet-
tuina poikkeuksellisen suurina pelastustehtä-
vän kustannuksina voitaisiin edelleenkin pi-
tää esimerkiksi kustannuksia, jotka ylittävät 
5 prosenttia alueen pelastustoimen toiminta-
menoista. Lähtökohtana säännöksen sovel-
tamisessa olisi nykyistä käytäntöä vastaavalla 
tavalla, että avustusta myönnettäisiin ainoas-
taan pelastustehtävästä aiheutuviin niin sano-
tun normaalivalmiuden ylittäviin kustannuk-
siin. Tällaisia normaalivalmiuden ylittäviä 
kustannuksia olisivat muun muassa pelastus-
laitoksen saamasta avusta maksetut korvauk-
set, virka-avusta suoritetut korvaukset sekä 
sammutusaineista ja mahdollisesta ilma-
alusten käytöstä maksetut korvaukset. 

Pykälän 2 momentin mukaisesti väestön-
suojelutoimenpiteisiin liittyvät avustukset 
voitaisiin myöntää valtion talousarvion ra-
joissa kunnalle ja alueen pelastustoimelle 
nykyistä sääntelyä vastaavalla tavalla. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin infor-
matiivisuuden vuoksi, että laissa tarkoitet-
tuun valtionavustukseen sovelletaan, mitä 
valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään. 

101 §. Vahingonkorvaus. Pykälän sisältö 
olisi sama kuin nykyisessä pelastuslaissa. 
Vahingonkorvauslakia sovellettaisiin siltä 
osin kuin ehdotetussa laissa ei ole vahingon 
korvaamisesta erikseen toisin säädetty. Va-
hingonkorvauslain mukainen korvausvastuu 
perustuu tahallisuuteen tai tuottamukseen. 
Pelastuslaissa erikseen säädettynä kunta kor-
vaisi esimerkiksi pelastustehtäviin määrätylle 
aiheutuneen ja laissa tarkemmin määritellyn 
vahingon. Pelastuslaista riippumatta nouda-
tettaisiin erityissäädöksiä kuten ympäristöva-
hinkojen korvaamisesta annettua lakia 
(737/1994). 
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102 §. Pelastustehtävästä maksettavat kor-
vaukset ja palkkiot. Voimassa olevan pelas-
tuslain 79 §:n mukaan pelastustehtäviin mää-
rätylle henkilölle alueen pelastustoimi mak-
saa kohtuullisen palkkion. Turmeltuneista tai 
hävinneistä vaatteista, varusteista ja työväli-
neistä suorittaa alueen pelastustoimi korva-
uksen pelastustoimintaan osallistuneelle hen-
kilölle edellyttäen, että vahingosta on ensi ti-
lassa ilmoitettu pelastustoiminnan johtajalle. 
Korvausta on haettava alueen pelastustoimel-
ta kirjallisesti kolmen kuukauden kuluessa 
vahingon tapahtumisesta. 

Ehdotetun pykälän 1 momentin 2—4 koh-
tien mukaan pelastuslaitos suorittaisi nykyis-
tä sääntelyä vastaavalla tavalla korvauksen 
turmeltuneista tai hävinneistä henkilökohtai-
sista vaatteista, varusteista ja työvälineistä 
pelastustoimintaan osallistuneelle henkilölle. 
Ehdotetun pykälän 1 momentin 1 kohdan 
mukainen oikeus korvaukseen on uusi ja eh-
dotetun mukaisesti pykälässä tarkoitettu kor-
vaus suoritettaisiin myös henkilöille, joilta on 
ehdotetun lain 3 §:ssä säädetyn jokaisen toi-
mintavelvollisuuden toteuttamisen yhteydes-
sä turmeltunut tai hävinnyt henkilökohtaisia 
vaatteita, varusteita tai työvälineitä.  

Pykälän 2 momentissa säädettäväksi ehdo-
tetun mukaan korvauksen maksamisen edel-
lytyksenä olisi nykyistä käytäntöä vastaavalla 
tavalla, että vahingosta on ensi tilassa ilmoi-
tettu pelastustoiminnan johtajalle tai pelas-
tuslaitokselle. Korvauksen saaminen edellyt-
täisi, että vahingon syntyminen osoitetaan 
riittävän luotettavalla tavalla. Jokaisen toi-
mintavelvollisuudesta johtuvan korvauksen 
saaminen edellyttäisi käytännössä hätäilmoi-
tusta ja pääsääntöisesti myös pelastustoimen 
yksikön käyntiä paikalla. Korvausta tulisi 
hakea pelastuslaitokselta kirjallisesti kolmen 
kuukauden kuluessa vahingon tapahtumises-
ta. 

Pykälän 3 momentin mukaan pelastustoi-
minnassa avustamaan määrätylle henkilölle 
pelastuslaitos maksaisi nykyistä sääntelyä 
vastaavalla tavalla kohtuullisen palkkion.  

103 §. Pelastustoiminnassa sattuneen tapa-
turman korvaaminen. Voimassa olevan pe-
lastuslain 80 §:ssä säädetään pelastustoimin-
nassa ja väestönsuojelussa sattuneen tapa-
turman korvaamisesta. Nykyään pelastustoi-
minnassa sattunut tapaturma tai siinä saatu 

ammattitauti voi tulla korvattavaksi valtion 
varoista henkilölle, joka on määrätty avusta-
maan pelastustoiminnassa, määrätty väestön-
suojelukoulutukseen, kuuluu sopimuspalo-
kuntaan eikä ole oikeutettu korvaukseen 
muutoin tapaturmavakuutuslain nojalla sekä 
henkilölle joka kuuluu teollisuus- tai laitos-
palokuntaan, joka ei ole alueen pelastustoi-
men sopimuspalokunta ja tapaturma sattuu 
palokunnan osallistuessa pelastustoimintaan 
laitoksen ulkopuolella. 

Nykyistä sääntelyä ehdotetaan täydennettä-
väksi siten, että pykälässä tarkoitettuihin 
korvauksiin olisivat oikeutettuja myös pelas-
tustoimintaan pelastuslaissa tarkoitetulla ta-
valla vapaaehtoisesti osallistuneet sekä oma-
toimisiin pelastustoimenpiteisiin pelastuslain 
asettaman jokaisen toimintavelvollisuuden 
perusteella ryhtyneet henkilöt. Samalla uu-
den pelastuslain säätämisen yhteydessä ehdo-
tetaan lain voimaantulosäännöksessä kumot-
tavaksi ihmishenkeä pelastettaessa sattuvan 
tapaturman korvaamisesta annettu laki 
(158/1935), jonka 1 §:n mukaan ”Korvaus 
tapaturmasta, joka sattuu ihmishenkeä pelas-
tettaessa, suoritetaan, sitä anottaessa, valtion 
varoista siten, kuin [työntekijäin tapaturma-
vakuutuksesta] annettu laki säätää työssä sat-
tuviin tapaturmiin nähden, ellei sellaisen ta-
paturman korvaamisesta ole muussa laissa 
erikseen säädetty eikä se ole työntekijäin ta-
paturmavakuutuslain mukaan korvattava”. 
Mainitun vuonna 1935 annetun lain sääntely 
ehdotetaan sisällytettäväksi edellä kuvatuin 
tavoin pelastuslakiin. Pelastuslaissa tarkoitet-
tu korvaus voidaan myöntää tulipalo- ja 
muussa onnettomuustilanteessa pelastustoi-
menpiteisiin ryhtyneelle, kun kumottavaksi 
ehdotetun lain mukaan korvaus voidaan 
myöntää ainoastaan ihmishenkeä pelastetta-
essa sattuneen tapaturman johdosta. 

Pykäläehdotus sisältää nykyistä vastaavan 
säännöksen, jonka mukaan korvaukseen olisi 
oikeutettu myös henkilö, joka kuuluu alueen 
pelastustoimen sopimuspalokuntaan mutta ei 
ole oikeutettu korvauksiin tapaturmavakuu-
tuslain (608/1948) 1 §:n mukaan. Vastaavasti 
korvaukseen olisivat ehdotetun sääntelyn 
mukaan oikeutettuja lakiehdotuksen 25 §:n 
mukaiseen muuhun sopimuksen tehneeseen 
yhteisöön kuuluvat henkilöt. Tapaturmava-
kuutuksen ottaminen on tapaturmavakuutus-
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lain 8 §:n nojalla työnantajan vastuulla. Vel-
vollisuus perustuu työsopimuslain 
(155/2001) 1 §:n mukaiseen työsuhteeseen, 
jonka tunnusmerkkejä ovat sopimus, työn te-
keminen, vastikkeellisuus sekä työn tekemi-
nen työnantajan johdon ja valvonnan alaise-
na. Kaikille sopimuspalokuntalaisille ja muil-
le 25 §:ssä tarkoitettuihin sopimukseen teh-
neisiin yhteisöihin kuuluville henkilöille ei 
kuitenkaan makseta sopimuspalokuntayhdis-
tyksen, muun säännöksessä tarkoitetun yhtei-
sön tai pelastuslaitoksen toimesta palkkaa 
tämän lain mukaisten tehtävien hoitamisesta. 
Heille ei näin ollen muodostu kaikissa tapa-
uksissa työsuhdetta sopimuspalokuntayhdis-
tykseen, muuhun säännöksessä tarkoitettuun 
yhteisöön tai pelastuslaitokseen, jolloin tapa-
turmavakuutuslain mukaan tapaturmavakuu-
tuksesta vastaavaa työnantajaa ei voida osoit-
taa. Pelastustoimintaan osallistuvien sopi-
muspalokuntalaisten ja muiden säännöksessä 
tarkoitettuihin yhteisöihin kuuluvien tapa-
turman ja ammattitaudin korvaaminen on 
heidän tekemänsä työn laatu ja vaarallisuus 
huomioon ottaen perusteltua varmistaa ny-
kyistä sääntelyä vastaavalla tavalla pelastus-
laissa ilman, että pelastuslaitokset, sopimus-
palokunnat ja säännöksessä tarkoitetut muut 
yhteisöt joutuisivat kysymyksen ratkaisemi-
seksi muuten epätarkoituksenmukaisiin jär-
jestelyihin, kuten sopimuspalokuntalaisten ja 
muiden sopimuksen tehneiden yhteisöjen 
henkilöstön suoraan palvelussuhteeseen pe-
lastuslaitokseen. Tällainen menettely muut-
taisi sopimuspalokuntien ja säännöksessä 
tarkoitettujen muiden yhteisöjen luonnetta 
vapaaehtoisuuteen perustuvana toimintana ja 
haittaisi nykymuotoisen sopimuspalokunta-
toiminnan toimintaedellytyksiä. Tätä ei voida 
pitää sopimuspalokuntatoiminnan merkitys 
huomioon ottaen yleisen edun mukaisena. 
Ehdotetun säännöksen tarkoituksena on var-
mistaa, että pelastustoimintaan osallistuvien 
sopimuspalokuntalaisten ja muihin sopimuk-
sen tehneisiin yhteisöihin kuuluvien henki-
löiden tapaturmavakuutus (ja vakuuttaminen 
ammattitaudin varalta) tulee kaikissa tapauk-
sissa heidän tehtäviensä edellyttämällä taval-
la asianmukaisesti hoidetuksi. 

Ehdotettu sääntely koskisi 2 momentin 
mukaisesti myös teollisuus- tai laitospalo-
kuntaa, silloin, kun on kyse palokunnan osal-

listumisesta pelastustoimintaan laitoksen ul-
kopuolella. Laitospalokuntaa ylläpidetään ja 
sen kustannukset maksetaan ensisijaisesti yl-
läpitäjän omaa toimintaa varten ja laitoksen 
ulkopuolelle annettavasta avusta aiheutuvat 
riskit eivät näin ollen välttämättä kuulu yllä-
pitäjän maksettaviksi. Nykyään korvaukset 
maksetaan ensisijaisesti laitoksen omasta va-
kuutuksesta, jota ei ole pidettävä kohtuullise-
na silloin, kun tapaturma on aiheutunut palo-
kunnan osallistuessa pelastustoimintaan lai-
toksen ulkopuolella. 

Pykälän 3 momentin mukaisesti sopimus-
palokuntaan kuuluvalle suoritettaisiin ny-
kyistä sääntelyä pääpiirteissään vastaavalla 
tavalla korvaus valtion varoista myös tapa-
turmasta, joka on sattunut palokunnan koulu-
tuksessa, kiinteistön ja kaluston hoidossa tai 
ensivastetoiminnassa. Nykyisen pelastuslain 
säännöksen mukaan korvaus suoritetaan sai-
raankuljetuksessa aiheutuneesta tapaturmas-
ta. Koska sopimuspalokunnat eivät juurikaan 
huolehdi sairaankuljetustehtävistä vaan en-
siapuluonteisista ensivastetehtävistä, on eh-
dotettu säännös muutettu vastaamaan nykyis-
tä sopimuspalokuntien tehtäväkenttää. Mo-
mentissa säädettäväksi ehdotettu oikeus kor-
vauksiin olisi sopimuspalokuntien henkilös-
tön lisäksi myös muilla 25 §:n mukaisesti so-
pimuksen tehneen yhteisön jäsenillä heidän 
osallistuessa tämän lain mukaiseen koulutus-
toimintaan, alueen pelastustoimen kanssa 
tehdyn sopimuksen mukaisiin tehtäviin yh-
teisön kiinteistön ja kaluston hoidossa sekä 
ensivastetoiminnassa. Käytännössä esimer-
kiksi sopimuksen tehneen järvipelastusyhdis-
tyksen jäsen voisi saada säännöksen perus-
teella korvauksen sellaisesta tapaturmasta, 
joka on aiheutunut pelastustoimintaan liitty-
vässä koulutuksessa tai sopimuksen mukai-
sesti pelastustoimintaan käytettävän aluksen 
huollon yhteydessä tai aluksen varikkona 
käytettävän kiinteistön hoidossa. 

Asian, joka koskee korvauksen suorittamis-
ta tämän pykälän nojalla valtion varoista, kä-
sittelisi jatkossakin Valtiokonttori noudattaen 
asian käsittelyssä säännöksessä yksilöityjä 
lakeja. 
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15 luku Muutoksenhaku, pakkokeinot 
ja rangaistukset 

104 §. Muutoksenhaku. Ehdotetun pykälän 
sisältö olisi sama kuin nykyisessä pelastus-
lain 81 §:ssä. Pykälän 1 momentin mukaises-
ti valtion viranomaisten tekemien päätösten 
osalta sovellettaisiin muutoksenhaussa hal-
lintolainkäyttölakia (586/1996). Muutoksen-
haussa sovellettaisiin hallintolainkäyttölakia 
myös niissä tapauksissa, kun päätös koskee 
alueen pelastustoimen maksamaa korvausta 
pelastustoiminnassa käyttöön otetusta omai-
suudesta sekä korvausta edellä tarkoitetulle 
omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta, pe-
lastusviranomaisen antamaa korjausmääräys-
tä ja toiminnan keskeyttämistä, pelastusvi-
ranomaisen määräämiä erityisiä turvallisuus-
vaatimuksia sekä alueen pelastustoimen pe-
lastustehtävästä maksamia korvauksia ja 
palkkioita sekä pelastustoiminnan johtajan 
teettämiä jälkiraivaus ja 
-vartiointitoimenpiteitä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siitä, 
että hallintopäätöstä on valituksesta huoli-
matta noudatettava heti, jollei muutoksenha-
kuviranomainen toisin määrää. Hallintopää-
töksen noudattaminen valituksesta huolimat-
ta on pelastustoimessa usein perusteltua ylei-
sen turvallisuuden varmistamiseksi. 

Pykälän 3 momentin mukaan rakennuslu-
van myöntävän viranomaisen pelastuslain 
nojalla tekemistä päätöksistä haettaisiin oi-
kaisua tai muutosta siten kuin maankäyttö- ja 
rakennuslaissa (132/1999) säädetään. La-
kiehdotuksen 75 §:n 2 momentin mukaan ra-
kennusluvan myöntävä viranomainen myön-
tää poikkeukset väestönsuojalle säädetyistä 
rakenteellisista vaatimuksista sekä väestön-
suojalle säädetystä sijaintivaatimuksesta. 
Muutoksenhaussa näiden rakentamiseen liit-
tyvien asioiden suhteen on perusteltua nou-
dattaa samaa muutoksenhakumenettelyä kuin 
muissakin rakentamiseen liittyvissä asiako-
konaisuuksissa. 

105 §. Uhkasakko ja teettämisuhka. Nykyi-
sen pelastuslain 82 §:ssä säädetään uh-
kasakosta ja teettämisuhasta. Ehdotetussa 
pykälässä hallinnollisten pakkokeinojen 
käyttöä täsmennettäisiin yksilöimällä nykyis-
tä tarkemmin ne laiminlyönnit, joiden joh-
dosta voitaisiin asettaa uhkasakko tai teettä-

misuhka. Hallinnollisen pakkokeinon käyt-
tämisestä päättäisi alueen pelastusviranomai-
nen lukuun ottamatta 1 momentin 8 kohdassa 
tarkoitettua päätöstä, jonka tekisi aluehallin-
tovirasto. Uhkasakkoa, teettämisuhkaa ja 
keskeyttämisuhkaa koskevassa asiassa sovel-
lettaisiin muutoin, mitä uhkasakkolaissa 
(1113/1990) säädetään. Sääntely olisi suurel-
ta osin samansisältöinen kuin voimassa ole-
vassa pelastuslaissa.  

Uhkasakko tai teettämisuhka voitaisiin eh-
dotettavan lain mukaan asettaa nykyisin lais-
sa säädetyn lisäksi myös laiminlyönneistä, 
jotka koskevat 13 §:ssä säädettyä velvolli-
suutta huolehtia tulisijojen ja savuhormien 
nuohouksesta, ilmanvaihtokanavien ja  
-laitteiden huollettuina ja puhdistettuina pi-
tämisestä, sekä tikkaiden, kattokulkuteiden ja 
turvavarusteiden kunnossapitämisestä, 
15 §:ssä säädettyä velvollisuutta laatia pelas-
tussuunnitelma, 19 §:ssä säädetyn poistumis-
turvallisuusselvityksen laatimatta jättämistä 
ja toimittamista pelastusviranomaiselle ja ra-
kennusvalvontaviranomaiselle, 20 §:ssä sää-
detyn poistumisturvallisuuden toteuttamis-
suunnitelman laatimatta jättämistä, sekä 
72 §:ssä säädettyä väestönsuojan kunnosta-
misvelvollisuutta muutos- ja korjaustyön yh-
teydessä. Hallinnollisten pakkokeinojen käyt-
tömahdollisuuden ulottaminen mainittuihin 
säännöksiin on lain tarkoituksen toteutumi-
sen turvaamisen kannalta perusteltua.  Hal-
linnollisten pakkokeinojen käytöstä ei säädet-
täisi enää sammutusveden järjestämiseen liit-
tyen, eikä alueen pelastustoimen poikkeus-
olojen johtokeskuksen ylläpitämiseen liitty-
en. Mainittujen tehtävien hoitaminen kuuluu 
asianomaisten viranomaisten lakisääteisiin 
tehtäviin ja niiden virkavastuulle. 

106 §. Rangaistukset. Nykyisen pelastus-
lain 83 §:ssä on säännelty rangaistuksista. 
Ehdotetussa pykälässä rangaistussääntelyä on 
tarkennettu yksilöimällä nykyistä tarkemmin 
ne teot, joista voidaan tuomita, jollei tekoa 
ole pidettävä vähäisenä ja jollei teosta muual-
la laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, pe-
lastusrikkomuksesta sakkoon. Pelastusrik-
komuksena ja väestönsuojelurikkomuksena 
voitaisiin tuomita sekä tahallaan että myös 
huolimattomuudesta tehdystä teosta tai lai-
minlyönnistä. 
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Ehdotetun pykälän 1 momentissa luetellaan 
lain vastaiset teot, joista voi seurata rikosoi-
keudellinen rangaistusvastuu.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin erik-
seen väestönsuojelurikkomuksesta tuomitse-
misesta. 

Tekijänä rikkomuksissa voisi olla raken-
nuksen tai kohteen omistaja, haltija tai toi-
minnanharjoittaja, luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö, tai nuohoustoiminnan elinkei-
nonharjoittaja. Rangaistussääntely koskisi 
suurimmilta osin samoja asioita kuin voimas-
sa olevassa pelastuslaissa.   

Muutoksena nykyiseen pelastuslakiin ver-
rattuna olisi, että pelastusrikkomuksesta sak-
koon voitaisiin tuomita myös, jos joku rikkoo 
7 §:ssä säädetyn velvollisuuden suorittaa 
metsämaan kulotus metsäammattilaisen val-
vonnassa tai laiminlyö 8 §:ssä säädetyn il-
moituksen tekemisen kulotuksesta. Sakkoon 
voitaisiin lisäksi tuomita laiminlyönneistä, 
jotka koskevat 61 §:ssä säädettyä velvolli-
suutta ilmoittaa tulisijoissa ja savuhormeissa 
olevista vioista tai puutteista ja 62 §:ssä sää-
dettyä nuohoojan velvollisuutta pitää luette-
loa nuohoamistaan kohteista ja säilyttää tie-
toja kymmenen vuoden ajan nuohouksen 
suorittamisesta. Pelastusrikkomuksesta voi-
taisiin tuomita sakkoon myös se, joka laimin-
lyö tarkastuksen yhteydessä 80 §:n 2 momen-
tin mukaisen velvollisuutensa esittää säädök-
sissä vaaditut suunnitelmat, muut asiakirjat ja 
järjestelyt tai jättää toimittamatta 80 §:n 
3 momentissa tarkoitetut asiakirjat alueen pe-
lastusviranomaiselle.  

Ehdotetulla lailla rangaistavuuden ala laa-
jenisi. Lain tavoitteiden ja tarkoituksen toteu-
tumiseksi olisi kuitenkin tarkoituksenmukais-
ta, että tiettyjen säännösten noudattamatta 
jättämiseen liitetään sanktio. Käytännössä 
pelastusrikkomuksesta tuomittava sakko olisi 
useissa tapauksissa tarkoituksenmukaisin 
sanktio, koska esimerkiksi uhkasakolla ei 
kaikissa tilanteissa enää voida saavuttaa ha-
luttua tarkoitusta. Ehdotetun 62 §:n laimin-
lyöntiin voidaan nykyisen pelastuslain 82 §:n 
mukaisesti puuttua asettamalla uhkasakko tai 
teettämisuhka. Nuohousluettelon pitämisen ja 
säilyttämisen laiminlyönnistä olisi kuitenkin 
tarkoituksenmukaisempaa säätää pelastusrik-
komuksena, koska nuohousluettelon jälkikä-
teinen laatiminen ei käytännössä ole luotetta-

vaa. Sama koskee myös 61 §:ssä säädettyä 
velvollisuutta ilmoittaa tulisijoissa ja savu-
hormeissa olevista vioista tai puutteista.  
 
16 luku Erinäiset säännökset 

107 §. Onnettomuuden tutkinta. Voimassa 
olevan pelastuslain 87 §:ssä säädetään onnet-
tomuuden selvittämisestä. Nykyisen sään-
nöksen 1 momentin mukaan alueen pelastus-
viranomaisen tehtävänä on arvioida ja tarvit-
taessa myös selvittää tulipalon syy ja 2 mo-
mentin mukaan sisäasiainministeriö voi mää-
rätä suoritettavaksi tulipalon tai muun onnet-
tomuuden selvittämiseksi erityisen tutkinnan. 

Pelastuslaitoksen vastuulla olevasta palon-
tutkinnasta ehdotetaan säädettäväksi lain 41 
§:ssä ja sisäasiainministeriön määräämästä 
onnettomuuden tutkinnasta käsillä olevassa 
lakiehdotuksen 107 §:ssä. 

Ehdotetussa pykälässä on onnettomuuden 
tutkintaa säädelty nykyistä tarkemmin ja 
täsmällisemmin. Pykälään on otettu säännök-
set tutkintalautakunnasta ja sen kokoon-
panosta. Onnettomuuden tutkintaan liittyväs-
tä tiedonsaantioikeudesta säädettäisiin lain 
88 §:ssä ja tutkintaan liittyvästä poliisin vir-
ka-avusta ehdotetun lain 49 §:n 2 momentis-
sa. 

Pykälässä säädettävä onnettomuustutkin-
nan ja lakiehdotuksen 41 §:ssä säädettävän 
palontutkinnan lisäksi onnettomuuksien tut-
kinnassa on säädetty useammassa muussakin 
laissa. Esitutkintalain (449/1987) perusteella 
poliisin tai muun esitutkintaviranomaisen on 
toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn il-
moituksen perusteella tai muutoin on syytä 
epäillä tulipalon johtuneen rikollisesta toi-
minnasta, kuten tahallisesta sytyttämisestä. 
Yleisen turvallisuuden lisäämiseksi ja onnet-
tomuuksien ehkäisemiseksi on tutkittava 
suuronnettomuudet sekä ilmailussa, raidelii-
kenteessä ja vesiliikenteessä tapahtuneet on-
nettomuudet siten kuin siitä säädetään laissa 
suuronnettomuuksien tutkinnasta (373/1985). 
Tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tut-
kinnasta annetussa laissa (24/2001) säädetään 
liikenneturvallisuuden lisäämiseksi tehtäväs-
tä onnettomuuksien tutkinnasta niissä tapa-
uksissa, joissa ei suoriteta suuronnettomuus-
tutkintaa. Kemikaali- ja räjähdeonnettomuu-
det tutkitaan vaarallisten kemikaalien ja rä-
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jähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetus-
sa laissa (390/2005) säädetyn mukaisesti sil-
loin kun kyse ei ole suuronnettomuudesta. 
Niissäkin tapauksissa, joissa tulipalo tai muu 
onnettomuus tutkitaan edellä mainittujen la-
kien perusteella, sisäasiainministeriö voisi 
asettaa tutkintalautakunnan, jos se on tarpeen 
esimerkiksi pelastustoimen toimintamene-
telmien arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Pe-
lastuslain mukainen onnettomuustutkinta 
suoritetaan tarvittavassa yhteistyössä muun 
onnettomuustutkinnan kanssa.   

108 §. Pelastustoimen laitteiden sijoittami-
nen rakennukseen. Pelastustoimen laitteiden 
sijoittamisesta rakennukseen säädetään voi-
massa olevan pelastuslain 31 §:ssä. 

Pykälässä ehdotettu vastaa pääpiirteissään 
voimassa olevaa sääntelyä. Pykälään on lisät-
ty nimenomainen velvoite kuulla rakennuk-
sen tai rakennelman omistajaa ja haltijaa en-
nen laitteiden sijoittamista. Kuten voimassa 
olevassa laissa, rakennelmilla tarkoitetaan 
esimerkiksi radiomastoja ja pelastustoimen 
laitteilla esimerkiksi väestönhälyttimiä ja nii-
den ohjausjärjestelmiä. Pelastustoimen lait-
teiden sijoittamisessa noudatettaisiin, kuten 
nykyisinkin, maankäyttö- ja rakennuslaissa 
annettuja säännöksiä yhdyskuntateknisten 
laitteiden sijoittamisesta. Jollei viimeksi 
mainittujen laitteiden sijoittamisesta ole so-
vittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, 
sijoittamisesta päättää maankäyttö- ja raken-
nuslaissa säädetyn mukaisesti kunnan raken-
nusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta 
päätettäessä on lain mukaan kiinnitettävä 
huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheudu 
tarpeetonta haittaa. Kiinteistön omistajalla 
olisi oikeus saada pelastustoimen laitteiden 
sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahin-
gosta korvaus. Jollei korvauksesta sovita asi-
anomaisten kesken, asia ratkaistaisiin maan-
käyttö- ja rakennuslaissa säädetyn mukaisesti 
lunastuslain mukaisessa järjestyksessä. 
Maankäyttö- ja rakennuslain 162 §:ssä sääde-
tään laitteiden muuttamisesta ja poistamisesta 
ja 163 §:ssä vähäisten laitteiden sijoittami-
sesta.  

109 §. Viranomaisverkon käytettävyyttä 
koskevat erityiset vaatimukset.  Viranomais-
verkko on yleiseen järjestykseen ja turvalli-
suuteen, pelastustehtäviin tai väestönsuoje-
luun liittyvien tarpeiden vuoksi rakennettu 

viestintäverkko. Liikenne- ja viestintäminis-
teriö päättää viestintämarkkinalain nojalla vi-
ranomaisradioverkon käyttöön oikeutetut ta-
hot. Pelastuslaitokset käyttävät viranomais-
verkon viestintävälineitä (radiopuhelimia) 
pelastustoiminnassa. Viranomaisverkon ra-
diopuhelinten kuuluvuus voi estyä rakennuk-
sen rakenteellisten syiden johdosta. Esimer-
kiksi suurissa kauppakeskuksissa ja sairaa-
loissa radiopuhelinten kuuluvuuteen vaikut-
tavat heikentävästi rakennusten metalli- ja 
betonirakenteet sekä tilojen mahdollinen si-
jainti syvällä maan alla. 

Säännös on tarkoitettu sovellettavaksi eri-
tyisesti tavanomaista suuremman henkilötur-
vallisuusriskin kohteissa, joissa voitaisiin eh-
dotetun säännöksen perusteella määrättävillä 
laitteilla varmistaa pelastustoimen yksiköi-
den asianmukainen toiminta.  Laitteilla var-
mistetaan pelastustoimen radioliikenne esi-
merkiksi savusukellustilanteissa. 

 Säännöksessä tarkoitettuja laitteita ovat 
esimerkiksi laajakaistatoistimet ja niihin kuu-
luvat antennit tai kaapelointi.  

110 §. Pelastusviranomaisen henkilökortti. 
Voimassa olevan pelastuslain 89 §:n 2 mo-
mentin mukaan pelastusviranomaisella on ol-
tava virkatehtävissään mukana virka-aseman 
tunnisteeksi tarkoitettu henkilökortti. 

Pykälässä ehdotettu vastaa voimassa olevaa 
sääntelyä. 

111 §. Pelastustoimen virkapuku ja pelas-
tustoimen suoja-asujen tunnukset. Voimassa 
olevan pelastuslain 89 §:n 1 momentissa sää-
detään pelastusviranomaisen virkapuvusta ja 
sen mukaan pelastusviranomaisen on käytet-
tävä virkatehtävissään virkapukua, jollei vir-
katehtävän laatu tai luonne muuta edellytä. 
Pelastustoimen virkapuvusta on säädetty tar-
kemmin pelastusviranomaisen ja Pelastus-
opiston henkilöstön virkapuvusta, virka-
asematunnuksista sekä pelastusviranomaisen 
henkilökortista annetussa sisäasiainministeri-
ön asetuksessa (687/2007).  

Pykälän 1 momentissa asetetaan pelastusvi-
ranomaisille nykyistä sääntelyä vastaava vel-
voite käyttää pelastustoimen virkapukua. 
Nykyistä asetuksen sääntelyä vastaten pelas-
tuslaitoksen muun kuin pelastusviranomai-
siksi määrätyn henkilöstön velvollisuudesta 
käyttää virkapukua päättäisi asianomainen 
pelastuslaitos. 
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Laissa Pelastusopistosta on säädetty Pelas-
tusopiston henkilöstön virkapuvusta ja opis-
ton opiskelijoiden opiskelijapuvusta. Nykyis-
tä käytäntöä ja asetustasoista sääntelyä vas-
taavalla tavalla 2 momentissa säädettäväksi 
ehdotetun mukaisesti pelastustoimen virka-
pukua voisi käyttää Pelastusopiston henkilös-
tön virkapukuna ja pelastusopiston opiskeli-
joiden opiskelijapukuna. 

Sopimuspalokuntien ja muiden vapaaeh-
toisten palokuntien henkilöstöllä on voimassa 
olevassa asetuksessa annettu oikeus käyttää 
tietyin rajoituksin virkapukua palokuntapu-
kuna. Ehdotetun pykälän 3 momentissa sää-
dettäisiin vastaavasta oikeudesta. Virkapuvun 
käytöstä palokuntapukuna säädettäisiin tar-
kemmin sisäasiainministeriön asetuksella si-
ten, että vapaaehtoishenkilöstön käytössä 
oleva palokuntapuku on erotettavissa pelas-
tustoimen virkapuvusta. Virkapuvun käyttä-
minen osoittaa lähtökohtaisesti tiettyjä viran-
omaisvaltuuksia, jonka johdosta pelastustoi-
men virkapuku ja vapaaehtoishenkilöstön pa-
lokuntapuku tulee voida erottaa toisistaan 
riittävän selkeästi.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin nykyis-
tä käytäntöä vastaavalla tavalla puolustus-
voimien palotarkastuksista huolehtivien vir-
kamiesten oikeudesta käyttää pelastustoimen 
virkapukua puolustusvoimien pelastushenki-
löstön virkapukuna. Nykyistä käytäntöä vas-
taavasti sisäasiainministeriö ja Pääesikunta 
sopisivat puolustusvoimien pelastushenkilös-
tön virkapuvussa käytettävistä virka-
asematunnuksista ja muista tunnuksista siten, 
että pelastustoimen virkapuku ja puolustus-
voimien pelastushenkilöstön virkapuku ovat 
erotettavissa toimistaan. 

Pykälän 5 momentissa on nykyistä vastaa-
va asetuksenantovaltuus säätää tarkemmin 
pelastustoimen virkapuvusta ja siihen kuulu-
vista tunnuksista. Asetuksenantovaltuutta on 
täydennetty yksilöimällä nykyistä tarkemmin 
asiat, joista ministeriön asetuksella säädettäi-
siin. Tarvittaessa asetuksella voitaisiin säätää 
myös pelastustoimen suoja-asujen (sammu-
tusasujen) tunnuksista. 

112 §. Voimaantulosäännös. Säännöksen 
1 momenttiin on otettu tavanomainen voi-
maantulosäännös.  

Ehdotetulla pelastuslailla korvattaisiin 13 
päivänä kesäkuuta 2003 annettu pelastuslaki, 

joka ehdotetaan tämän vuoksi kumottavaksi 
2 momentissa. Momentissa ehdotetaan ku-
mottavaksi myös 13 päivänä  joulukuuta 
2001 pelastustoimen alueiden muodostami-
sesta annettu laki ja 12 päivänä huhtikuuta 
1935 annettu laki ihmishenkeä pelastettaessa 
sattuvan tapaturman korvaamisesta. Viimeksi 
mainittuja korvauksia vastaavat korvaukset 
on sisällytetty ehdotetun lain 103 §:ään. 

Pykälän 3 momenttiin on otettu lain voi-
maantulosta johtuvat tarpeelliset siirtymä-
säännökset koskien muun muassa muissa la-
eissa olevia viittauksia pelastuslakiin, väes-
tönsuojien rakentamisvelvollisuutta, uusia 
poistumisturvallisuusselvityksiä, nuohous-
palveluja koskevien sopimus voimassaoloa, 
kelpoisuusvaatimuksia sekä kumotun pelas-
tuslain nojalla annettujen asetusten voimas-
saoloa. Momentin 18 kohdan mukaan lain 
71 §:n säännöstä väestönsuojien rakentamis-
velvollisuudesta uudisrakentamisen yhtey-
dessä sovellettaisiin kumotun lain asian-
omaisten säännösten sijasta sellaiseenkin ra-
kennushankkeeseen, johon rakennuslupa on 
haettu jo ennen tämän lain voimaantuloa sen 
jälkeen, kun laki on vahvistettu, jos tämän 
lain soveltaminen johtaa rakennuksen omis-
tajan kannalta lievempiin vaatimuksiin väes-
tönsuojan rakentamisessa. Sellaisissa tapauk-
sissa, joissa rakennuslupa on saatu voimaan-
tulosäännöksessä mainittua ajankohtaa aikai-
semmin, väestönsuojan rakentamiseen vel-
vollinen voisi halutessaan hakea muutosta 
rakennuslupaan väestönsuojan rakentamisen 
osalta ja muutoksesta päätettäessä voitaisiin 
ottaa huomioon ehdotetun uuden pelastuslain 
säännökset väestönsuojan rakentamisvelvol-
lisuudesta. Ehdotetun 75 §:n mukaan aluehal-
lintovirasto voisi myös myöntää yksittäista-
pauksessa vapautuksen väestönsuojan raken-
tamisvelvollisuudesta, jos väestönsuojan ra-
kentamisesta aiheutuu tavanomaista huomat-
tavasti korkeampia rakentamiskustannuksia 
suhteessa asianomaisen rakennuksen raken-
tamiskustannuksiin tai vapautuksen myöntä-
miseen on muu erityisen painava syy. Sään-
nöksessä tarkoitettuna erityisen painavana 
syynä voitaisiin pitää muun muassa tilannet-
ta, jossa lain voimaan tulon jälkeen rakenteil-
la olevassa rakennuksessa ilman helpotusta 
jouduttaisiin noudattamaan kumotun lain vä-
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estönsuojan rakentamista koskevia tiukempia 
vaatimuksia. 

Pykälän 4 momenttiin on otettu tavan-
omainen lain täytäntöönpanoa koskeva sään-
nös. 

 
1.2 Laki meripelastuslain 23 §:n muut-

tamisesta 

23 §. Korvaus tapaturmasta. Ehdotetulla 
pelastuslailla kumottaisiin ihmishenkeä pe-
lastettaessa sattuvan tapaturman korvaami-
sesta annettu laki (158/1935), jota on sovel-
lettu myös meripelastustoimen tehtäviin eli 
ihmishenkeä merellä pelastettaessa sattunut 
tapaturma on voinut tulla korvattavaksi mai-
nitun lain mukaan. Meripelastuslakiin 
(1145/2001) ei sisälly säännöstä tapaturman 
korvaamisesta omatoimiseen meripelastus-
toimintaan ryhtyneille. Koska tällaisen tapa-
turman korvattavuuden on tarkoituksenmu-
kaista olla vastaisuudessakin voimassa, tulisi 
meripelastuslain 23 §, jossa säädetään tapa-
turmasta suoritettavasta korvauksesta, ulottaa 
koskemaan myös niitä tilanteita, joita voi-
massa olevan lainsäädännön mukaisesti kor-
vataan ihmishenkeä pelastettaessa sattuvan 
tapaturman korvaamisesta annetun lain mu-
kaisesti. Käytännössä tämä tapahtuisi laajen-
tamalla 23 §:n soveltamisalaa koskemaan 
myös meripelastuslain 10 §:n 2 momentissa 
säädettyä tilannetta, jonka mukaan se, joka 
tietää toisen olevan vaarassa merellä, on vel-
vollinen, jos se häntä itseään tai muita koh-
tuuttomaan vaaraan saattamatta on mahdol-
lista, ryhtymään oma-aloitteisesti tilanteen 
edellyttämiin tarpeellisiin ja mahdollisiin 
toimiin vaarassa olevan pelastamiseksi. 

Pykälän kieliasua tarkistettaisiin samalla ja 
pykälästä kumottaisiin tarpeettomana sen 
toinen momentti, koska pykälän kolmannessa 
momentissa sovellettavaksi määritellyssä ta-
paturmavakuutuslaissa on säännökset, joiden 
mukaan työnantaja, joka on maksanut tapa-
turman aiheuttamalta sairausajalta palkkaa, 
on oikeutettu saamaan korvauksena työnteki-
jälle tulevasta korvauksesta vastaavan mää-
rän samalta ajalta. 

Meripelastuslain 23 §:n 3 momenttia ehdo-
tetaan muutettavaksi siten, että se vastaisi 
ehdotettua pelastuslain 103 §:n 4 momentissa 
olevaa sääntelyä. 

2  Tarkemmat säännökset  ja  mää-
räykset  

Ehdotetun mukaan valtioneuvoston asetuk-
sella säädettäisiin tarkemmin: kohteista joi-
hin on laadittava pelastussuunnitelma (15 §), 
yleisötilaisuuksista ja tapahtumista joihin on 
laadittava pelastussuunnitelma (16 §), sekä 
väestönsuojan koosta, rakenteesta ja sijain-
nista (74 §). 

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin li-
säksi tarvittaessa säätää tarkemmin: raken-
nuksen pelastussuunnitelman sisällöstä 
(15 §), yleisötilaisuuden pelastussuunnitel-
man sisällöstä (16 §), poistumisturvallisuus-
selvityksen laatimisesta ja päivittämisestä se-
kä selvityksen sisällöstä (19 §), sisäasiainmi-
nisteriön ja aluehallintoviraston tehtävistä pe-
lastustoimessa (23 §), alueen pelastustoimen 
ja pelastuslaitoksen tehtävistä (27 §), viran-
omaisten, laitosten ja liikelaitosten yhteis-
toiminnasta pelastustoiminnassa (46 §), vir-
ka- ja asiantuntija-avun antamisesta pelastus-
viranomaisille (49 §), pelastusviranomaisten 
antamasta virka-avusta (50 §), vapaaehtois-
ten osallistumisesta pelastustoimeen (51 §), 
valtuutetun oppilaitoksen oikaisu- ja kurinpi-
tolautakunnasta (55 §), pelastustoimintaan 
päätoimenaan osallistuvan sekä sivutoimisen 
ja vapaaehtoisen henkilöstön tutkinnoista ja 
koulutuksesta (57 §), valvonnassa käytettä-
vistä riskien arvioimisen perusteista, palotar-
kastusten ja muiden valvontatoimenpiteiden 
määrittelystä sekä valvontasuunnitelman to-
teutumisen arvioinnista (79 §) ja alueen pe-
lastusviranomaisen velvollisuudesta antaa ti-
lastotietoja (87 §). 

Sisäasiainministeriön asetuksella säädettäi-
siin tarkemmin: pelastustien merkitsemisestä 
(11 §), ulkoisen pelastussuunnitelman laati-
misesta, uusimisesta ja sisällöstä, väestön 
kuulemisesta suunnitelman laatimisen yhtey-
dessä ja suunnitelmasta tiedottamisesta, 
suunnitelman mukaisista harjoituksista, 
suunnitelman ja harjoitusten toteutumisen 
valvonnasta sekä asianomaisissa kohteissa 
tapahtuneita onnettomuuksia koskevien tieto-
jen merkitsemisestä pelastustoimen toimen-
piderekisteriin (48 §), väestönsuojan teknisis-
tä yksityiskohdista (74 §), pelastusviran-
omaisen henkilökortin tietosisällöstä ja val-
mistamisesta sekä henkilökortin tilaamisesta 
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ja palauttamisesta (110 §), sekä pelastustoi-
men virkapuvusta sekä siihen kuuluvista vir-
ka-asematunnuksista ja muista tunnuksista 
sekä palokuntapuvun ja opiskelijapuvun 
merkitsemisestä ja tunnusten käytöstä siten, 
että ne ovat erotettavissa pelastustoimen vir-
kapuvusta (111 §). 

Sisäasiainministeriön asetuksella voitaisiin 
lisäksi tarvittaessa säätää tarkemmin: raken-
nusten uloskäytävien ja kulkureittien merkit-
semisestä ja valaisemisesta (10 §), 12 §:n 
1 momentissa tarkoitettujen laitteiden toimin-
takunnossa pitämiseen liittyvistä teknisistä 
yksityiskohdista ja menettelytavoista, kun-
nossapito-ohjelmasta, laitteista, joille on teh-
tävä käyttöönotto- tai määräaikaistarkastus 
tai jotka on huollettava määrävälein, huollon 
ja tarkastuksen ajankohdasta ja määrävälistä 
sekä näiden toimenpiteiden kirjaamisesta 
(12 §), tulisijoista ja savuhormeista, jotka on 
nuohottava määrävälein, sekä nuohouksen 
ajankohdasta ja määrävälistä (13 §), ilman-
vaihtokanavista ja -laitteista, jotka on palo-
turvallisuussyistä puhdistettava määrävälein 
sekä puhdistuksen ajankohdasta ja määrävä-
listä ja puhdistustyön sisällöstä (13 §), palo-
varoittimien, tai muiden laitteiden jotka 
mahdollisimman aikaisin havaitsevat alkavan 
tulipalon ja varoittavat asunnossa olevia, riit-
tävästä määrästä, asianmukaisesta sijoittami-
sesta sekä niiden toiminnasta (17 §), alueen 
pelastustoimen palvelutasopäätöksen sisäl-
löstä ja rakenteesta (29 §), pelastustoimintaan 
kuuluvien eri tehtävien edellyttämien perus-
taitojen ja kunnon tasosta sekä kuntotestien 
järjestämisestä (39 §), nuohoustyön sisällöstä 
ja nuohoustyöstä annettavasta tositteesta 
(60 §) sekä pelastustoimen palveluksesta 
eläkkeelle jääneen henkilön oikeudesta käyt-
tää pelastustoimen virkapukua pelastustoi-
men yhteisöjen tilaisuuksissa ja pelastustoi-
minnan johtajan tunnuksista pelastustoimen 
suoja-asuissa sekä muistakin pelastustoimin-
nassa käytettävistä suoja-asujen tunnuksista 
(111 §). 

Puolustusministeriön asetuksella säädettäi-
siin tarvittaessa tarkemmin puolustusvoimien 
salassa pidettävien kohteiden palotarkastus-
toiminnasta (83 §). 

 

3  Voimaantulo 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on 
hyväksytty ja vahvistettu. 

 
4  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Yleistä 

Pelastuslakiehdotus sisältää sääntelyä, joka 
on merkityksellistä perustuslaissa säädettyjen 
perusoikeuksien kannalta. Lailla olisi vaiku-
tuksia perustuslain 7 §:n 1 momentissa sää-
dettyyn henkilökohtaiseen vapauteen, perus-
tuslain 9 §:n 1 momentissa säädettyyn liik-
kumisvapauteen, perustuslain 10 §:n 1 mo-
mentissa säädettyyn yksityiselämän suojaan 
ja perustuslain 15 §:ssä säädettyyn omaisuu-
den suojaan.  

 
Oikeus henkilökohtaiseen vapauteen 

Perustuslain 7 §:n 1 momentin mukaan jo-
kaisella on oikeus elämään sekä henkilökoh-
taiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja 
turvallisuuteen. Pelastustoiminnan johtajan 
oikeus määrätä ihmisiä suojautumaan sekä 
siirtää ihmisiä, eläimiä ja omaisuutta pois 
vaaran uhkaamalta alueelta on tarkoitettu 
ihmisten hengen, terveyden ja omaisuuden 
turvaamiseksi eikä ehdotetun 36 §:n tämän 
vuoksi voi katsoa merkitsevän poikkeusta pe-
rustuslaissa säädettyyn henkilökohtaiseen 
vapauteen. 

Ehdotetun 37 §:n mukaan, jos ihmisen pe-
lastamiseksi tai onnettomuuden torjumiseksi 
on välttämätöntä, on pelastustoiminnan joh-
tajalla oikeus määrätä palo- ja onnettomuus-
paikalla tai sen läheisyydessä oleva työky-
kyinen henkilö, jolla ei ole pätevää syytä es-
teenä, avustamaan pelastustoiminnassa. Pe-
lastusviranomaisella on vastaavassa tilan-
teessa oikeus, jos tilanteen hallitseminen ei 
muutoin ole mahdollista, määrätä onnetto-
muuskunnassa oleskelevia työkykyisiä hen-
kilöitä viipymättä saapumaan palo- tai onnet-
tomuuspaikalle ja avustamaan pelastustoi-
minnassa. Tehtävästä on oikeus kieltäytyä 
vain pätevästä syystä.  
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Perustuslakivaliokunta on käsitellyt perus-
tuslain 7 §:n 1 momentin tulkintaa muun mu-
assa potilasturvallisuuden varmistamista kos-
keneen lakiehdotuksen yhteydessä (PeVL 
15/2007 vp, s. 4—5; ks. myös PeVL 31/1998 
vp, s. 3/II, PeVL 24/2001 vp, s. 3/I, PeVL 
9/2007 vp, s. 7—8). Pakkotyövelvollisuutta 
koskeva sääntely liittyy myös Euroopan ih-
misoikeussopimuksen 4 artiklan sekä kansa-
laisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koske-
van kansainvälisen yleissopimuksen 8 artik-
lan määräyksiin pakkotyön ja muun pakolli-
sen työn kielloista. Nämä kiellot eivät toi-
saalta ulotu työ- ja palvelusvelvollisuuksiin 
tilanteissa, joissa vaara tai onnettomuus uh-
kaa yhteiskunnan olemassaoloa tai hyvin-
vointia. Merkityksellisiä ovat myös kansain-
välisen työjärjestön yleissopimukset n:o 29 ja 
105. 

Perustuslakivaliokunta on työ- ja avusta-
misvelvollisuutta koskevia lakiehdotuksia ai-
emmin arvioidessaan kiinnittänyt sääntelyn 
tarkkarajaisuudesta ja täsmällisyydestä sekä 
oikeasuhtaisuudesta johtuvien vaatimusten 
takia huomiota velvollisuuden ajalliseen kes-
toon samoin kuin velvoitettavan henkilöryh-
män laajuuteen ja määräytymisperusteisiin. 
Valiokunta on pitänyt säätämisjärjestykseen 
vaikuttavalla tavalla ongelmallisena esimer-
kiksi ehdotusta, josta ei selvästi ilmennyt, 
ketkä kuuluivat tai voivat kuulua väestönsuo-
jelukoulutukseen velvoitettavien joukkoon ja 
miten heidät valitaan (PeVL 31/1998 vp, 
s. 4/I). Perustuslakivaliokunta on lisäksi val-
miuslakiehdotusta koskevassa lausunnossaan 
(PeVL 6/2009 vp, s. 12/II) pitänyt ongelmal-
lisena, että työvelvollisuuden piiriin kuuluisi 
lähes rajoittamaton henkilöjoukko. Perustus-
laista johtuvat vaatimukset ovat jääneet täyt-
tymättä myös ehdotuksista, joissa ei ole ollut 
riittävän täsmällisiä säännöksiä työvelvolli-
suuden ajallisesta kestosta (PeVL 8/2006 vp, 
s. 5/II, PeVL 9/2007 vp, s. 8/II, PeVL 6/2009 
vp, s. 12/II). 

Perustuslakivaliokunta on pitänyt sääntelyn 
oikeasuhtaisuuden kannalta merkityksellise-
nä sitä, että pakkotyömääräys vaikeuttaisi 
huomattavasti määrättäväksi aiotun henkilön 
perheen tai omaisten hyvinvointia, hänen 
työnantajansa toimintaa tai jos määräyksestä 
aiheutuisi muusta syystä erityisen suurta hait-
taa määrättäväksi aiotulle henkilölle.  

Onnettomuuspaikalla tai onnettomuuskun-
nassa oleviin henkilöihin kohdistuva pelas-
tustoiminnan avustamistehtävään liittyvä 
henkilökohtaisen vapauden rajoitus on tila-
päinen ja yleensä lyhytkestoinen. Oikeus 
määrätä avustamaan pelastustoiminnassa us-
kottaisiin vain viranomaisasemassa olevalle 
pelastusviranomaiselle tai virkavastuun alai-
sena toimivalle muulle pelastustoiminnan 
johtajalle. Onnettomuuksia, joissa apujouk-
koja tarvittaisiin, olisivat esimerkiksi laaja 
metsäpalo, tulva tai muu erittäin tuhoisa 
suuronnettomuus tai luonnonmullistus, joi-
den pelastustehtävissä tarvitaan runsaasti 
työvoimaa. Avustamisvelvollisuudesta olisi 
oikeus kieltäytyä pätevästä syystä. Merkittä-
viä ja laajoja vaikutuksia aiheuttavaa onnet-
tomuutta voidaan verrata ihmisoikeussopi-
muksissa tarkoitettuun kriisitilanteeseen, jos-
sa pakkotyön kiellosta voidaan poiketa. Hen-
kilöiden määrääminen avustustehtäviin tulisi 
kysymykseen harvoin, mutta tämän mahdol-
lisuuden säilyttäminen laissa on tärkeän ylei-
sen edun mukaista.  

Hallituksen esityksessä 37 §:n velvollisuut-
ta on rajattu siten, että määräys voitaisiin an-
taa olemaan voimassa siihen asti kunnes jär-
jestäytynyttä apua on riittävästi palo- tai on-
nettomuuspaikalla. Pelastusviranomainen tai 
muu pelastuslaissa määritelty pelastustoi-
minnan johtaja voisi määrätä henkilön osal-
listumaan pelastustoimintaan korkeintaan 
yhdeksi vuorokaudeksi. Määräys voitaisiin 
toistaa enintään yhden kerran, jolloin velvol-
lisuuden pisin mahdollinen yhtäjaksoinen 
kesto voisi olla kaksi vuorokautta. Henkilöllä 
olisi oikeus saada todistus siitä, että hänet on 
määrätty avustamaan pelastustoiminnassa. 
Ehdotetussa sääntelyssä on näin ollen otettu 
huomioon vaatimukset velvollisuuden ajalli-
sesta kestosta ja siitä, kuinka monta kertaa 
määräys voidaan uudistaa. Lisäksi velvolli-
suus on sidottu järjestäytyneen avun saami-
seen palo- tai onnettomuuspaikalle. 

 
Liikkumisvapaus 

Perustuslain 9 §:n 1 momentin mukaan 
Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti 
oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus liik-
kua maassa ja valita asuinpaikkansa. Ehdote-
tun 36 §:n perusteella henkilöllä on velvolli-
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suus totella evakuointikäskyä. Säännöksessä 
tarkoitetut toimenpiteet on tarkoitettu ihmis-
ten hengen ja terveyden suojaamiseksi. Kun 
jokin alue evakuoidaan siksi, että siellä asu-
minen tai oleskeleminen on vaaraksi ihmis-
ten turvallisuudelle, tarvitaan evakuointien 
tarkoituksen turvaamiseksi oikeus kieltää tai 
rajoittaa liikkuminen vaarallisella alueella. 
Paikkakunnalta poistumisen kiellolla on tar-
koitus estää väestön hallitsematon siirtymi-
nen joltakin alueelta tilanteessa, jossa väestö 
poistumismatkallaan joutuisi vaaraan esi-
merkiksi säteilytilanteen, kemikaalionnetto-
muuden tai muun merkittäviä ja laajoja vai-
kutuksia aiheuttavan onnettomuuden johdos-
ta. 

Ehdotetut liikkumisvapauden rajoitukset 
ovat ihmisten hengen ja terveyden suojaami-
seksi välttämättömiä, eivätkä ne ole saavutet-
tavissa perusoikeuteen vähemmän puuttuvin 
keinoin (PeVL 51/2006 vp, s. 6).  
 
Yksityiselämän suoja 

Perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan 
jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha 
on turvattu. Henkilötietojen suojasta sääde-
tään tarkemmin lailla. Perustuslakivaliokunta 
on viitannut henkilötietojen suojan laintasoi-
sen sääntelyn vaatimukseen ja korostanut 
yleisesti lain yksityiskohtaisten säännösten 
täsmällisyyden tärkeyttä. Valiokunta on erik-
seen todennut myös, että kysymys henkilöre-
kistereihin talletettujen tietojen säilytysajois-
ta kuuluu perustuslain mukaisen lailla säätä-
misen vaatimuksen piiriin (PeVL 8/1995 vp). 

Henkilötietojen suojaa koskevan perusoi-
keussäännöksen kannalta tärkeitä säänneltä-
viä asioita ovat ainakin rekisteröinnin tavoite, 
rekisteröitävien henkilötietojen sisältö, niiden 
sallitut käyttötarkoitukset mukaan luettuna 
tietojen luovutettavuus ja tietojen säilytysai-
ka henkilörekisterissä, sekä rekisteröidyn oi-
keusturva samoin kuin näiden seikkojen 
sääntelemisen kattavuus ja yksityiskohtai-
suus lain tasolla  (PeVL 15/2008 vp,  s. 3,   
PeVL 11/2008 vp, s. 3/I, PeVL 35/2005 vp, 
s. 2/I). Lailla säätämisen vaatimus koskee va-
liokunnan aiemmin mainitsemien henkilötie-
tojen käsittelyyn liittyvien seikkojen lisäksi 
myös mahdollisuutta luovuttaa henkilötietoja 
teknisen käyttöyhteyden avulla (PeVL 

6/2003 vp, s. 2/I, PeVL 12/2002 vp, s. 5). 
Tietoja pyytävän on ennen teknisen käyt-
töyhteyden avaamista esitettävä selvitys siitä, 
että tietojen suojauksesta huolehditaan 
asianmukaisesti (ks. myös PeVL 14/2002 vp 
ja PeVL 15/2002 vp).  

Lakiehdotuksen 91—94 §:ssä säädetään 
henkilörekistereistä, joita olisivat toimenpi-
derekisteri, varautumistehtävien rekisteri, 
valvontarekisteri ja sopimuspalokuntien hen-
kilörekisteri. Ehdotetuissa säännöksissä on 
määritelty kattavasti ja yksityiskohtaisesti 
henkilötietojen sisältö, käyttötarkoitus ja säi-
lytysaika. Rekisteröitävät tiedot ovat välttä-
mättömiä pelastustoimen asianmukaisen hoi-
tamisen kannalta ja rekisteröinnin hyödyt 
ovat merkittäviä. Lisäksi rajoitukset ovat oi-
keasuhtaisia (PeVL 14/2009 vp, s. 3/II).   

Paloturvallisuuteen liittyvä valvonta ulot-
tuu kotirauhan suojan piiriin. Perustuslakiva-
liokunnan käytännössä on pidetty merkityk-
sellisenä sitä, voidaanko tarkastuksia pitää 
perustuslain 10 §:n 3 momentin tarkoittamas-
sa mielessä välttämättöminä perusoikeuksien 
turvaamiseksi. Valiokunta on esimerkiksi 
katsonut perusoikeuksien turvaamisesta ole-
van kyse asuntojen korjaus-, energia- ja ter-
veyshaitta-avustusten myöntämiseen liitty-
vässä tarkastuksessa (PeVL 39/2005 vp, 
s. 2). Tällaisessa sääntely-yhteydessä on va-
liokunnan mielestä sinänsä hyväksyttävää 
säätää mahdollisuudesta tehdä kotirauhan pii-
riin ulottuvia tarkastuksia sen varmistamisek-
si, että avustukset myös tosiasiassa käytetään 
perusoikeuksien toteutumisen edistämiseen. 

Paloturvallisuuteen liittyvän valvonnan tar-
koituksena on huolehtia ihmisten turvallisuu-
desta ehkäisemällä tulipaloja ja muita onnet-
tomuuksia. Ehdotettu 80 §:n säännös säädet-
täisiin ihmisten hengen ja terveyden, omai-
suuden ja ympäristön suojaamiseksi ja ehdo-
tetusta säännöksestä aiheutuvan kotirauhan 
rajoituksen voidaan katsoa tapahtuvan perus-
oikeuksien turvaamiseksi. Valvonnan kannal-
ta on välttämätöntä, että viranomaisella on 
oikeus tarkastaa myös kotirauhan suojaan 
kuuluvia tiloja. Palo- tai onnettomuusvaaras-
ta ei aiheudu vaaraa pelkästään kohteen 
omalle turvallisuudelle vaan tulipaloista, rä-
jähdyksistä ja muista vastaavista onnetto-
muuksista joutuvat kärsimään myös lähipii-
rissä asuvat tai oleskelevat. Tarkastusten voi-
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daan katsoa olevan siten myös tärkeän ylei-
sen edun vaatimia. 

Ehdotetun 108 §:n mukaan rakennuksen tai 
rakennelman omistaja ja haltija olisi velvol-
linen sallimaan, että alueen pelastusviran-
omaiset voivat sijoittaa rakennukseen tai ra-
kennelmaan pelastustoimen tarvitsemia lait-
teita. Laitteiden sijoittamiseen sovellettaisiin, 
mitä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 
161—163 §:ssä on säädetty yhdyskuntatek-
nisten laitteiden sijoittamisesta. Maankäyttö- 
ja rakennuslain 161 §:n 3 momentin nojalla 
kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus 
saada korvaus pykälän 1 momentissa tarkoi-
tetun johdon tai muun laitteen sijoittamisesta 
aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Jollei 
korvauksesta sovita, asia ratkaistaan kiinteän 
omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunas-
tuksesta annetun lain (603/1977) mukaisessa 
järjestyksessä. Pykälän 1 momentin mukaan 
sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä 
huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta 
tarpeetonta haittaa.  

Pelastustoimen tarvitsemien laitteiden si-
joittaminen ei muodosta yksityiselämän suo-
jan kannalta merkittävää rajoitusta. Sääntely 
ei ole myöskään perustuslain 15 §:n omai-
suudensuojasäännöksen kannalta ongelmalli-
nen, koska laitteiden sijoittamisesta aiheutu-
vasta haitasta ja vahingosta maksettaisiin 
korvaus.  

Ehdotetun 88 §:n mukaan pelastuslain 
41 §:n mukaista palontutkintaa suorittavalla 
alueen pelastusviranomaisella ja 107 §:n mu-
kaista onnettomuuden tutkintaa suorittamaan 
määrätyllä tutkintalautakunnan jäsenellä ja 
pysyvällä asiantuntijalla on oikeus päästä 
onnettomuuskohteeseen, saada salassapito-
säännösten estämättä tutkinnassa tarvittavia 
asiakirjoja onnettomuuskohteen edustajalta ja 
tietoja viranomaisilta sekä ottaa näytteitä on-
nettomuuskohteesta. Tiedonsaantioikeus 
saattaisi ulottua kotirauhan suojan piiriin. 
Tutkintalautakuntaa avustavan asiantuntijan 
toimivaltuudessa päästä kotirauhan suojan 
piirissä olevaan tilaan olisi kyse tutkintalau-
takuntaa avustavasta tehtävästä. Perusoikeu-
den rajoittaminen olisi kuitenkin perusteltua, 
koska tutkintaa ei käytännössä voida suorit-
taa perusoikeuteen vähemmän puuttuvin kei-
noin.  

Tutkintalautakunnan jäsen ja pysyvä asian-
tuntija voi olla myös muu kuin viranomai-
sasemassa oleva henkilö. Tämä johtuu siitä, 
että viranomaisilla ei ole aina välttämättä 
kaikkea tarvittavaa asiantuntemusta tutkin-
nan suorittamiseksi, vaan tutkinnassa joudu-
taan käyttämään ulkopuolisia asiantuntijoita 
(vrt. esim. PeVL 42/2005 vp, s. 2/II). Onnet-
tomuuksien tutkinnasta annetussa laissa 
(373/1985) on vastaavasti säännelty tutkinta-
lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan jäsenet 
toimivat virkavastuulla. 
 
Omaisuuden suoja 

Perustuslain 15 §:n mukaan jokaisen omai-
suus on turvattu ja omaisuuden pakkolunas-
tuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta 
vastaan säädetään lailla. Lakiehdotuksen 36 
§:ssä alueen pelastusviranomaiselle ja sisä-
asiainministeriön pelastusviranomaiselle sää-
dettäisiin toimivalta määrätä antamaan käy-
tettäväksi rakennuksia, viesti- ja tietoliiken-
neyhteyksiä ja välineitä sekä pelastustoimin-
nassa tarvittavaa kalustoa, välineitä ja tarvik-
keita, elintarvikkeita, poltto- ja voiteluaineita 
ja sammutusaineita, jos tilanteen hallitsemi-
nen ei muuten ole mahdollista. Näistä hyö-
dykkeistä suoritettaisiin täysi korvaus ja 
käyttöön otetulle omaisuudelle aiheutunut 
vahinko korvattaisiin.  

Valtuuden tarkoituksena on antaa mahdol-
lisuus täydentää pelastajien kalustoa ja varus-
teita, jos tarve on välttämätön ja kiireellinen, 
ja niitä on onnettomuuspaikan läheisyydessä 
saatavilla. Omaisuuden käyttöönotto olisi 
mahdollista vain poikkeuksellisissa hätätilan-
teissa, joissa ihmiset, omaisuus tai ympäristö 
ovat uhattuina ja toimenpiteellä voitaisiin es-
tää suuremman vahingon syntyminen. Ehdo-
tetun 36 §:n 2 momentissa rajoitusta on tar-
kennettu siten, että omaisuutta, jota omai-
suuden omistaja tai haltija itse tarvitsee sa-
manaikaisesti tulipalon tai muun onnetto-
muuden torjumiseksi, ei saa määrätä luovu-
tettavaksi, ellei se ole välttämätöntä ihmis-
hengen pelastamiseksi. Säännöksen sisältä-
mää omaisuudensuojan rajoitusta voidaan pi-
tää vähäisenä, koska se koskee poikkeuksel-
lisia tilanteita, rajoitettua joukkoa onnetto-
muuden lähipiirissä olevia ihmisiä tai oike-
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ushenkilöitä, ja tapahtuu täyttä korvausta 
vastaan. 

Ehdotettu käyttöönotto-oikeus voidaan kat-
soa sellaiseksi toimivaltuudeksi, johon liittyy 
painava yhteiskunnallinen tarve ja joka on 
oikeasuhtaista, koska käyttöön otetuista hyö-
dykkeistä suoritettaisiin täysi korvaus ja 
käyttöön otetulle omaisuudelle mahdollisesti 
aiheutunut vahinko korvattaisiin (PeVL 
51/2006 vp, s. 5/II). Ehdotettu sääntely ei 
näin ollen muodostu perustuslain kannalta 
ongelmalliseksi. 

Alueen pelastusviranomaiselle ja sisäasi-
ainministeriön pelastusviranomaiselle annet-
taisiin 36 §:n 1 momentin 4 kohdassa ehdote-
tun mukaisesti oikeus ryhtyä muihinkin kuin 
momentissa edellä tarkemmin yksilöityihin 
pelastustoiminnassa tarpeellisiin toimenpitei-
siin. Säännöksen tarkoituksena on turvata pe-
lastustoimen sujuvuus ja ennakoida sellaisia 
tilanteita, joita ei ole määritelty momentin 
muissa kohdissa. Pelastustoiminnassa käytet-
täviä valtuuksia säänneltäisiin 36 §:ssä jo 
muutoin niin laajasti, että käytännössä alueen 
pelastusviranomaisen ja sisäasiainministeriön 
pelastusviranomaisen toimivalta ryhtyä mai-
nitussa säännöksen kohdassa tarkoitettuihin 
muihinkin pelastustoiminnassa tarpeellisiin 
toimenpiteisiin ei muuttaisi merkittävästi vi-
ranomaistoimivallan laajuutta.  

Ehdotetun 82 §:n mukaan kohteeseen, jossa 
harjoitettu toiminta tai olosuhteet aiheuttavat 
palo- tai henkilöturvallisuudelle tai ympäris-
tölle tavanomaista suuremman vaaran, voisi 
alueen pelastusviranomainen erityisestä syys-
tä määrätä hankittavaksi tarkoituksenmukais-
ta sammutuskalustoa ja muita pelastustyötä 
helpottavia laitteita tai asennettavaksi auto-
maattisen sammutuslaitteiston sekä ryhtyä 
sanotussa kohteessa muihinkin välttämättö-
miin toimenpiteisiin onnettomuuksien ehkäi-
semiseksi sekä ihmisten ja omaisuuden tur-
vaamiseksi onnettomuuden varalta. Hoitolai-
tosten ja erityisryhmien palvelu- ja tukiasun-
tojen poistumisturvallisuuden varmistami-
seksi alueen pelastusviranomainen voisi an-
taa myös lakiehdotuksen 21 §:n mukaisen 
poistumisturvallisuuden toteuttamismääräyk-
sen ja siinä yhteydessä velvoittaa varusta-
maan hoitolaitos tai palvelu- ja tukiasunto 
esimerkiksi automaattisella sammutuslaitteis-
tolla, jotta rajoittuneen, heikentyneen tai 

poikkeavan toimintakyvyn omaavat henkilöt 
voisivat poistua turvallisesti rakennuksesta 
tulipalon sattuessa. Edelleen lakiehdotuksen 
109 §:n mukaisesti rakennuksen tai raken-
nelman omistaja voitaisiin velvoittaa pelas-
tustoiminnan asianmukaisen suorittamisen 
varmistamiseksi hankkimaan ja pitämään 
toimintakunnossa välttämättömiä pelastusvi-
ranomaisten käytössä olevan viranomaisra-
dioverkon käytettävyyttä parantavia laitteita. 
Viimeksi mainituilla laitteilla voidaan var-
mistaa esimerkiksi ihmisten pelastamiseen 
liittyvässä savusukellustoiminnassa pelastaji-
en käyttämien radiopuhelimien toiminta sel-
laisissa rakennuksissa, joissa puhelinten kuu-
luvuus on rakennuksen rakenteellisista omi-
naisuuksista johtuen heikko tai kuuluvuutta 
ei ole. 

Perustuslakivaliokunnan ratkaisukäytän-
nössä on todettu, että perusoikeusrajoitusten 
edellytyksiin kuuluvan suhteellisuusperiaat-
teen kannalta rajoitusten tulee olla välttämät-
tömiä hyväksyttävän tarkoituksen saavutta-
miseksi (PeVL 13/2007 vp, s. 2/II). Rajoitus 
ei myöskään saa mennä pitemmälle kuin on 
perusteltua ottaen huomioon rajoituksen taus-
talla olevan yhteiskunnallisen intressin pai-
navuus suhteessa rajoitettavaan oikeushy-
vään (PeVM 25/1994 vp, s. 5). Tämä merkit-
see yleensä sitä, etteivät rajoitukset saa olla 
omistajan kannalta kohtuuttomia (PeVL 
42/2006 vp, s. 4/I, PeVL 45/2005 vp, s. 2/II, 
PeVL 9/2004 vp, s. 7/II). Valiokunta on pitä-
nyt ongelmallisena sitä, että viranomaisella 
olisi harkintavalta ilmeisen kohtuuttoman 
velvollisuuden suhteen. Valiokunta on pitä-
nyt lisäksi aiheellisena täsmentää käsitettä 
”ilmeinen kohtuuttomuus” sitomalla se esi-
merkiksi aiheutuviin kustannuksiin ja vastaa-
viin seikkoihin. 

Ehdotettu 82 §:n hankintavelvollisuus ja 
21 §:n mukainen poistumisturvallisuuden to-
teuttamismääräys on liitetty säännöksissä 
henkilöiden suojaamiseen kohteissa, joissa 
ilmenee henkilöiden toimintakyvystä tai 
muusta syystä johtuen tavanomaista suurem-
pi vaara henkilöturvallisuudelle. Ehdotettu 
109 §:n mukainen hankintavelvollisuus on 
säännöksessä liitetty pelastusviranomaisten 
mahdollisuuksiin suorittaa asianmukaisesti 
lakisääteisiä tehtäviään ihmisten pelastami-
seksi tulipaloissa.  
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Alueen pelastusviranomaisen harkintaval-
taa on rajattu siten, että välttämättömien toi-
menpiteiden on perustuttava erityiseen syy-
hyn. Esimerkiksi 82 §:n säännöksessä tarkoi-
tetun automaattisen sammutuslaitteiston vält-
tämättömyys ja perusteltu syy sen asentami-
seen hoitolaitoksessa tai palvelu- ja tukiasu-
misessa arvioitaisiin ja perusteltaisiin lakieh-
dotuksen 19—21 §:n mukaisessa menettelys-
sä. Viranomaisen päätöksestä olisi oikeus 
hakea muutosta siten kuin pelastuslain 
104 §:ssä säädettäisiin. Pykälässä ehdotetun 
sääntelyn ei voida katsoa muodostuvan on-
gelmalliseksi perustuslain 15 §:ssä säädetyn 

omaisuuden suojan kannalta, kun otetaan ko-
konaisuutena huomioon sääntelyn tarpeelli-
suus yksilöiden ja yleisen turvallisuuden 
kannalta, viranomaisen harkintavallan rajoit-
taminen, sekä muutoksenhakuoikeus viran-
omaisen tekemään päätökseen. 

Edellä kerrotun perusteella lakiehdotukset 
voidaan hallituksen käsityksen mukaan käsi-
tellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 



 HE 257/2010 vp  
  

 

106 

Lakiehdotukset 

1. 

Pelastuslaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Lain tavoite 

Tämän lain tavoitteena on parantaa ihmis-
ten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuk-
sia. Lain tavoitteena on myös, että onnetto-
muuden uhatessa tai tapahduttua ihmiset pe-
lastetaan, tärkeät toiminnot turvataan ja on-
nettomuuden seurauksia rajoitetaan tehok-
kaasti. 

 
2 § 

Lain soveltamisala 

Tässä laissa säädetään ihmisten, yritysten 
sekä muiden yhteisöjen ja oikeushenkilöiden 
velvollisuudesta: 

1) ehkäistä tulipaloja ja muita onnetto-
muuksia; 

2) varautua onnettomuuksiin sekä toimin-
taan onnettomuuksien uhatessa ja sattuessa; 

3) rajoittaa onnettomuuksien seurauksia; 
4) rakentaa ja ylläpitää väestönsuojia; 
5) osallistua pelastustoiminnan tehtäviin ja 

väestönsuojelukoulutukseen. 
Tässä laissa säädetään lisäksi pelastustoi-

men viranomaisten: 
1) tehtävästä ohjata, neuvoa, valistaa ja 

valvoa 1 momentissa tarkoitettuja tahoja 
momentissa säädettyjen velvollisuuksien 
täyttämisessä; 

2) kiireellisistä tehtävistä, joiden tarkoituk-
sena on pelastaa ja suojata ihmisiä, omaisuut-
ta ja ympäristöä onnettomuuden uhatessa tai 
sattuessa sekä rajoittaa onnettomuudesta ai-

heutuvia vahinkoja ja lieventää onnettomuu-
den seurauksia (pelastustoiminta);  

3) organisaatiosta, hallinnosta ja toimival-
lasta. 

Pelastustoimen viranomaiset huolehtivat 
toimialaansa kuuluvista maasotavoimiin kuu-
luvien haavoittuneiden ja sairaiden aseman 
parantamisesta, merisotavoimiin kuuluvien 
haavoittuneiden, sairaiden ja haaksirikkoutu-
neiden aseman parantamisesta, sotavankien 
kohtelusta sekä siviilihenkilöiden suojelemi-
sesta sodan aikana tehdyissä Geneven sopi-
muksissa (SopS 8/1955), jäljempänä Gene-
ven yleissopimukset, sekä kansainvälisten 
aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta 
ja kansainvälistä luonnetta vailla olevien 
aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta 
tehdyissä Geneven yleissopimusten lisäpöy-
täkirjoissa (SopS 82/1980) määritellyistä vä-
estönsuojelutehtävistä.  

Tässä laissa säädetään myös yhteistoimin-
nasta 2 ja 3 momentissa mainittujen tehtävien 
hoitamisessa sekä niihin varautumisessa. 

Lisäksi pelastustoimen viranomaisille voi 
kuulua tehtäviä sen mukaan kuin muussa 
laissa säädetään. 

Tämän lain mukainen toiminta on suunni-
teltava ja järjestettävä siten, että se on mah-
dollista myös valmiuslain (1080/1991) mu-
kaisissa poikkeusoloissa. Pelastustoimen eri-
tyisistä toimivaltuuksista poikkeusoloissa 
säädetään valmiuslaissa. 
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2 luku 

Yleiset velvollisuudet 

 3 § 

Yleinen toimintavelvollisuus 

Jokainen, joka huomaa tai saa tietää tulipa-
lon syttyneen tai muun onnettomuuden ta-
pahtuneen tai uhkaavan eikä voi heti sam-
muttaa paloa tai torjua vaaraa, on velvollinen 
viipymättä ilmoittamaan siitä vaarassa olevil-
le, tekemään hätäilmoituksen sekä ryhtymään 
kykynsä mukaan pelastustoimenpiteisiin. 
 

4 § 

Huolellisuusvelvollisuus 

Jokaisen on oltava huolellinen tulipalon tai 
muun onnettomuuden vaaran ja vahingon 
välttämiseksi. 

Jokaisen on mahdollisuuksiensa mukaan 
valvottava, että hänen määräysvaltansa pii-
rissä noudatetaan tulipalon ja muun onnetto-
muuden ehkäisemiseksi ja henkilöturvalli-
suuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä 
ja määräyksiä. 
 

5 § 

Varovaisuus tulen käsittelyssä 

Tulta sekä syttyvää, räjähtävää tai muuta 
vaarallista ainetta on käsiteltävä huolellisesti 
ja riittävää varovaisuutta noudattaen. 

Ryhdyttäessä tulityöhön tai sellaiseen kor-
jaustyöhön tai muuhun työhön, jonka johdos-
ta tulipalon tai muun onnettomuuden vaara 
tuntuvasti lisääntyy, on huolehdittava riittä-
vistä varotoimista. 
 

6 § 

Avotulen teko 

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, 
jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun 
syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, 
ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on 
ilmeinen.  

Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman 
maanomistajan lupaa. 

Alueen pelastusviranomainen voi perustel-
lusta syystä kieltää avotulen teon pelastus-
toimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. 
Päätöksestä tulee tiedottaa tarpeellisessa laa-
juudessa. 

 
7 § 

Kulotus 

Edellä 6 §:ssä säädetyn estämättä saadaan 
kuivanakin aikana kulottaa erityistä varovai-
suutta noudattaen, jollei 6 §:n 3 momentista 
muuta johdu.  

Metsämaan kulotus on aina suoritettava ku-
lotuksen käytännön työhön perehtyneen met-
säammattilaisen valvonnassa. 
 

8 § 

Ilmoitusvelvollisuus 

Kulotuksen suorittajan tulee ilmoittaa kulo-
tuksesta ennakolta pelastuslaitokselle. Ilmoi-
tusvelvollisuus koskee myös muuta tulen-
käyttöä, josta muodostuu merkittävästi savua. 
 

3 luku 

Toiminnanharjoittajan sekä rakennuksen 
omistajan ja haltijan velvollisuudet 

9 § 

Rakennusten palo- ja poistumisturvallisuus 

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä 
toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdit-
tava siitä, että rakennus, rakennelma ja sen 
ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että: 

1) tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttä-
misen sekä leviämisen vaara on vähäinen; 

2) rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät 
tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilan-
teessa poistumaan rakennuksesta tai heidät 
voidaan pelastaa muulla tavoin; 

3) pelastustoiminta on tulipalon tai muun 
onnettomuuden sattuessa mahdollista;  

4) pelastushenkilöstön turvallisuus on otet-
tu huomioon. 
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Helposti syttyvää materiaalia tai muuta ta-
varaa ei saa säilyttää ullakolla, kellarissa, ra-
kennuksen alla tai sen välittömässä läheisyy-
dessä niin, että siitä aiheutuu tulipalon syt-
tymisen tai leviämisen vaaraa tai että tulipa-
lon sammuttaminen vaikeutuu. 

 
10 § 

Rakennusten uloskäytävät 

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä 
toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdit-
tava siitä, että uloskäytävät ja kulkureitit niil-
le pidetään kulkukelpoisina ja esteettöminä ja 
muutenkin sellaisessa kunnossa, että niitä 
voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti. 

Uloskäytävillä sekä ullakoiden, kellarien ja 
varastojen kulkureiteillä ei saa säilyttää tava-
raa.  

Uloskäytävät ja kulkureitit niille tulee tar-
vittaessa merkitä ja valaista asianmukaisesti. 
Merkitsemisestä ja valaisemisesta voidaan 
antaa tarkempia säännöksiä sisäasiainminis-
teriön asetuksella. 
 

11 § 

Kiinteistöjen pelastustiet 

Kiinteistön omistajan ja haltijan sekä toi-
minnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava 
siitä, että hälytysajoneuvoille tarkoitetut ajo-
tiet ja muut kulkuyhteydet (pelastustiet) pi-
detään ajokelpoisina ja esteettöminä ja että 
ne on merkitty asianmukaisesti. 

Pelastustielle ei saa pysäköidä ajoneuvoja 
eikä asettaa muutakaan estettä. 

Sisäasiainministeriön asetuksella annetaan 
tarkempia säännöksiä pelastustien merkitse-
misestä. 
 

12 § 

Laitteiden kunnossapito 

Seuraavat tässä laissa tai muissa säädöksis-
sä vaaditut tai viranomaisten määräämät va-
rusteet ja laitteet on pidettävä toimintakun-
nossa sekä huollettava ja tarkastettava asian-
mukaisesti: 

1) sammutus-, pelastus- ja torjuntakalusto; 

2) sammutus- ja pelastustyötä helpottavat 
laitteet; 

3) palonilmaisu-, hälytys- ja muut onnet-
tomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet; 

4) poistumisreittien opasteet ja valaistus; 
5) väestönsuojien varusteet ja laitteet. 
Edellä 1 momentissa tarkoitetuista velvoit-

teista vastaa rakennuksen yleisten tilojen ja 
koko rakennusta palvelevien järjestelyiden 
osalta rakennuksen omistaja, haltija ja toi-
minnanharjoittaja osaltaan sekä huoneiston 
haltija hallinnassaan olevien tilojen osalta. 

Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan 
antaa tarkempia säännöksiä:  

1) laitteiden toimintakunnossa pitämiseen 
liittyvistä teknisistä yksityiskohdista ja me-
nettelytavoista sekä kunnossapito-
ohjelmasta; 

2) laitteista, joille on tehtävä käyttöönotto- 
tai määräaikaistarkastus tai jotka on huollet-
tava määrävälein; 

3) huollon ja tarkastuksen ajankohdasta ja 
määrävälistä;  

4) toimenpiteiden kirjaamisesta. 
  
 

13 § 

Nuohous ja ilmanvaihtolaitteiden huolto 

Rakennuksen omistajan, haltijan ja toimin-
nanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko ra-
kennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä 
huoneiston haltijan hallinnassaan olevien ti-
lojen osalta huolehdittava, että: 

1) tulisijat ja savuhormit on nuohottu 
59 §:n mukaisella tavalla; 

2) ilmanvaihtokanavat ja -laitteet on huol-
lettu ja puhdistettu siten, että niistä ei aiheu-
du tulipalon vaaraa; 

3) tikkaat, kattokulkutien osat ja katon tur-
vavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa, et-
tä nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti. 

Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan 
antaa tarkempia säännöksiä: 

1) tulisijoista ja savuhormeista, jotka on 
nuohottava määrävälein, sekä nuohouksen 
ajankohdasta ja määrävälistä;  

2) ilmanvaihtokanavista ja -laitteista, jotka 
on paloturvallisuussyistä puhdistettava mää-
rävälein sekä puhdistuksen ajankohdasta, 
määrävälistä ja puhdistustyön sisällöstä. 
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14 § 

Omatoiminen varautuminen 

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä 
toiminnanharjoittajan on osaltaan: 

1) ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja mui-
den vaaratilanteiden syntymistä; 

2) varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja 
ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa; 

3) varauduttava tulipalojen sammuttami-
seen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpitei-
siin, joihin ne omatoimisesti kykenevät; 

4) ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen 
turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaarati-
lanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoi-
minnan helpottamiseksi. 

Edellä 1 momentissa säädetty koskee myös 
muualla kuin rakennuksessa harjoitettavaa 
toimintaa sekä yleisötilaisuuksia. 
 
 

15 § 

Pelastussuunnitelma 

Rakennukseen tai muuhun kohteeseen, jo-
ka on poistumisturvallisuuden tai pelastus-
toiminnan kannalta tavanomaista vaativampi 
tai jossa henkilö- tai paloturvallisuudelle, 
ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheu-
tuvan vaaran taikka mahdollisen onnetto-
muuden aiheuttamien vahinkojen voidaan ar-
vioida olevan vakavat, on laadittava pelastus-
suunnitelma 14 §:ssä tarkoitetuista toimenpi-
teistä. Pelastussuunnitelman laatimisesta vas-
taa rakennuksen haltija. Jos rakennuksessa 
toimii useita toiminnanharjoittajia, rakennuk-
sen haltijan tulee laatia pelastussuunnitelma 
yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa. 
Rakennuksen haltijan tulee laatia rakennuk-
sen pelastussuunnitelma kuitenkin aina yh-
teistyössä 18 §:ssä tarkoitetun hoitolaitoksen 
ja palvelu- ja tukiasumisen toiminnanharjoit-
tajan kanssa. 

Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus: 
1) vaarojen ja riskien arvioinnin johtopää-

telmistä; 
2) rakennuksen ja toiminnassa käytettävien 

tilojen turvallisuusjärjestelyistä; 
3) asukkaille ja muille henkilöille annetta-

vista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemi-

seksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa 
toimimiseksi;  

4) mahdollisista muista kohteen omatoimi-
seen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä. 

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kempia säännöksiä kohteista, joihin on laa-
dittava pelastussuunnitelma. Pelastussuunni-
telman sisällöstä voidaan antaa tarkempia 
säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. 
 

16 § 

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma 

Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, 
joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän 
tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy mer-
kittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski, ti-
laisuuden järjestäjän on laadittava pelastus-
suunnitelma. 

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa 
on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaa-
rat ja riskit. Niiden perusteella määritellään 
tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt sekä tilai-
suuden toteuttamisesta vastaavalle henkilös-
tölle ja tilaisuuteen osallistuvalle yleisölle 
annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäise-
miseksi ja onnettomuus- ja vaaratilanteessa 
toimimiseksi. 

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on 
toimitettava viimeistään 14 vuorokautta en-
nen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pe-
lastusviranomaiselle. Alueen pelastusviran-
omainen voi erityisestä syystä hyväksyä, että 
yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma toimi-
tetaan sille tiedoksi edellä mainitun määrä-
ajan jälkeen. Jos 2 momentissa tarkoitettu 
selvitys ja arvio tilaisuuden vaaroista ja ris-
keistä tai niiden perusteella määritellyt tur-
vallisuusjärjestelyt ja ohjeet ovat alueen pe-
lastusviranomaisen arvion mukaan puutteel-
liset, alueen pelastusviranomainen voi pa-
lauttaa suunnitelman täydennettäväksi. Alu-
een pelastusviranomaisen tulee myös tarvit-
taessa suorittaa kohteessa 80 §:n mukainen 
palotarkastus ja ryhtyä 81 ja 82 §:n mukaisiin 
toimenpiteisiin. Alueen pelastusviranomaisen 
tulee tarvittaessa ilmoittaa sille toimitetusta 
suunnitelmasta poliisille ja ensihoidosta vas-
taavalle terveysviranomaiselle. Räjähteiden 
tai palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien 
käytöstä erikoistehosteena tulee ilmoittaa 



 HE 257/2010 vp  
  

 

110 

etukäteen alueen pelastusviranomaiselle siten 
kuin asiasta säädetään vaarallisten kemikaa-
lien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 
annetun lain (390/2005) 81 §:ssä.  

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kempia säännöksiä yleisötilaisuuksista ja ta-
pahtumista, joihin on laadittava yleisötilai-
suuden pelastussuunnitelma.  Yleisötilaisuu-
den pelastussuunnitelman sisällöstä voidaan 
antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston 
asetuksella. 
 

17 § 

Palovaroittimet 

Huoneiston haltija on velvollinen huoleh-
timaan siitä, että asunto varustetaan riittäväl-
lä määrällä palovaroittimia tai muita laitteita, 
jotka mahdollisimman aikaisin havaitsevat 
alkavan tulipalon ja varoittavat asunnossa 
olevia. 

Majoitustiloissa sekä 18 §:ssä tarkoitetuissa 
hoitolaitoksissa ja palvelu- ja tukiasumisessa 
1 momentissa säädettyä vastaava velvollisuus 
on toiminnanharjoittajalla. 

Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan 
antaa tarkempia säännöksiä 1 ja 2 momentis-
sa tarkoitettujen laitteiden määrästä, sijoitta-
misesta sekä toiminnasta. 
 
 

18 § 

Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä 
palvelu- ja tukiasumisessa 

Sairaaloissa, vanhainkodeissa ja muussa 
laitoshuollossa, suljetuissa rangaistuslaitok-
sissa ja muissa näihin verrattavissa kohteissa 
(hoitolaitokset) sekä asumisyksikön muotoon 
järjestetyissä palvelu- ja tukiasunnoissa ja 
muissa näihin verrattavissa asuinrakennuk-
sissa ja tiloissa, joissa asuvien toimintakyky 
on tavanomaista huonompi (palvelu- ja tu-
kiasuminen), toiminnanharjoittajan on etukä-
teen laadituin selvityksin ja suunnitelmin ja 
niiden perusteella toteutetuin toimenpitein 
huolehdittava, että asukkaat ja hoidettavat 
henkilöt voivat poistua turvallisesti tulipalos-
sa tai muussa vaaratilanteessa itsenäisesti tai 
avustettuina.  

Edellä 1 momentin mukaisella toiminnan-
harjoittajalla tarkoitetaan hoitolaitoksen yllä-
pidosta ja palvelu- ja tukiasumisen järjestä-
misestä huolehtivaa kuntaa ja muuta julkis-
oikeudellista yhteisöä. Toiminnanharjoittajal-
la tarkoitetaan myös yritystä ja muuta yhtei-
söä, joka kunnan tai muun julkisoikeudelli-
sen yhteisön kanssa tehdyn sopimuksen pe-
rusteella tai muutoin vastaa tai huolehtii hoi-
tolaitoksen ylläpidosta tai palvelu- ja tu-
kiasumisen järjestämisestä.  
 

19 § 

Poistumisturvallisuusselvitys 

Edellä 18 §:ssä tarkoitetun toiminnanhar-
joittajan on laadittava selvitys siitä, miten ra-
kennuksen tai tilan käyttötapa ja henkilöiden 
rajoittunut, heikentynyt tai poikkeava toimin-
takyky otetaan huomioon tulipaloihin ja 
muihin vaaratilanteisiin varautumisessa ja 
poistumisjärjestelyissä (poistumisturvalli-
suusselvitys). Rakennusluvan yhteydessä 
kohteeseen laadittu turvallisuusselvitys vas-
taa poistumisturvallisuusselvitystä. 

Poistumisturvallisuusselvitys on laadittava 
ennen toiminnan aloittamista ja päivitettävä 
vähintään kolmen vuoden välein tai toimin-
nan muuttuessa olennaisesti.  

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen muu-
tokset on toimitettava alueen pelastusviran-
omaiselle 20 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
arvion tekemistä varten. Poistumisturvalli-
suusselvitys on toimitettava lisäksi tiedoksi 
rakennusvalvontaviranomaiselle. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä poistumisturvallisuus-
selvityksen laatimisesta ja päivittämisestä se-
kä selvityksen sisällöstä. 
 

20 § 

Poistumisturvallisuuden arviointi ja poistu-
misturvallisuuden toteuttamissuunnitelma 

Alueen pelastusviranomaisen tulee arvioida 
poistumisturvallisuusselvityksen perusteella, 
täyttääkö poistumisturvallisuus 18 §:ssä sää-
detyt vaatimukset.  

Ennen 1 momentissa tarkoitetun asian rat-
kaisemista alueen pelastusviranomainen voi 
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velvoittaa toiminnanharjoittajan määräajassa 
täydentämään 19 §:ssä tarkoitettua poistu-
misturvallisuusselvitystä ja toteuttamaan yh-
teistyössä pelastuslaitoksen kanssa kohteessa 
poistumiskokeen. 

Jos poistumisturvallisuus ei täytä 18 §:ssä 
säädettyjä vaatimuksia, toiminnanharjoittajan 
tulee laatia alueen pelastusviranomaisen aset-
tamassa määräajassa suunnitelma poistumis-
turvallisuuden saattamiseksi laissa säädetty-
jen vaatimusten mukaiseksi. 

  
21 § 

Poistumisturvallisuuden toteuttamismääräys 

Jos toiminnanharjoittajan 20 §:n 3 momen-
tin mukaisesti suunnittelemilla toimenpiteillä 
ei voida saattaa kohteen poistumisturvalli-
suutta vaatimusten mukaiseksi, alueen pelas-
tusviranomaisen on annettava 81 §:n mukai-
nen korjausmääräys, jonka yhteydessä voi-
daan myös määrätä 82 §:n mukaisia erityisiä 
turvallisuusvaatimuksia.  
 

22 § 

Turvetuotantoalueiden paloturvallisuus 

Turvetuotannossa tulee palovaaran vuoksi 
kiinnittää erityistä huomiota tulipalon ehkäi-
semiseen. Turvetuotanto on keskeytettävä, 
jos tulipalon vaara on ilmeinen tuulen tai 
muun syyn johdosta. 
 
 

4 luku 

Pelastustoimen organisaatio ja vastuu pe-
lastustoimen tehtävistä 

23 § 

Sisäasiainministeriön ja aluehallintoviraston 
tehtävät 

Sisäasiainministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo 
pelastustointa ja sen palvelujen saatavuutta ja 
tasoa, huolehtii pelastustoimen valtakunnalli-
sista valmisteluista ja järjestelyistä, yhteen-
sovittaa eri ministeriöiden ja toimialojen 
toimintaa pelastustoimessa ja sen kehittämi-

sessä sekä huolehtii muista sisäasiainministe-
riölle tässä laissa säädetyistä tehtävistä. 

 Aluehallintovirasto valvoo pelastustoimen 
palvelujen saatavuutta ja tasoa toimialueel-
laan. Aluehallintovirasto tukee lisäksi sisä-
asiainministeriötä 1 momentissa säädetyissä 
tehtävissä sekä huolehtii muista aluehallinto-
virastolle tässä laissa säädetyistä tehtävistä. 

Sisäasiainministeriön ja aluehallintoviras-
ton tehtävistä pelastustoimessa voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä valtioneuvoston ase-
tuksella. 
 

24 § 

Kuntien vastuu pelastustoimesta 

Kunnat vastaavat pelastustoimesta yhteis-
toiminnassa pelastustoimen alueilla (alueen 
pelastustoimi) siten kuin tässä laissa jäljem-
pänä tarkemmin säädetään. 

Valtioneuvosto päättää maan jakamisesta 
pelastustoimen alueisiin ja vahvistetun alue-
jaon muuttamisesta. Päätöksen aluejaon 
muuttamisesta valtioneuvosto tekee omasta 
tai pelastustoimen alueen kuntien kuntalain 
(365/1995) 79 §:n 1 momentin mukaisella 
enemmistöllä tekemästä aloitteesta. Aluejaon 
muuttamisen yhteydessä valtioneuvosto aset-
taa määräajan 3 momentissa tarkoitettujen 
voimassa olevien sopimusten muuttamiselle. 
Aluejakoa ja sen muuttamista koskevaa pää-
töstä tehtäessä on kuultava kuntia, joita alue-
jako tai sen muutos koskee. 

Pelastustoimen alueeseen kuuluvilla kun-
nilla tulee olla sopimus pelastustoimen jär-
jestämisestä. Sopimuksen hyväksymiseen ja 
muuttamiseen sovelletaan, mitä kuntalain 
79 §:n 1 momentissa säädetään kuntayhty-
män perussopimuksen muuttamisesta. Sopi-
mukseen sovelletaan muuten, mitä kuntien 
yhteistoiminnasta säädetään kuntalaissa. 

Jos kunnat eivät 2 momentissa tarkoitetun 
aluejaon muutoksen yhteydessä sovi pelas-
tustoimen yhteistoiminnan järjestämisestä 
3 momentissa tarkoitetulla tavalla valtioneu-
voston asettamassa määräajassa, valtioneu-
vosto päättää kustannusten jaosta, hallinto-
mallista, virkojen ja tehtävien järjestämisen 
perusteista ja muista 1 momentissa tarkoite-
tun yhteistoiminnan järjestämiseksi välttä-
mättömistä asioista, joista kunnat eivät ole 
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sopineet. Valtioneuvoston päätös on voimas-
sa, kunnes asianomaisilla kunnilla on sopi-
mus pelastustoimen järjestämisestä. 
 

25 § 

Pelastuslaitos sekä sopimuspalokunnat ja 
muut vastaavat yhteisöt 

Pelastustoimen tehtävien hoitamista varten 
alueen pelastustoimella tulee olla pelastuslai-
tos. Alueen pelastustoimi voi sopia tehtävien 
hoitamisesta vapaaehtoisen palokunnan, lai-
tospalokunnan, teollisuuspalokunnan, soti-
laspalokunnan (sopimuspalokunnat) tai muun 
pelastusalalla toimivan yhteisön kanssa. So-
pimuspalokunnille ja edellä tässä momentissa 
tarkoitetuille muille yhteisöille ei kuitenkaan 
saa antaa tehtäviä, joihin liittyy merkittävää 
julkisen vallan käyttöä. 
 

26 § 

Pelastusviranomaiset 

Valtion pelastusviranomaisia ovat sisäasi-
ainministeriön pelastusylijohtaja ja hänen 
määräämänsä sisäasiainministeriön ja alue-
hallintoviraston virkamiehet. 

Alueen pelastustoimen pelastusviranomai-
sia ovat pelastuslaitoksen ylin viranhaltija ja 
hänen määräämänsä pelastuslaitoksen viran-
haltijat sekä alueen pelastustoimen asian-
omainen monijäseninen toimielin. 

 
27 § 

Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen 
tehtävät 

Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen 
palvelutasosta, pelastuslaitoksen toiminnan ja 
nuohouspalvelujen asianmukaisesta järjestä-
misestä sekä muista tässä laissa sille sääde-
tyistä tehtävistä. 

 Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueel-
laan: 

1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, 
valistuksesta ja neuvonnasta, jonka tavoittee-
na on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien 
ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuk-
sien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta 

onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnetto-
muuksien seurausten rajoittamisessa; 

2) pelastustoimen valvontatehtävistä;  
3) väestön varoittamisesta vaara- ja onnet-

tomuustilanteessa sekä siihen tarvittavasta 
hälytysjärjestelmästä;  

4) pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä. 
Edellä 2 momentissa säädetyn lisäksi pe-

lastuslaitos: 
1) tuottaa ensivaste-, ensihoito- ja sairaan-

kuljetuspalveluja, jos terveydenhuoltoviran-
omaisten kanssa siitä on sovittu tai tehtävästä 
on erikseen säädetty;  

2) tukee pelastustoimen alueeseen kuulu-
van kunnan valmiussuunnittelua, jos siitä on 
kunnan kanssa sovittu; 

3) huolehtii öljyntorjunnasta ja muistakin 
muussa laissa alueen pelastustoimelle sääde-
tyistä tehtävistä;  

4) huolehtii, sen mukaan kuin alueen pelas-
tustoimi päättää, myös muista toimialalle so-
veltuvista tehtävistä, jos siitä ei ole ilmeistä 
haittaa tässä laissa säädettyjen tehtävien hoi-
tamiselle. 

Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen 
tehtävistä voidaan antaa tarkempia säännök-
siä valtioneuvoston asetuksella. 
 

28 § 

Alueen pelastustoimen palvelutaso 

Pelastustoimen palvelutason tulee vastata 
paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Pal-
velutasoa määriteltäessä on otettava huomi-
oon myös toiminta poikkeusoloissa.  

Pelastuslaitokselle 27 §:n 2 momentissa 
säädetyt tehtävät on suunniteltava ja toteutet-
tava siten, että ne voidaan hoitaa mahdolli-
simman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisel-
la tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilan-
teissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorit-
taa viivytyksettä ja tehokkaasti. Olosuhteiden 
vaatiessa tehtävät on asetettava tärkeysjärjes-
tykseen.  
 

29 § 

Alueen pelastustoimen palvelutasopäätös 

Alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta 
kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä 
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alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä ai-
heutuvat riskit, määriteltävä toiminnan ta-
voitteet ja käytettävät voimavarat sekä palve-
lut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tu-
lee myös sisältyä suunnitelma palvelutason 
kehittämisestä. 

Päätös on voimassa määräajan. 
Palvelutasopäätös on toimitettava aluehal-

lintovirastolle. Jos palvelutasopäätös on 
puutteellinen, aluehallintovirasto voi palaut-
taa asiakirjan täydennettäväksi. 

Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan 
antaa tarkempia säännöksiä palvelutasopää-
töksen sisällöstä ja rakenteesta. 
 

30 § 

Sammutusvesi 

Pelastuslaitoksen tulee tehdä suunnitelma 
sammutusveden hankinnasta ja toimittami-
sesta (sammutusvesisuunnitelma) yhteistyös-
sä pelastustoimen alueeseen kuuluvien kunti-
en ja pelastustoimen alueella toimintaa har-
joittavien vesihuoltolaissa (119/2001) tarkoi-
tettujen vesihuoltolaitosten sekä näille vettä 
toimittavien vesilaitosten kanssa. Sammutus-
vesisuunnitelma on laadittava siten, että 
sammutusveden hankinta ja toimittaminen 
vastaavat 29 §:ssä tarkoitetussa palvelu-
tasopäätöksessä määriteltyjä onnettomuusuh-
kia. Sammutusvesisuunnitelman hyväksyy 
alueen pelastustoimi. 

Kunnan tulee huolehtia alueellaan sammu-
tusveden hankinnasta pelastuslaitoksen tar-
peisiin sammutusvesisuunnitelmassa määri-
tellyllä tavalla. Kunnan tulee ottaa sammu-
tusveden hankinta huomioon vesihuoltolain 
mukaisessa vesihuollon kehittämissuunni-
telmassa sekä hyväksyessään vesihuoltolai-
tokselle vesihuoltolaissa tarkoitetun toiminta-
alueen. Kunnan vastuulla olevaan sammu-
tusveden hankintaan kuuluu lisäksi velvolli-
suus huolehtia sammutusvesisuunnitelmassa 
määriteltävistä sammutusveden ottopaikoista 
luonnonvesilähteisiin. Pelastustoimen aluee-
seen kuuluvat kunnat voivat edellä tässä 
momentissa säädetystä poiketen sopia siitä, 
että sammutusveden hankinnasta huolehtii 
alueen pelastustoimi. Sopimuksen hyväksy-
miseen ja muuttamiseen sovelletaan, mitä 
kuntalain 79 §:n 1 momentissa säädetään 

kuntayhtymän perussopimuksen muuttami-
sesta. Sopimukseen sovelletaan muuten, mitä 
kuntien yhteistoiminnasta säädetään kunta-
laissa. 

Vesihuoltolaissa tarkoitetun vesihuoltolai-
toksen ja tälle vettä toimittavan vesilaitoksen 
tulee toimittaa sammutusvettä vesijohtover-
kostosta sammutusvesisuunnitelmassa määri-
tellyllä tavalla pelastuslaitoksen tarpeisiin. 
Sammutusveden toimittamiseen kuuluu ve-
denhankinta ja johtaminen vesihuoltolaitok-
sen verkostoon kuuluviin paloposteihin ja 
sammutusvesiasemille. Lisäksi sammutusve-
den toimittamiseen kuuluu palopostien ja 
sammutusvesiasemien kunnossapito ja huol-
to. Sammutusveden toimittamisesta aiheutu-
vien kustannusten jakamisen perusteista sovi-
taan sammutusvesisuunnitelmassa sammu-
tusveden hankinnasta 2 momentin mukaisesti 
vastaavan kunnan tai alueen pelastustoimen 
ja sammutusvettä toimittavan vesihuoltolai-
toksen kesken. 
 

31 § 

Vastuu metsäpalojen tähystyksestä ja metsä-
palovaroituksen antamisesta 

Aluehallintoviraston on järjestettävä har-
vaan asutulla seudulla tehokas metsäpalojen 
tähystys, jos metsäpalon vaara on ilmeinen. 

Ilmatieteen laitoksen tulee antaa metsäpa-
lovaroitus alueelle, jossa metsäpalon vaaran 
arvioidaan maanpinnan kuivuuden ja sää-
olosuhteiden johdosta olevan ilmeinen. Ilma-
tieteen laitoksen tulee huolehtia siitä, että 
metsäpalovaroituksesta tiedotetaan tarpeelli-
sessa laajuudessa. 
 

5 luku 

Pelastustoiminta ja eräät siihen liittyvät 
tehtävät 

32 § 

Pelastustoiminnan sisältö 

Pelastustoimintaan kuuluu: 
1) hälytysten vastaanottaminen;  
2) väestön varoittaminen; 
3) uhkaavan onnettomuuden torjuminen; 
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4) onnettomuuden uhrien ja vaarassa olevi-
en ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suo-
jaaminen ja pelastaminen; 

5) tulipalojen sammuttaminen ja vahinko-
jen rajoittaminen;  

6) 1—5 kohdassa mainittuihin tehtäviin 
liittyvät johtamis-, viestintä-, huolto- ja muut 
tukitoiminnat. 

Pelastuslaitos vastaa pelastustoimintaan 
kuuluvien tehtävien hoitamisesta, kun tulipa-
lo, muu onnettomuus tai niiden uhka vaatii 
kiireellisiä toimenpiteitä ihmisen hengen tai 
terveyden, omaisuuden tai ympäristön suo-
jaamiseksi tai pelastamiseksi eivätkä toimen-
piteet ole onnettomuuden tai sen uhan koh-
teeksi joutuneen omin toimin hoidettavissa 
tai kuulu muun viranomaisen tai organisaati-
on hoidettavaksi. 

 
33 § 

Hälytysohje 

Pelastuslaitoksen tulee yhteistyössä pelas-
tustoimintaan osallistuvien, virka-apua anta-
vien viranomaisten sekä hätäkeskuksen kans-
sa laatia hälytysohje pelastustoiminnassa tar-
vittavien voimavarojen hälyttämisestä. Häly-
tysohjeessa tulee ottaa huomioon myös pe-
lastuslaitosten 44 §:n mukainen yhteistoimin-
ta ja 45 §:n mukainen avunanto. 

Hälytysohje on laadittava siten, että hätä-
keskus voi hälyttää pelastustoimintaan lä-
himmät tarkoituksenmukaiset yksiköt riip-
pumatta siitä, miltä alueelta ne ovat. 

  
34 § 

Pelastustoiminnan johtaminen 

Pelastustoiminnan johtaja on siltä pelastus-
toimen alueelta, jossa onnettomuus tai vaara-
tilanne on saanut alkunsa, jollei toisin ole so-
vittu. Pelastustoimintaa johtaa pelastusviran-
omainen. Pelastustoimintaa voi kuitenkin ti-
lapäisesti johtaa muu pelastuslaitoksen palve-
luksessa oleva tai sopimuspalokuntaan kuu-
luva siihen saakka, kun toimivaltainen pelas-
tusviranomainen ottaa pelastustoiminnan joh-
taakseen. Pelastustoiminnan johtaja toimii 
virkavastuun alaisena. 

Sisäasiainministeriön pelastusviranomai-
sella on oikeus antaa pelastustoimintaa kos-
kevia käskyjä ja määrätä pelastustoiminnan 
johtajasta ja hänen toimialueestaan toisin 
kuin 1 momentissa on säädetty. 

Jos eri viranomaisille ja tahoille kuuluvien 
vastuiden ja toimivaltuuksien selkiyttämisek-
si on tarpeen, pelastustoiminnan johtajan tu-
lee tehdä pelastustoiminnan aloittamisesta tai 
lopettamisesta nimenomainen päätös. Pää-
töksestä on ilmoitettava asianomaisille viran-
omaisille ja asianosaisille heti, kun se on 
mahdollista. Pyydettäessä päätös on vahvis-
tettava kirjallisesti. Jälkiraivaukseen ja  
-vartiointiin liittyvästä pelastustoiminnan 
johtajan päätöksestä lopettaa pelastustoimin-
ta säädetään 40 §:ssä. 

 
35 § 

Johtaminen yhteistoimintatilanteessa 

Jos pelastustoimintaan osallistuu useam-
man toimialan viranomaisia, tilanteen yleis-
johtajana toimii pelastustoiminnan johtaja. 
Yleisjohtaja vastaa tilannekuvan ylläpitämi-
sestä ja toiminnan yhteensovittamisesta. Eri 
toimialojen yksiköt toimivat oman johtonsa 
alaisuudessa siten, että niiden toimenpiteet 
kokonaisuudessaan edistävät onnettomuuden 
tai tilanteen seurausten tehokasta torjuntaa. 

Tilanteen yleisjohtaja voi muodostaa avuk-
seen viranomaisten, laitosten ja toimintaan 
osallistuvien vapaaehtoisten yksiköiden 
edustajista koostuvan johtoryhmän ja kutsua 
asiantuntijoita avukseen. 

 
 

36 § 

Pelastustoiminnan johtajan toimivaltuudet 

Tulipalon sammuttamiseksi ja sen leviämi-
sen estämiseksi sekä muun onnettomuuden 
torjumiseksi ja vahinkojen rajoittamiseksi 
sekä vaaran välttämiseksi alueen pelastusvi-
ranomaisella ja sisäasiainministeriön pelas-
tusviranomaisella on oikeus, jos tilanteen 
hallitseminen ei muutoin ole mahdollista: 

1) määrätä ihmisiä suojautumaan sekä eva-
kuoida ihmisiä ja omaisuutta; 
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2) ryhtyä sellaisiin välttämättömiin toi-
menpiteisiin, joista voi aiheutua vahinkoa 
kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle; 

3) määrätä antamaan käytettäväksi raken-
nuksia, viesti- ja tietoliikenneyhteyksiä ja vä-
lineitä sekä pelastustoiminnassa tarvittavaa 
kalustoa, välineitä ja tarvikkeita, elintarvik-
keita, poltto- ja voiteluaineita ja sammutusai-
neita; 

4) ryhtyä muihinkin pelastustoiminnassa 
tarpeellisiin toimenpiteisiin. 

Edellä 34 §:n 1 momentissa tarkoitettu tila-
päisesti pelastustoimintaa johtava henkilö voi 
tilanteen niin vaatiessa käyttää tämän pykä-
län 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
pelastusviranomaisen toimivaltuuksia siinä 
määrin kuin ne ovat välttämättömiä ihmisten, 
omaisuuden ja ympäristön pelastamiseksi ja 
suojaamiseksi sekä onnettomuudesta aiheu-
tuvien vahinkojen rajoittamiseksi ja onnet-
tomuuden seurauksien lieventämiseksi. 

 Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua 
omaisuutta, jota omaisuuden omistaja tai hal-
tija itse tarvitsee samanaikaisesti tulipalon tai 
muun onnettomuuden torjumiseksi, ei saa 
määrätä luovutettavaksi, ellei se ole välttä-
mätöntä ihmishengen pelastamiseksi. Pelas-
tuslaitos suorittaa käyttöön otetusta omaisuu-
desta täyden korvauksen sekä korvaa käyt-
töön otetulle omaisuudelle aiheutuneen va-
hingon. 

 
37 § 

Velvollisuus osallistua pelastustoimintaan 

Jos ihmisen pelastamiseksi tai onnetto-
muuden torjumiseksi on välttämätöntä, pelas-
tustoiminnan johtajalla on oikeus määrätä pa-
lo- ja onnettomuuspaikalla tai sen läheisyy-
dessä oleva työkykyinen henkilö, jolla ei ole 
pätevää syytä esteenä, avustamaan pelastus-
toiminnassa. Pelastusviranomaisella on vas-
taavassa tilanteessa oikeus, jos tilanteen hal-
litseminen ei muuten ole mahdollista, määrä-
tä onnettomuuskunnassa oleskelevia työky-
kyisiä henkilöitä viipymättä saapumaan palo- 
tai onnettomuuspaikalle ja avustamaan pelas-
tustoiminnassa. Tehtävästä on oikeus kieltäy-
tyä vain pätevästä syystä. 

Onnettomuus- ja vaaratilanteissa ovat 
muutkin palokunnat kuin 25 §:ssä tarkoitetut 

sopimuspalokunnat pelastustoiminnan johta-
jan yleisen määräysvallan alaisia, teollisuus- 
tai muun laitoksen palokunta kuitenkin vain, 
jos laitoksen turvallisuus ei siitä vaarannu. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu määräys 
voidaan antaa olemaan voimassa kunnes jär-
jestäytynyttä apua on riittävästi palo- tai on-
nettomuuspaikalla. Määräys voidaan antaa 
kuitenkin enintään vuorokauden ajaksi ker-
rallaan ja se voidaan uudistaa enintään yhden 
kerran. Pelastustoimintaa avustamaan määrä-
tyllä henkilöllä on oikeus saada todistus pe-
lastustyöhön osallistumisesta.  

Pelastustoimintaan määrätty ei saa lähteä 
palo- tai onnettomuuspaikalta, ennen kuin 
pelastustoiminnan johtaja on antanut siihen 
luvan. 

 
38 § 

Kansainvälinen pelastustoiminta 

Sen lisäksi, mitä valtioiden välillä on sovit-
tu, sisäasiainministeriö voi Euroopan unio-
nin, toisen valtion tai kansainvälisen järjestön 
esittämän pyynnön perusteella päättää pelas-
tustoimeen kuuluvan avun antamisesta ulko-
maille, milloin avun antaminen ihmisten, 
ympäristön tai omaisuuden turvaamiseksi on 
perusteltua. Sisäasiainministeriö voi myös 
pyytää tarvittaessa pelastustoimeen kuuluvaa 
kansainvälistä apua Euroopan unionilta, toi-
selta valtiolta tai kansainväliseltä järjestöltä. 

 
39 § 

Pelastustoimintaan osallistuvan toimintakyky 

Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokunnan 
henkilöstöön kuuluvan pelastustoimintaan 
osallistuvan henkilön tulee ylläpitää tehtävi-
ensä edellyttämiä perustaitoja ja kuntoa. Pe-
lastustoimintaan kuuluvien eri tehtävien edel-
lyttämien perustaitojen ja kunnon tasosta se-
kä kuntotestien järjestämisestä voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä sisäasiainministeriön 
asetuksella. 

 



 HE 257/2010 vp  
  

 

116 

40 § 

Jälkiraivaus ja -vartiointi 

Kohteen omistaja on velvollinen huolehti-
maan tulipalon jälkiraivauksesta ja  
-vartioinnista sen jälkeen, kun tilanne ei enää 
vaadi pelastuslaitoksen toimenpiteitä. Ajan-
kohdan ratkaisee pelastustoiminnan johtaja. 
Pelastustoiminnan johtajan tulee tehdä 34 §:n 
3 momentissa tarkoitettu päätös pelastustoi-
minnan lopettamisesta ja ilmoittaa siitä koh-
teen omistajalle. Pyydettäessä päätös on vah-
vistettava kirjallisesti.  

   Jos kohteen omistajaa ei tavoiteta tai tä-
mä ei huolehdi jälkiraivauksen ja -vartioinnin 
suorittamisesta, alueen pelastusviranomaisel-
la on oikeus teettää välttämättömät toimenpi-
teet omistajan kustannuksella. 

 
41 § 

Palontutkinta 

Pelastuslaitoksen on suoritettava palontut-
kinta. Palontutkinnan tavoitteena on vastaa-
vien onnettomuuksien ehkäisy ja vahinkojen 
rajoittaminen sekä pelastustoiminnan ja toi-
mintavalmiuksien kehittäminen. 

Palontutkinnassa arvioidaan tulipalon syt-
tymissyy ja selvitetään tarvittavassa laajuu-
dessa palon syttymiseen ja leviämiseen vai-
kuttaneet tekijät, palosta aiheutuneet vahin-
got ja vahinkojen laajuuteen vaikuttaneet te-
kijät sekä pelastustoiminnan kulku. Selvityk-
sen laajuuteen vaikuttaa erityisesti palon seu-
rausten vakavuus. 

Tiedot palontutkinnasta tallennetaan 
91 §:ssä tarkoitettuun toimenpiderekisteriin. 

Jos on aihetta epäillä, että tulipalo tai muu 
onnettomuus on aiheutettu tahallisesti tai 
tuottamuksellisesti, pelastusviranomaisen on 
ilmoitettava asiasta poliisille. Poliisille on 
ilmoitettava myös palontutkinnan yhteydessä 
havaituista palo- ja henkilöturvallisuusrik-
komuksista. 

Poliisin on toimitettava poliisilain 
(493/1995) 37 §:n mukainen poliisitutkinta 
palonsyyn selvittämiseksi sellaisissa tulipa-
loissa, joista seurauksena on ollut henkilön 
kuolema, vakava henkilövahinko tai huomat-
tava omaisuusvahinko. 

 
6 luku 

Yhteistoiminta pelastustoimen tehtävissä 

42 § 

Yhteistyö onnettomuuksien ehkäisemisessä 

Pelastuslaitoksen tulee onnettomuuksien 
ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämi-
seksi toimia yhteistyössä muiden viranomais-
ten sekä alueella olevien yhteisöjen ja asuk-
kaiden kanssa sekä osallistua paikalliseen ja 
alueelliseen turvallisuussuunnittelutyöhön. 

Jos viranomaiset virkatoimiensa yhteydes-
sä havaitsevat tai muutoin saavat tietää ra-
kennuksessa, asunnossa tai muussa kohteessa 
ilmeisen palonvaaran tai muun onnettomuus-
riskin, heidän tulee mahdollisten salassapito-
säännösten estämättä ilmoittaa asiasta alueen 
pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus 
koskee myös kuntaa, muuta julkisyhteisöä ja 
näiden palveluksessa olevaa henkilöstöä sekä 
18 §:n 2 momentissa tarkoitettua hoitolaitok-
sen ylläpidosta ja palvelu- ja tukiasumisen 
järjestämisestä huolehtivaa toiminnanharjoit-
tajaa ja näiden palveluksessa olevaa henki-
löstöä. 

 
43 § 

Onnettomuuskehityksen seuranta 

Pelastuslaitoksen tulee seurata onnetto-
muusuhkien sekä onnettomuuksien määrän ja 
syiden kehitystä ja niistä tehtävien johtopää-
tösten perusteella ryhtyä osaltaan toimenpi-
teisiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja 
niihin varautumiseksi sekä tarvittaessa tehdä 
esityksiä muille viranomaisille ja tahoille. 

 
44 § 

Pelastuslaitosten yhteistoiminta 

Alueen pelastustoimi voi sopia tämän lain 
mukaisten tehtävien hoitamisesta myös toi-
sella pelastustoimen alueella.  
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45 § 

Pelastuslaitosten avunanto 

Pelastuslaitoksen tulee tarvittaessa antaa 
apua toiselle pelastuslaitokselle pelastustoi-
minnassa ja laatia yhteistyössä tarpeelliset 
pelastuslaitosten yhteistyösuunnitelmat avun 
antamiseen varautumisesta sekä avun pyytä-
misestä ja antamisesta. Pelastuslaitosten yh-
teistyösuunnitelmat on otettava huomioon 
laadittaessa 33 §:n mukaista hälytysohjetta. 

  
46 § 

Yhteistyö pelastustoiminnassa 

Valtion ja kunnan viranomaiset, laitokset ja 
liikelaitokset ovat velvollisia osallistumaan 
pelastuslaitoksen johdolla pelastustoiminnan 
suunnitteluun siten kuin 47 §:ssä säädetään 
sekä toimimaan onnettomuus- ja vaaratilan-
teissa niin, että pelastustoiminta voidaan to-
teuttaa tehokkaasti. 

Edellä 1 momentissa säädetyssä tarkoituk-
sessa: 

1) hätäkeskukset vastaanottavat hätäilmoi-
tuksia ja välittävät ilmoitukset asianomaisille 
yksiköille sekä toimivat pelastustoimen vies-
tikeskuksena siten kuin siitä hätäkeskustoi-
minnasta annetussa laissa (692/2010) sääde-
tään; 

2) puolustusvoimat osallistuu pelastustoi-
mintaan antamalla käytettäväksi pelastustoi-
mintaan tarvittavaa kalustoa, henkilöstöä ja 
asiantuntijapalveluja siten kuin siitä puolus-
tusvoimista annetussa laissa (551/2007) sää-
detään; 

3) rajavartiolaitos osallistuu pelastustoi-
mintaan antamalla käytettäväksi kalustoa, 
henkilöitä ja asiantuntijapalveluita siten kuin 
siitä rajavartiolaissa (578/2005) säädetään;  

4) poliisi huolehtii kadonneiden etsinnästä 
maa-alueilla ja sisävesillä, vaara-alueiden 
eristämisestä ja muista järjestyksen ja turval-
lisuuden ylläpitämiseen kuuluvista tehtävistä 
onnettomuuspaikalla; 

5) sosiaali- ja terveysviranomaiset ja hal-
linnonalan laitokset vastaavat niitä koskevis-
sa säädöksissä määrätyn työnjaon mukaisesti 
lääkinnällisestä pelastustoiminnasta, sairaan-
kuljetuksesta, ensihoidosta ja ensivastetoi-

minnasta sekä psykososiaalisen tuen palve-
luista ja onnettomuuden johdosta hätään jou-
tuneiden huollosta ja majoituksesta; 

6) ympäristöterveydenhuollon järjestämi-
sestä vastaavat viranomaiset ja hallinnonalan 
laitokset huolehtivat yksilön ja hänen 
elinympäristönsä terveydensuojelua koske-
vista tehtävistä niitä koskevissa säädöksissä 
määrätyn työnjaon mukaisesti; 

 7) ympäristöviranomaiset ja maa- ja met-
sätalousviranomaiset sekä hallinnonalojen 
laitokset huolehtivat niitä koskevissa säädök-
sissä määrätyn työnjaon mukaisesti öljy- ja 
kemikaalivahinkojen torjunnasta, ympäris-
tönsuojelusta, tulvasuojelusta, tulvantorjun-
nasta ja patoturvallisuudesta; 

8) liikenne- ja viestintäasioista vastaavat 
viranomaiset ja hallinnonalan laitokset huo-
lehtivat: 

 a) hätä- ja muiden viranomaistiedotteiden 
välittämisestä väestölle sähköisten joukko-
viestimien kautta; 

b) liikenneväylien raivauksesta; 
c) liikenneväylien käytön yhteistoiminta-

kysymyksistä evakuoinneissa; 
d) kuljetusten järjestämisestä evakuoin-

neissa; 
e) ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun jär-

jestämisestä; 
9) Säteilyturvakeskus valvoo ydinenergian 

ja säteilyn käytön turvallisuutta ja turva- ja 
valmiusjärjestelyjä sekä säteilytilannetta, yl-
läpitää tehtäviensä edellyttämää valmiutta 
normaalista poikkeavien säteilytilanteiden 
varalta, ilmoittaa, varoittaa ja raportoi poik-
keavista säteilytilanteista, arvioi säteilytapah-
tumien turvallisuusmerkitystä sekä antaa suo-
jelutoimia koskevia suosituksia; 

10) Ilmatieteen laitos luovuttaa asianomai-
selle viranomaiselle pelastustoiminnassa ja 
sen suunnittelussa tarpeelliset säätiedot, va-
roitukset, havainnot ja ennusteet sekä ajeleh-
timisarviot merialueille ja arviot radioaktii-
visten ja muiden vaarallisten aineiden kul-
keutumisesta ilmakehässä; 

11) siviilipalveluskeskus osallistuu pelas-
tustoimintaan ja väestönsuojeluun sen mu-
kaan kuin osallistumisesta erikseen säädetään 
tai määrätään; 

12) valtion eri toimialoista vastaavat viras-
tot, laitokset ja liikelaitokset sekä kunnan ja 
kuntayhtymien eri toimialoista vastaavat vi-
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rastot, laitokset ja liikelaitokset varautuvat ja 
osallistuvat pelastustoimintaan tehtäväalu-
eensa, keskinäisen työnjakonsa ja niitä kos-
kevan lainsäädännön mukaisesti. 

Viranomaisten, laitosten ja liikelaitosten 
yhteistyöstä pelastustoiminnassa voidaan an-
taa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston 
asetuksella. 

 
47 § 

Pelastustoimen suunnitelmat 

Viranomaiset, laitokset ja liikelaitokset, 
jotka ovat velvollisia antamaan pelastusvi-
ranomaisille virka-apua ja asiantuntija-apua 
tai joiden asiantuntemusta muutoin tarvitaan 
pelastustoiminnassa ja siihen varautumisessa, 
ovat velvollisia laatimaan pelastuslaitoksen 
johdolla ja yhteistoiminnassa keskenään tar-
peelliset suunnitelmat tehtäviensä hoitami-
sesta pelastustoiminnan yhteydessä ja osallis-
tumisesta pelastustoimintaan. Pelastuslaitok-
selle on annettava selvitykset pelastustoimin-
taan käytettävissä olevista voimavaroista. 

 
48 § 

Erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ul-
koinen pelastussuunnitelma 

Pelastuslaitoksen on laadittava onnetto-
muuden varalle ulkoinen pelastussuunnitel-
ma yhteistyössä asianomaisen toiminnanhar-
joittajan kanssa alueille, joilla on: 

1) ydinenergialain (990/1987) 3 §:n 1 mo-
mentin 5 kohdassa tarkoitettu ydinlaitos; 

2) vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden 
käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 
(390/2005) 30 §:n 1 momentissa tai 62 §:n 
1 momentissa tarkoitettu tuotantolaitos, josta 
toiminnanharjoittajan tulee laatia turvalli-
suusselvitys;  

3) ympäristönsuojelulain (86/2000) 
45 a §:n 2 momentissa tarkoitettu kaivannais-
jätteen jätealue; 

4) vaarallisten aineiden kuljetuksesta rauta-
tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen 
(195/2002) 32 §:n mukainen järjestelyratapi-
ha; tai 

5) vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja ti-
lapäisestä säilytyksestä satama-alueella anne-

tun valtioneuvoston asetuksen (251/2005) 
8 §:n mukainen satama-alue. 

Ulkoisessa pelastussuunnitelmassa määri-
tellään toimenpiteet, joilla onnettomuudet ja 
niistä aiheutuvat seuraukset voidaan rajata ja 
hallita mahdollisimman tehokkaasti. Suunni-
telmaa laadittaessa pelastuslaitoksen on kuul-
tava vaaralle alttiiksi joutuvaa väestöä sekä 
oltava riittävässä yhteistyössä oman ja naa-
purialueiden viranomaisten kanssa. Pelastus-
laitoksen ja toiminnanharjoittajan on huoleh-
dittava yhteistyössä suunnitelmasta tiedotta-
misesta sekä järjestettävä harjoituksia pelas-
tussuunnitelman toimivuuden varmistami-
seksi.  

Ulkoisen pelastussuunnitelman ja harjoi-
tusten toteutumista valvoo aluehallintoviras-
to. Tapahtuneesta onnettomuudesta on tehtä-
vä merkinnät 91 §:ssä tarkoitettuun toimen-
piderekisteriin. 

Sisäasiainministeriön asetuksella annetaan 
tarkempia säännöksiä ulkoisen pelastussuun-
nitelman laatimisesta, uusimisesta ja sisällös-
tä, väestön kuulemisesta suunnitelman laati-
misen yhteydessä ja suunnitelmasta tiedotta-
misesta, suunnitelman mukaisista harjoituk-
sista, suunnitelman ja harjoitusten toteutumi-
sen valvonnasta sekä asianomaisissa kohteis-
sa tapahtuneita onnettomuuksia koskevien 
tietojen merkitsemisestä pelastustoimen toi-
menpiderekisteriin. 

 
 

49 § 

Velvollisuus antaa virka-apua ja asiantunti-
ja-apua pelastusviranomaisille 

Sen lisäksi mitä 46 §:ssä säädetään viran-
omaisten yhteistyöstä pelastustoiminnassa, 
valtion ja kunnan viranomaiset ja laitokset 
sekä metsäkeskuksista ja metsätalouden ke-
hittämiskeskuksesta annetussa laissa 
(1474/1995) tarkoitetut metsäkeskukset ovat 
velvollisia antamaan pyynnöstä pelastusvi-
ranomaisille toimialaansa kuuluvaa tai siihen 
muuten soveltuvaa virka-apua. 

Poliisi on lisäksi velvollinen antamaan vir-
ka-apua, joka on tarpeen 80 §:n mukaisen pa-
lotarkastuksen ja muun valvontatehtävän 
toimittamiseksi, 81 §:n 3 momentissa tarkoi-
tetun onnettomuusvaaran estämiseksi sekä 
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88 §:n mukaisen tiedonsaantioikeuden toteut-
tamiseksi.  

Metsähallitus on velvollinen antamaan pe-
lastusviranomaisille asiantuntija-apua metsä-
palojen torjunnassa ja varautumaan omatoi-
misesti hallinnassaan olevalla valtion maalla 
tapahtuvien metsäpalojen ehkäisyyn ja tor-
juntaan yhteistyössä pelastusviranomaisten 
kanssa. 

Päätöksen 1 ja 2 momentissa tarkoitetun 
virka-avun ja 3 momentissa tarkoitetun asi-
antuntija-avun pyytämisestä tekee asian-
omainen pelastusviranomainen. 

Virka- ja asiantuntija-avusta voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä valtioneuvoston ase-
tuksella. 

 
50 § 

Pelastusviranomaisen virka-apu muille vi-
ranomaisille 

Pelastusviranomainen voi antaa toimialaan 
soveltuvaa virka-apua valtion tai kunnan vi-
ranomaisen ja laitoksen laissa säädetyn teh-
tävän suorittamiseksi.  

Virka-avun antamisesta voidaan antaa tar-
kempia säännöksiä valtioneuvoston asetuk-
sella. 

 
7 luku 

Pelastustoimen vapaaehtoistoiminta 

51 § 

Vapaaehtoistoiminta 

Pelastustoimen tehtävissä voidaan käyttää 
apuna vapaaehtoisia organisaatioita ja henki-
löitä, ei kuitenkaan tehtävissä, joihin sisältyy 
merkittävää julkisen vallan käyttöä. 

Vapaaehtoisten osallistumisesta pelastus-
toimeen voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
valtioneuvoston asetuksella. 

 
52 § 

Vapaaehtoistoiminnan edistäminen 

Pelastustoimen viranomaisten tulee mah-
dollisuuksiensa mukaan edistää pelastustoi-

men tehtävissä käytettävien vapaaehtoisten 
organisaatioiden toimintaedellytyksiä. 

 
53 § 

Sopimuspalokuntaan ja muuhun vastaavaan 
yhteisöön kuuluvan terveystarkastukset 

Tämän lain 25 §:ssä tarkoitettuun sopimus-
palokuntaan ja muuhun sopimuksen tehnee-
seen yhteisöön kuuluvalle savusukeltajalle ja 
muuta vastaavaa raskasta työtä tekevälle on 
järjestettävä pelastustoimintaan kuuluvasta 
työstä ja työolosuhteista johtuvien terveys-
vaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja tor-
jumiseksi sekä henkilön turvallisuuden, työ-
kyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistä-
miseksi tarkoitetut tehtävien edellyttämät 
työterveyshuoltolain (1383/2001) 12 §:ssä 
säädettyjä tarkastuksia vastaavat terveystar-
kastukset ja muut ennaltaehkäisevät palvelut 
siltä osin kuin hänellä ei ole oikeutta työter-
veyshuoltolaissa tarkoitettuun työterveys-
huoltoon työsuhteen perusteella. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen palve-
luiden järjestämisestä tulee sopia 25 §:ssä 
tarkoitetussa sopimuksessa. 

 
54 § 

Sopimuspalokuntaan kuuluvan ja vapaaeh-
toishenkilöstön työturvallisuus 

Tämän lain 25 §:n mukaiseen sopimuspa-
lokuntaan kuuluvan pelastustoimintaan osal-
listuvan työturvallisuuteen sovelletaan työ-
turvallisuuslakia (738/2002). 

Pelastustoimintaan muutoin kuin 1 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla vapaaehtoisesti 
osallistuvan työturvallisuuteen sovelletaan 
työturvallisuuslain 55 §:ää. 
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8 luku 

Pelastustoimen koulutus ja kelpoisuusvaa-
timukset 

55 § 

Valtion vastuu koulutuksesta 

Valtio huolehtii pelastustoimen ammatilli-
sesta koulutuksesta ja muusta pelastustoi-
meen liittyvästä koulutuksesta siten kuin Pe-
lastusopistosta annetussa laissa (607/2006) 
säädetään. 

Sisäasiainministeriö voi hyväksyä myös 
muun oppilaitoksen kuin Pelastusopiston an-
tamaan pelastusalan ammatillista peruskoulu-
tusta.  

Oppilaitoksen henkilöstön kelpoisuuteen, 
oppilaitoksen antamaan koulutukseen, ope-
tukseen ja tutkintoihin sekä opiskelijan oike-
uksiin ja velvollisuuksiin sovelletaan Pelas-
tusopistosta annettua lakia. Oppilaitoksen 
opetuksessa noudatetaan Pelastusopiston 
opetussuunnitelmia. 

Oppilaitos asettaa oikaisu- ja kurinpitolau-
takunnan. Lautakuntaan sovelletaan Pelas-
tusopiston oikaisu- ja kurinpitolautakuntaa 
koskevia säännöksiä. Tarkempia säännöksiä 
lautakunnasta voidaan antaa valtioneuvoston 
asetuksella. 

 
56 § 

Pelastuslaitoksen vastuu koulutuksesta 

Pelastuslaitoksen tulee huolehtia siitä, että 
sen sivutoimisella henkilöstöllä sekä 25 §:ssä 
tarkoitetun sopimuspalokunnan ja muun so-
pimuksen tehneen yhteisön henkilöstöllä on 
riittävä koulutus pelastustoimintaan. 

 
57 § 

Pelastustoimen henkilöstön kelpoisuusvaati-
mukset 

Pelastustoimintaan osallistuvalta pelastus-
laitoksen päätoimiselta miehistöltä, alipääl-
lystöltä ja päällystöltä vaaditaan virkaa tai 
tehtävää vastaava pelastusalan tutkinto. 

Pelastustoimintaan osallistuvalta sivutoimi-
selta ja 25 §:ssä tarkoitetulta sopimuspalo-
kuntaan ja muuhun sopimuksen tehneeseen 
yhteisöön kuuluvalta henkilöltä vaaditaan 
riittävä koulutus. Koulutusvaatimuksiin kuu-
luvien pelastustoimen kurssien opetussuunni-
telmat vahvistaa Pelastusopisto. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä 1 ja 2 momentissa tar-
koitetuista tutkinnoista ja koulutuksesta. 

 
58 § 

Erivapaudet 

Sisäasiainministeriö voi erityisistä syistä 
antaa erivapauden tässä laissa säädetyistä 
kelpoisuusvaatimuksista pelastuslaitoksen 
virkaan tai tehtävään. 

 
9 luku 

Nuohouspalvelut 

59 § 

Nuohouksen järjestäminen 

Alueen pelastustoimi päättää nuohouspal-
velujen järjestämisestä alueellaan. 

Alueen pelastustoimi voi alueellaan tai 
osassa sitä: 

1) tuottaa nuohouspalvelut pelastuslaitok-
sen omana työnä;  

2) hankkia nuohouspalvelut muulta palve-
lujen tuottajalta; tai 

3) sallia rakennuksen omistajan tai haltijan 
sopia nuohouksesta palvelujen tuottajan 
kanssa. 

Alueen pelastustoimen järjestäessä nuo-
houspalvelut 2 momentin 1 tai 2 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla se päättää myös nuoho-
uksesta perittävästä maksusta. 

Rakennuksen omistajan, haltijan ja huo-
neiston haltijan 13 §:ssä säädetty velvollisuus 
huolehtia siitä, että tulisijat ja savuhormit on 
huollettu ja puhdistettu voidaan toteuttaa ai-
noastaan alueen pelastustoimen 1 momentin 
mukaisesti päättämän palvelujen tuottajan 
toimesta. Pelastuslaitos voi kuitenkin yksit-
täisen kohteen osalta antaa luvan siihen, että 
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nuohouksen suorittaa joku muu kuin nuohoo-
ja. 

 
60 § 

Nuohoustyön sisältö 

Nuohouksessa puhdistetaan tulisija ja sa-
vuhormi niihin liittyvine osineen sekä tarkas-
tetaan tulisijan ja savuhormin kunto. Nuo-
hoojan tulee antaa asiakkaalle todistus suori-
tetusta nuohouksesta. 

Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan 
antaa tarkempia säännöksiä nuohoustyön si-
sällöstä ja nuohoustyöstä annettavasta todis-
tuksesta. 

 
61 § 

Vioista ilmoittaminen 

Jos nuohooja havaitsee tulisijoissa ja savu-
hormeissa vikoja tai puutteita, joista voi ai-
heutua tulipalon vaara, hänen on ilmoitettava 
niistä kirjallisesti nuohottavan kohteen edus-
tajalle ja pelastuslaitokselle. 

 
62 § 

Nuohousluettelo 

Nuohoustoiminnan harjoittajan tulee pitää 
luetteloa nuohoamistaan kohteista ja antaa 
luettelosta pyydettäessä maksutta tietoja pe-
lastuslaitokselle. Tietoja tulee säilyttää 
kymmenen vuoden ajan toimenpiteen suorit-
tamisesta. 

 
63 § 

Nuohoojan kelpoisuus 

Nuohoojan ammatin harjoittajalta, hänen 
palveluksessaan olevalta itsenäisesti nuo-
houstyötä tekevältä ja pelastuslaitoksen pal-
veluksessa olevalta nuohoojalta vaaditaan 
nuohoojan ammattitutkinto. 

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen 
nuohoojan ammattitutkintoa suorittava hen-
kilö on koulutuksen aikana kolmen vuoden 
ajan kelpoinen toimimaan nuohoojana itse-
näisesti, jos hän on suorittanut nuohoojan 

ammattitutkintoon kuuluvat tulisijojen ja sa-
vuhormien nuohousta ja kiinteistöjen turval-
lisuuden tarkkailua koskevat osiot. Nuohous-
palvelujen tuottajan tulee riittävällä tavalla 
ohjata ja valvoa ammattitutkintoa suorittavan 
henkilön itsenäistä nuohoustyötä. 

 
 

10 luku 

Väestönsuojeluun varautuminen ja väes-
tönsuojelukoulutus 

64 § 

Pelastustoimen varautuminen väestönsuoje-
luun 

Pelastustoimen viranomaisten on varaudut-
tava toimintansa hoitamiseen poikkeusolois-
sa riittävin suunnitelmin ja etukäteen tapah-
tuvin valmisteluin kouluttamalla ja varaamal-
la henkilöstöä ja väestönsuojelun johto- ja 
erityishenkilöstöä poikkeusolojen tehtäviin, 
huolehtimalla johtamis-, valvonta- ja hälytys-
järjestelmien perustamisesta ja ylläpidosta, 
varautumalla evakuointeihin sekä huolehti-
malla muistakin näitä vastaavista toimenpi-
teistä. 

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi vi-
ranomaisten varautumisesta poikkeusoloihin 
säädetään valmiuslaissa.  

Kukin viranomainen huolehtii poikkeus-
olojen väestönsuojelutehtäviin tarvitsemansa 
henkilöstön varaamisesta ja kouluttamisesta. 

Pelastustoimen viranomaiset huolehtivat 
pelastustoimintaan liittyvän poikkeusolojen 
toiminnan ja suunnitelmien yhteensovittami-
sesta. 

  
65 § 

Palvelussuhteeseen liittyvät tehtävät väestön-
suojelussa 

Valtion ja kunnan viranomaisen, laitoksen 
ja liikelaitoksen sekä muun julkisyhteisön 
vastuulla olevat väestönsuojelutehtävät ja 
niihin varautuminen kuuluvat niissä palvele-
van viran- tai toimenhaltijan virkavelvolli-
suuksiin ja työsopimussuhteessa olevan hen-
kilön tehtäviin. Edellä sanottu koskee myös 
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näiden tehtävien suorittamista varten tarpeel-
liseen koulutukseen osallistumista. 

 
66 § 

Geneven yleissopimusten mukainen suojelu 

Väestönsuojelutehtäviä hoitava henkilöstö 
nauttii aseellisissa selkkauksissa humanitää-
risiä tehtäviä suorittaessaan kunnioitusta ja 
suojelua, josta on sovittu Geneven yleisso-
pimuksissa sekä kansainvälisten aseellisten 
selkkausten uhrien suojelemisesta ja kan-
sainvälistä luonnetta vailla olevien aseellisten 
selkkausten uhrien suojelemisesta tehdyssä 
Geneven yleissopimusten I lisäpöytäkirjan 
61 artiklassa. Sama koskee artiklassa määri-
tellyissä tehtävissä käytettävää materiaalia.  

Sisäasiainministeriö päättää tilanteen niin 
edellyttäessä, mitä henkilöitä ja materiaalia  
1 momentissa tarkoitettu suojelu koskee.  

 
67 § 

Velvollisuus osallistua väestönsuojelukoulu-
tukseen 

Sisäasiainministeriö ja aluehallintovirasto 
voivat määrätä väestönsuojelun johto- ja 
muun erityishenkilöstön osallistumaan Pelas-
tusopiston järjestämään väestönsuojelukoulu-
tukseen enintään kymmeneksi vuorokaudeksi 
vuodessa.  

 
68 § 

Väestönsuojelukoulutuksesta vapauttaminen 

Pelastusopisto voi väestönsuojelukoulutuk-
seen määrätyn henkilön hakemuksesta myön-
tää lykkäystä tai vapautuksen koulutukseen 
osallistumisesta vamman tai sairauden tai 
muun pätevän syyn johdosta.  

 
69 § 

Väestönsuojelukoulutukseen osallistuvien 
terveydenhuolto 

Väestönsuojelukoulutukseen määrätyllä on 
koulutuksen aikana oikeus saada maksutta 
terveyden- ja sairaanhoitoa sekä lääkkeitä, 

jos hän sairastuu koulutuksen kestäessä hoi-
toa vaativaan sairauteen. Opiskelijalla on 
myös oikeus maksuttomaan lääkärin suorit-
tamaan tulotarkastukseen, jos hän koulutuk-
seen saapuessaan ilmoittaa olevansa sairas tai 
terveydentilansa vuoksi muuten kykenemä-
tön osallistumaan koulutukseen ja Pelastus-
opisto ei katso voivansa vapauttaa opiskelijaa 
koulutuksesta. 

  
70 § 

Väestönsuojelukoulutukseen osallistuvien ta-
loudelliset edut 

Väestönsuojelukoulutukseen määräyksestä 
osallistuvat saavat Pelastusopistolta ilmaisen 
majoituksen sekä matkakustannusten korva-
usta valtion virkamiesten matkakustannusten 
korvaamista koskevien virkaehtosopimus-
määräysten mukaisesti. 

Muille kuin julkisyhteisöjen palveluksessa 
oleville koulutettaville voidaan tarvittaessa 
maksaa valtion virkaehtosopimuksen mukai-
sen päivärahan sijasta koulutusajalta reservin 
kertausharjoituksiin kutsutun asevelvollisen 
reserviläispalkkaa vastaavaa korvausta ja 
päivärahaa.  

 
11 luku 

Väestönsuojat 

71 § 

Väestönsuojan rakentamisvelvollisuus uudis-
rakentamisen yhteydessä 

Rakennuksen omistajan on uudisrakenta-
misen yhteydessä tehtävä rakennukseen tai 
sen läheisyyteen väestönsuoja, jonka suuruu-
deltaan voidaan arvioida riittävän rakennuk-
sessa asuvia, pysyvästi työskenteleviä tai 
muutoin oleskelevia henkilöitä varten. Väes-
tönsuojan rakentamisvelvollisuus ei kuiten-
kaan koske tilapäistä enintään viisi vuotta 
käytössä olevaa rakennusta.  

Väestönsuoja on rakennettava rakennusta 
tai samalla tontilla tai rakennuspaikalla ole-
vaa rakennusryhmää varten, jos sen kerrosala 
on vähintään 1200 neliömetriä ja siinä asu-
taan tai työskennellään tai oleskellaan muu-
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toin pysyvästi. Teollisuus-, tuotanto-, varas-
to- ja kokoontumisrakennusta varten väes-
tönsuoja on edellä tässä momentissa sääde-
tystä poiketen rakennettava, jos rakennuksen 
tai rakennusryhmän kerrosala on vähintään 
1500 neliömetriä. Väestönsuojan rakenta-
misvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ton-
tilla tai rakennuspaikalla tai yhteisessä väes-
tönsuojassa on ennestään tässä laissa ja sen 
nojalla annetuissa asetuksissa säädetty määrä 
vaatimukset täyttäviä suojapaikkoja.  

Samalla tontilla tai rakennuspaikalla jo 
olevia rakennuksia, joita varten on väestön-
suoja, ei oteta huomioon uudisrakennuksen 
väestönsuojan rakentamisvelvollisuutta mää-
rättäessä eikä myöskään rakennuksia, joiden 
osittaisesta loppukatselmuksesta on kulunut 
yli viisi vuotta ennen rakennuslupahakemuk-
sen vireille tuloa. 

Rakennusluvan myöntävä viranomainen 
voi alueen pelastusviranomaista kuultuaan 
sallia rakennettavaksi kahta tai useampaa ra-
kennusta varten yhteisen väestönsuojan, jos 
se rakennetaan viiden vuoden kuluessa en-
simmäisen rakennuksen osittaisesta loppu-
katselmuksesta. 

 
72 § 

Väestönsuojan kunnostamisvelvollisuus muu-
tos- ja korjaustyön yhteydessä 

Jos rakennuksessa, jossa on väestönsuoja, 
tehdään maankäyttö- ja rakennuslain 
(132/1999) 125 §:n mukainen rakennuksen 
rakentamiseen verrattavissa oleva korjaus- tai 
muutostyö tai käyttötarkoituksen muutos, 
myös väestönsuoja on kunnostettava siten, 
että se täyttää soveltuvin osin 74 §:ssä ja sen 
nojalla säädetyt väestönsuojan teknisiä yksi-
tyiskohtia koskevat vaatimukset. 

 
73 § 

Poikkeus väestönsuojan rakentamisvelvolli-
suudesta 

Tämän lain väestönsuojan rakentamisvel-
vollisuutta koskevat säännökset eivät koske 
maatilatalouden tuotantorakennuksia taikka 
olemassa olevassa rakennuksessa tehtävää 
rakennuksen rakentamiseen verrattavaa ra-

kennuslupaa edellyttävää korjaus- tai muu-
tostyötä, joka samalla lisää rakennuksen ker-
rosalaa kellarissa tai ullakolla. 

 
74 § 

Väestönsuojien rakenteelliset ja muut vaati-
mukset 

Väestönsuojan tulee antaa siinä oleskelevil-
le suoja asevaikutuksilta ja rakennussortumil-
ta sekä ionisoivalta säteilyltä ja myrkyllisiltä 
aineilta. Väestönsuojan lämpötilan, ilman-
laadun ja hygieenisen varustetason tulee olla 
tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen riittä-
vä. Valtioneuvoston asetuksella annetaan 
tarkempia säännöksiä suojan koosta, raken-
teesta ja sijainnista. Väestönsuojan teknisistä 
yksityiskohdista annetaan tarkempia sään-
nöksiä sisäasiainministeriön asetuksella. 

Väestönsuojan rakentamisessa ja varusta-
misessa käytettäville laitteille ja tuotteille 
asetettavista vaatimuksista, laitteisiin tehtä-
vistä merkinnöistä sekä laitteiden mukana 
toimitettavista tiedoista ja ohjeista säädetään 
pelastustoimen laitteista annetussa laissa 
(10/2007). 

 
75 § 

Helpotusten myöntäminen 

Aluehallintovirasto voi asianomaista pelas-
tuslaitosta ja kunnan rakennusvalvontaviran-
omaista kuultuaan yksittäistapauksessa 
myöntää vapautuksen kokonaan tai määrä-
ajaksi laissa säädetystä väestönsuojan raken-
tamisvelvollisuudesta, jos väestönsuojan ra-
kentamisesta aiheutuu tavanomaista huomat-
tavasti korkeampia rakentamiskustannuksia 
suhteessa asianomaisen rakennuksen raken-
tamiskustannuksiin tai vapautuksen myöntä-
miseen on muu painava syy. 

Rakennusluvan myöntävä viranomainen 
voi asianomaista pelastuslaitosta kuultuaan 
myöntää poikkeuksen väestönsuojalle sisä-
asiainministeriön asetuksella säädetyistä tek-
nisistä vaatimuksista tai valtioneuvoston ase-
tuksella väestönsuojalle säädetystä koko- ja 
sijaintivaatimuksesta, jos siihen on perusteltu 
syy eikä poikkeuksen tekeminen olennaisesti 
heikennä suojautumismahdollisuuksia. 
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Sisäasiainministeriö voi kunnan hakemuk-
sesta myöntää vapautuksen väestönsuojien 
rakentamisesta tietyllä alueella, jos siellä ar-
vioidaan olevan ennestään riittävä määrä 
suojapaikkoja tai väestön suojaaminen on 
turvattu muulla tavoin. 

 
76 § 

Väestönsuojan käyttö normaalioloissa ja 
käyttöönottovalmius 

Väestönsuoja sekä väestönsuojeluvälineet 
ja -laitteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, 
että väestönsuoja voidaan ottaa käyttöön 72 
tunnissa.  

 
77 § 

Poikkeusolojen johtamisedellytysten varmis-
taminen 

Pelastuslaitoksen tulee järjestää pelastus-
toiminnan johtamistilat ja muut edellytykset 
siten, että johtaminen on mahdollista myös 
poikkeusoloissa. 

 
12 luku 

Pelastustoimen valvontatehtävät 

78 § 

Pelastuslaitoksen valvontatehtävä 

Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava 
2 ja 3 luvun säännösten noudattamista. 

Valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitok-
sen on tehtävä palotarkastuksia ja muita val-
vontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä. 

 
79 § 

Valvontasuunnitelma 

Pelastuslaitoksen on laadittava valvonta-
suunnitelma valvontatehtävän toteuttamises-
ta. Valvonnan on perustuttava riskien arvi-
ointiin ja sen tulee olla laadukasta, säännöl-
listä ja tehokasta.  

Valvontasuunnitelmassa on määritettävä 
suoritettavat palotarkastukset ja muut valvon-

tatoimenpiteet sekä kuvattava, miten valvon-
tasuunnitelman toteutumista arvioidaan. 

Valvontasuunnitelman tulee perustua alu-
een pelastustoimen palvelutasopäätökseen. 
Valvontasuunnitelma on tarkistettava vuosit-
tain ja muutoinkin, jos tarkistamiseen on eri-
tyinen syy. Valvontasuunnitelma on toimitet-
tava tiedoksi aluehallintovirastolle. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä valvonnassa käytettä-
vistä riskien arvioimisen perusteista, palotar-
kastusten ja muiden valvontatoimenpiteiden 
määrittelystä sekä valvontasuunnitelman to-
teutumisen arvioinnista. 

  
80 § 

Palotarkastuksen ja muun valvontatehtävän 
toimittaminen 

Palotarkastuksia ja muita 78 §:n mukaisen 
valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä 
saa suorittaa alueen pelastusviranomainen. 

Palotarkastus saadaan suorittaa rakennuk-
sessa ja rakennelmassa, niihin kuuluvissa 
huoneistoissa ja asunnoissa sekä muissa koh-
teissa. Palotarkastuksen suorittaja on päästet-
tävä kaikkiin tarkastettaviin tiloihin ja koh-
teisiin. Tarkastettavan kohteen edustajan on 
esitettävä säädöksissä vaaditut suunnitelmat, 
muut asiakirjat ja järjestelyt. 

Kiinteistön omistajan, haltijan ja toimin-
nanharjoittajan on pyynnöstä toimitettava 
alueen pelastusviranomaiselle maksutta 
15 §:ssä tarkoitettu pelastussuunnitelma ja 
mahdolliset muut sellaiset kohteen palo- ja 
poistumisturvallisuudesta laaditut asiakirjat, 
joita alueen pelastusviranomainen tarvitsee 
78 §:n mukaisessa valvontatehtävässään. 

Palotarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, 
jossa tulee riittävästi yksilöidä tarkastuskoh-
de, tarkastuksen kulku, tarkastajan tekemät 
keskeiset havainnot, tarkastettavan kohteen 
edustajan esittämä selvitys sekä johtopäätök-
set ja niiden perustelut. Pöytäkirja on myös 
laadittava, jos alueen pelastusviranomainen 
muutoin valvonnan yhteydessä antaa 81 §:ssä 
tarkoitetun korjausmääräyksen tai keskeyttää 
välittömän tulipalon tai muun onnettomuu-
den vaaraa aiheuttavan toiminnan. Pöytäkirja 
on viipymättä annettava tiedoksi asianosaisil-
le. 
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81 § 

Korjausmääräys ja toiminnan keskeyttämi-
nen 

Jos alueen pelastusviranomainen valvonta-
tehtävää suorittaessaan havaitsee puutteita 
tässä laissa säädettyjen velvoitteiden toteut-
tamisessa, pelastusviranomaisen on määrät-
tävä ne korjattavaksi. Jos puutteita ei voida 
heti korjata, korjaamiselle tulee antaa määrä-
aika. 

Jos alueen pelastusviranomainen tämän 
lain mukaista valvontatehtävää suorittaessaan 
havaitsee puutteita muussa laissa säädettyjen 
velvoitteiden toteuttamisessa ja arvioi puut-
teiden aiheuttavan vakavaa vaaraa henkilö-
turvallisuudelle, pelastusviranomainen voi 
määrätä puutteet korjattavaksi. Jos puutteita 
ei voida heti korjata, asiasta tulee ilmoittaa 
asianomaiselle valvontaviranomaiselle. 

Jos valvontatehtävässä tai muutoin havaittu 
puutteellisuus tai virheellinen menettely ai-
heuttaa välittömän tulipalon tai muun onnet-
tomuuden vaaran, pelastusviranomaisella on 
oikeus tarvittaessa heti keskeyttää toiminta ja 
määrätä onnettomuuden ehkäisemiseksi vält-
tämättömistä toimenpiteistä. Määräystä on 
heti noudatettava. 

 
82 § 

Erityiset turvallisuusvaatimukset 

Kohteeseen, jossa harjoitettu toiminta tai 
olosuhteet aiheuttavat henkilö- tai paloturval-
lisuudelle tai ympäristölle tavanomaista suu-
remman vaaran, alueen pelastusviranomainen 
voi erityisestä syystä määrätä hankittavaksi 
tarkoituksenmukaista sammutuskalustoa ja 
muita pelastustyötä helpottavia laitteita tai 
asennettavaksi automaattisen sammutuslait-
teiston taikka ryhtymään kohteessa muihin 
välttämättömiin toimenpiteisiin onnetto-
muuksien ehkäisemiseksi sekä ihmisten ja 
omaisuuden turvaamiseksi onnettomuuden 
varalta.  

Alueen pelastusviranomaisen tulee kuulla 
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 
124 §:ssä tarkoitettua kunnan rakennusval-
vontaviranomaista valmisteltaessa 1 momen-
tissa tarkoitettua määräystä kohteessa edelly-

tettävistä turvallisuusvaatimuksista, jos tur-
vallisuusvaatimusten toteuttaminen edellyttää 
rakennuslupaa tai toimenpidelupaa. 

 
83 § 

Puolustusvoimien salassa pidettävät kohteet 

Mitä 78 §:ssä säädetään, ei koske sellaisia 
puolustusvoimien hallinnassa olevia kohteita, 
jotka valtakunnan turvallisuuden vuoksi on 
pidettävä salassa ja joiden valvontatehtävästä 
puolustusvoimat on alueen pelastusviran-
omaiselle ilmoittanut pitävänsä huolta. Puo-
lustusvoimat vastaa näiden kohteiden palo-
tarkastuksista. Tarkastustoiminnasta voidaan 
antaa tarkempia säännöksiä puolustusminis-
teriön asetuksella. 

 
84 § 

Valmiuden tarkastaminen 

Pelastusviranomaiset voivat tehdä tarkas-
tuksia tässä laissa säädettyjen suuronnetto-
muuksien ja poikkeusolojen varautumisjär-
jestelyjen valvomiseksi. Tarkastuksen toimit-
tajalla on oikeus päästä tarkastettaviin tiloi-
hin ja saada selvityksiä tässä laissa vaadituis-
ta varautumista koskevista suunnitelmista ja 
muista järjestelyistä. Tarkastusta ei kuiten-
kaan saa toimittaa pysyväisluonteiseen asu-
miseen käytetyissä tiloissa eikä 83 §:ssä tar-
koitetuissa kohteissa. 

 
85 § 

Alueen pelastustoimen palvelutason valvonta 

Aluehallintoviraston tehtävänä on valvoa, 
että alueen pelastustoimen palvelutaso on 
riittävä. Tässä tarkoituksessa aluehallintovi-
rastolla on oikeus salassapitosäännösten es-
tämättä saada maksutta alueen pelastustoi-
melta tarpeellisia tietoja ja selvityksiä. 

Jos palvelutasossa on huomattavia epäkoh-
tia eikä niitä korjata aluehallintoviraston 
asettamassa määräajassa, aluehallintovirasto 
voi 105 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla 
velvoittaa alueen pelastustoimen saattamaan 
palvelut tässä laissa vaaditulle tasolle. 
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13 luku 

Salassapitovelvollisuus, tiedonsaantioikeus 
ja henkilörekisterit 

 
86 § 

Vaitiolovelvollisuus 

Pelastustoimen palveluksessa oleva tai pe-
lastustoimintaan osallistuva sekä tämän lain 
107 §:ssä tarkoitettu tutkintalautakunnan jä-
sen ja asiantuntija eivät saa pelastustoimeen 
kuulumattomalla tavalla käyttää hyödykseen 
eivätkä luvatta ilmaista muille tässä tehtäväs-
sään tietoon saamaansa seikkaa, jos siitä on 
laissa säädetty salassapitovelvollisuus taikka 
jos se koskee yksityistä liike- tai ammat-
tisalaisuutta, taloudellista asemaa, henkilö-
kohtaisia olosuhteita tai terveydentilaa. 

Salassa pidettävän tiedon ilmaisemisesta 
viranomaiselle tai julkista tehtävää hoitavalle 
toimielimelle säädetään lailla. Vaitiolovel-
vollisuus ei estä ilmaisemasta sellaista tietoa, 
jonka ilmaiseminen on yksittäistapauksessa 
tarpeen hengen tai terveyden suojaamiseksi 
tai huomattavan ympäristö- tai omaisuusva-
hingon välttämiseksi. 

Rangaistus tässä pykälässä säädetyn salas-
sapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan 
rikoslain (39/1889) 38 luvun 1 tai 2 §:n mu-
kaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 
40 luvun 5 §:n mukaan. 

 
87 § 

Velvollisuus tilastotietojen antamiseen 

Alueen pelastusviranomaisen tulee toimit-
taa pelastustoimen suoritteista, voimavarois-
ta, järjestelyistä ja muusta varautumisesta se-
kä toimenpiderekisteristä maksutta sisäasi-
ainministeriölle, aluehallintovirastolle ja Pe-
lastusopistolle tietoja, jotka ovat tarpeen ti-
lastojen tekemistä varten. Tiedot voidaan tar-
vittaessa luovuttaa teknisen käyttöyhteyden 
avulla ja ne voivat sisältää myös salassa pi-
dettäviä tietoja. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä tilastotietojen antami-
sesta. 

88 § 

Tiedonsaantioikeus palon- ja onnettomuuden 
tutkinnassa 

Tämän lain 41 §:n mukaista palontutkintaa 
suorittavalla alueen pelastusviranomaisella ja 
107 §:n mukaista onnettomuuden tutkintaa 
suorittamaan määrätyllä tutkintalautakunnan 
jäsenellä ja asiantuntijalla on oikeus päästä 
onnettomuuskohteeseen ja ottaa näytteitä se-
kä saada salassapitosäännösten estämättä 
maksutta tutkinnassa välttämättömiä tietoja 
ja asiakirjoja onnettomuuskohteen edustajalta 
ja viranomaisilta.  

 
 

89 § 

Tiedonsaantioikeus pelastustoimintaa ja val-
vontatehtäviä varten 

Pelastusviranomaisella on sille tässä laissa 
säädettyjen tehtävien suorittamiseksi oikeus 
salassapitosäännösten estämättä saada mak-
sutta pelastustoiminnan suunnittelussa ja to-
teutuksessa sekä pelastustoimelle säädettyjen 
valvontatehtävien hoitamisessa tarpeellisia 
tietoja. Tässä tarkoituksessa pelastusviran-
omaisella on oikeus saada tietoja: 

1) paikkatietoinfrastruktuurista annetussa 
laissa (421/2009) ja sen nojalla annetuissa 
säädöksissä tarkoitetuista paikkatietoaineis-
toista; 

2) väestötietojärjestelmästä ja Väestörekis-
terikeskuksen varmennepalveluista annetun 
lain (661/2009): 

a) 13 §:n 5 kohdassa tarkoitetusta sivii-
lisäädystä; 

b) 13 §:n 8 kohdassa tarkoitetuista lapsen 
ja vanhemman perheoikeudellista asemaa 
koskevista tiedoista; 

c) 13 §:n 14 kohdassa tarkoitetusta kansa-
laisuudesta; 

d) 13 §:n 20 kohdassa tarkoitetusta henki-
lön ilmoittamasta äidinkielestä ja asiointikie-
lestä; 

e) 13 §:n 22 kohdassa tarkoitetusta henki-
lön ilmoittamasta ammatista; 

f) 14 §:n 1 kohdassa tarkoitetusta kiinteis-
tötunnuksesta tai muusta kiinteistön tai rekis-
teriyksikön yksilöivästä tunnistetiedosta; 
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g) 15 §:n 1 kohdassa tarkoitetusta raken-
nustunnuksesta tai muusta rakennushankkeen 
tai rakennuksen yksilöivästä tunnistetiedosta; 

h) 15 §:n 3 kohdassa tarkoitetuista koor-
dinaateista, käyttötarkoituksesta, valmistu-
misvuodesta, kerrosluvusta, huoneistoalasta 
ja tilavuudesta; 

i) 15 §:n 4 kohdassa tarkoitetuista raken-
nushankkeesta ja rakennusta, sen rakenteita 
ja ominaisuuksia kuvaavista muista tiedoista; 

j) 16 §:n 2 kohdassa tarkoitetuista huoneis-
toa ja sen ominaisuuksia kuvaavista tiedoista; 

 k) 16 §:n 3 kohdassa tarkoitetuista asuin-
huoneiston hallintaperustetta ja käytössä oloa 
koskevista tiedoista;  

3) valvontakohteista Turvatekniikan kes-
kuksen valvontakohderekisteristä;  

4) Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoista; 
5) ensivaste-, ensihoito- ja sairaankuljetus-

tehtävien koordinaateista ja tehtäväkoodeista 
sairaanhoitopiiriltä sillä tavoin yksilöityinä, 
ettei tietojen perusteella voida tunnistaa yk-
sittäistä luonnollista henkilöä; 

6) tämän lain 42 §:n 1 momentissa sääde-
tyssä tarkoituksessa muilta viranomaisilta 
onnettomuuksien ehkäisyn kannalta erityisis-
tä riskikohteista sillä tavoin yksilöityinä, ettei 
tietojen perusteella voida tunnistaa yksittäistä 
luonnollista henkilöä; 

7) poliisilta kokoontumislain (530/1999) 
14 §:n mukaisista yleisötilaisuuden järjestä-
miseen liittyvistä ilmoituksista;  

8) kuntien rakennusvalvontaviranomaisilta 
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 
125 §:n  mukaisista rakennusluvista ja 
126 §:n mukaisista toimenpideluvista sekä 
niiden 131 §:n mukaisista hakemuksista ra-
kennusvalvontaviranomaisen kanssa yhtei-
sesti sovittavalla tavalla. 

Edellä 1 momentissa säädetyssä tarkoituk-
sessa pelastusviranomaisella on lisäksi oike-
us saada maksutta ja salassapitosäännösten 
estämättä 90 §:n 3 momentissa tarkoitetut 
tiedot. 

Edellä tässä pykälässä tarkoitetut tiedot on 
oikeus saada myös teknisen käyttöyhteyden 
avulla tai muuten sähköisessä muodossa. 

Mitä 1—3 momentissa säädetään, ei koske 
83 §:ssä tarkoitettua salassa pidettävää koh-
detta. Puolustusvoimien tulee kuitenkin antaa 
alueen pelastusviranomaiselle ja hätäkeskuk-
selle pelastustehtävän asianmukaisen ja tur-

vallisen suorittamisen edellyttämät tiedot 
kohteesta. 

 
 

90 § 

Oikeus saada tietoja väestönsuojelutehtäviä 
varten 

Pelastusviranomaisella on oikeus salassapi-
tosäännösten estämättä henkilöstön varaami-
seksi väestönsuojelutehtäviin saada maksut-
ta: 

1) rekisterihallintolaissa (166/1996) tarkoi-
tetuilta viranomaisilta tarpeelliset väestötie-
dot; 

2) puolustusvoimilta tieto siitä, onko ase-
velvollinen vapautettu sodan aikaisesta pal-
veluksesta;  

3) muilta viranomaisilta ja yhteisöiltä tie-
dot niiden palveluksessa olevista henkilöistä 
koskien myös varattavan henkilön ikää, kou-
lutusta, ammattia ja työkykyä sekä henkilön 
varaamista viranomaiselle tai yhteisölle sen 
oman toiminnan varmistamiseksi poikkeus-
oloissa;  

4) siviilipalvelusviranomaisilta tieto siitä, 
onko siviilipalvelusvelvollinen vapautettu 
liikekannallepanon aikaisesta palveluksesta, 
sekä tieto siviilipalveluksen suorittaneiden 
henkilöiden palveluksessaan saamasta eri-
tyiskoulutuksesta.  

Pelastusviranomaisella on oikeus salassapi-
tosäännösten estämättä väestönsuojelua var-
ten saada viranomaisen hallussa olevasta re-
kisteristä maksutta tiedot rakennuksista, kiin-
teistöistä ja huonetiloista, niiden omistajista 
ja haltijoista sekä käytöstä siten yksilöityinä 
ja ryhmiteltyinä kuin väestönsuojelua ja sen 
valmistelua varten on tarpeellista. 

Pelastusviranomaisella sekä liikenne- ja 
viestintäministeriöllä on oikeus salassapito-
säännösten estämättä evakuointia ja muuta 
väestönsuojelua varten saada maksutta tietoja 
ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 
(541/2003): 

1) 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoite-
tuista ajoneuvon omistajista tai haltijoista; 

2) 3 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoite-
tuista luonnollisista henkilöistä, jotka ovat 
hakeneet ajokorttilupaa tai joilla on ajokortti-
lupa, ajokortti tai ajo-oikeus; 



 HE 257/2010 vp  
  

 

128 

3) 4 §:ssä tarkoitetuista luonnollisista hen-
kilöistä rekisteriin talletetuista osoite- ja 
muista yhteystiedoista; 

4) 5 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoite-
tuista ajokorttiluvan, ajokortin ja ajo-
oikeuden myöntämisestä, lajista ja luokasta 
sekä muista vastaavista tiedoista; sekä 

5) 7 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoite-
tuista ajoneuvon teknisistä tiedoista, yksi-
löintitiedoista ja kaupallisista tiedoista. 

Pelastusviranomaisella sekä liikenne- ja 
viestintäministeriöllä on lisäksi salassapito-
säännösten estämättä oikeus saada maksutta 
tietoja viranomaisten poikkeusolojen varaus-
tietoihin perustuvasta valtakunnallisesta tie-
kuljetusten ohjauksen tietojärjestelmästä. 

Edellä tässä pykälässä tarkoitetut tiedot on 
oikeus saada myös teknisen käyttöyhteyden 
avulla tai muuten sähköisessä muodossa. 

 
91 § 

Toimenpiderekisteri 

Pelastuslaitos saa pitää pelastustoimen seu-
rantaa ja kehittämistä varten henkilörekiste-
riä, johon saadaan tallentaa ne hätäkeskus-
toiminnasta annetun lain 16 §:ssä tarkoitet-
tuun hätäkeskustietojärjestelmään tallennet-
tavat tiedot, jotka hätäkeskus on luovuttanut 
pelastusviranomaisen vastuulliselle rekiste-
rinpitäjälle hätäkeskustoiminnasta annetun 
lain 20 §:n nojalla. Rekisterin teknisestä yl-
läpidosta huolehtii Pelastusopisto. 

 Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tietojen 
lisäksi toimenpiderekisteriin saadaan tallen-
taa pelastuslaitoksen pelastuslain tai muun 
lain nojalla hoitamista tehtävistä tiedot, jotka 
koskevat: 

1) toimenpiteen kohdetta; 
2) onnettomuus- tai tehtävätyyppiä; 
3) onnettomuuden teknisiä yksityiskohtia ja 

onnettomuuden etenemistä; 
4) toimenpiteessä käytettyjä pelastus- ja 

torjuntamenetelmiä; 
5) toimenpiteessä käytettyjä henkilöstö-

voimavaroja; 
6) toimenpiteessä käytettyjä ajoneuvoja ja 

muuta kalustoa; 
7) pelastustoiminnan tuloksellisuutta; 
8) onnettomuuden aiheuttamia vahinkoja ja 

vahinkojen laajuuteen vaikuttaneita tekijöitä;  

9) onnettomuuden syitä. 
Pelastuslaitoksen, sopimuspalokuntien ja 

25 §:ssä tarkoitettujen muiden yhteisöjen so-
pimusperusteisesti hoitamista ensivaste-, en-
sihoito- ja sairaankuljetustehtävistä saadaan 
tallentaa 2 momentin 1, 2, 5 ja 6 kohdassa 
tarkoitetut tiedot. 

 Tietoja toimenpiderekisteriin saavat tallen-
taa ja käsitellä pelastusviranomaiset sekä 
34 §:ssä tarkoitettu muu pelastustoiminnan 
johtaja niistä tehtävistä, joissa hän on toimi-
nut pelastustoiminnan johtajana. 

 Rekisterissä olevat tiedot saadaan luovut-
taa salassapitosäännösten estämättä: 

1) pelastustoimintaa tai valvontaa varten 
hätäkeskuslaitokselle, pelastusviranomaisel-
le, Turvatekniikan keskukselle ja 107 §:ssä 
tarkoitetulle tutkintalautakunnan jäsenelle ja 
asiantuntijalle; 

2) öljyvahingon ja aluskemikaalivahingon 
torjuntaa ja siihen varautumista varten Suo-
men ympäristökeskukselle ja elinkeino-, ja 
liikenne- ja ympäristökeskuksille; 

3) onnettomuustutkintaa varten tutkintaa 
suorittavalle tutkintalautakunnalle ja viran-
omaiselle; 

4) tieteellistä tutkimusta varten muillekin 
viranomaisille, tutkimuslaitoksille ja tutki-
joille. 

 Tiedot voidaan luovuttaa myös teknisen 
käyttöyhteyden avulla tai muuten sähköisessä 
muodossa. Pelastusopisto ja 55 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettu oppilaitos saavat käyttää 
rekisterissä olevia tietoja opetustoiminnas-
saan. Pelastusopisto saa käyttää lisäksi rekis-
terissä olevia tietoja tilastojen laatimista var-
ten. Toimenpiderekisteristä saadaan muodos-
taa vain sellaisia tilastoja, joista henkilöiden 
yksilöinti ei ole mahdollista. Muutoin tieto-
jen luovuttamisesta säädetään viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
(621/1999).  

Henkilötieto tulee poistaa toimenpiderekis-
teristä, kun sen säilyttämistä edellä mainitus-
sa tarkoituksessa ei enää voida pitää perustel-
tuna, kuitenkin viimeistään viiden vuoden 
kuluttua tiedon tallentamisesta. Henkilötieto-
lain (523/1999) 11 §:n 1 momentin 3 ja 
4 kohdassa tarkoitettu arkaluonteinen tieto 
tulee kuitenkin poistaa viimeistään kahden 
vuoden kuluttua. 
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92 § 

Varautumistehtävien rekisteri 

Pelastuslaitos ja yhteisö, joka on 46 §:n 
mukaisesti velvollinen osallistumaan pelas-
tuslaitoksen johdolla pelastustoiminnan 
suunnitteluun ja hoitamaan lakisääteisiä teh-
täviään pelastustoiminnan yhteydessä sekä 
varautumaan näiden tehtävien hoitamiseen 
normaali- ja poikkeusoloissa, saavat pitää 
tehtäviensä hoitamista ja niihin varautumista 
varten henkilörekisteriä tehtäviin varatuista 
henkilöistä ja voimavaroista. 

Rekisteriin saadaan tallentaa 1 momentissa 
tarkoitetun henkilön nimi, syntymäaika, hen-
kilötunnus, siviilisääty, ammatti, koulutus, 
osoite, muut yhteystiedot, tiedot ajokortista 
sekä tieto henkilön huollettavana olevien las-
ten lukumäärästä. 

Rekisteriin saadaan tallentaa lisäksi tiedot 
varautumistehtävän edellyttämästä kalustos-
ta, materiaalista, tarvikkeista ja väestön-
suojista sekä niistä kiinteistöistä, rakennuk-
sista ja huonetiloista, joita voidaan käyttää 
evakuoitujen ja siirretyn omaisuuden sijoit-
tamiseen. Rekisteriin saadaan tallentaa tiedot 
tilojen omistus- ja hallintasuhteista, kunnos-
ta, nykyisestä käytöstä ja asukasmääristä. 
Vastaavasti saadaan rekisteriin tallentaa tie-
dot rakennuksista, jotka soveltuvat poikkeus-
oloissa tuotantolaitosten, viranomaisten ja 
laitosten väliaikaisiksi toimipaikoiksi taikka 
johtokeskuksiksi tai yksiköiden sijoittamis-
paikoiksi. Rekisterin muodostamisessa saa-
daan käyttää 90 §:n perusteella saatuja tietoja 
sekä viranomaisen, laitoksen tai yhteisön hal-
lussa olevia muita tässä säännöksessä tarkoi-
tettuja tietoja, joita asianomainen taho ylläpi-
tää tai sille on luovutettu kiinteistöjen, ra-
kennusten ja huonetilojen rekisteröinnistä 
vastaavan viranomaisen toimesta. 

Rekisterissä olevat tiedot saadaan luovuttaa 
salassapitosäännösten estämättä pelastustoi-
mintaa ja sen suunnittelua varten pelastuslai-
tokselle, pelastusviranomaisille ja hätäkes-
kuslaitokselle sekä varautumisrekisteriä yllä-
pitäville viranomaisille. Tiedot voidaan luo-
vuttaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla 
tai muuten sähköisessä muodossa. 

Varautumistehtävien henkilörekisterissä 
olevat tiedot on tarkistettava vähintään viiden 

vuoden väliajoin merkinnän tekemisestä tai 
tarkistuksesta tai poistettava. 

 
93 § 

Valvontarekisteri 

Tämän lain 78 §:n mukaista rakennusten ja 
muiden kohteiden turvallisuuteen liittyvää 
valvontatehtävää ja 84 §:n mukaista valmiu-
den tarkastamista varten pelastuslaitos saa pi-
tää henkilörekisteriä. Rekisterin saa tallentaa 
tämän lain 15, 16, 19, 21, 61, 62 ja 90 §:n 
mukaisia valvontaa varten saatuja tietoja. Li-
säksi rekisteriin saa tallentaa tämän lain 
89 §:ssä tarkoitettuja tietoja lukuun ottamatta 
mainitun pykälän 1 momentin 2 kohdan a—e 
alakohdassa tarkoitettuja tietoja. Valvontare-
kisteriin saa myös tallentaa tämän lain 80 §:n 
4 momentissa tarkoitetut palotarkastuksessa 
pidettävään pöytäkirjaan merkityt tiedot sekä 
84 §:n mukaisessa valmiuden tarkastamisessa 
saadut tiedot varautumisjärjestelyistä.  

Valvontarekisterissä olevat tiedot on tar-
kastettava ja tarpeettomat tiedot poistettava 
tarkastuksen yhteydessä määrävälein, kuiten-
kin viimeistään kymmenen vuoden kuluttua 
edellisen merkinnän tekemisestä. 

 
94 § 

Sopimuksen perusteella pelastustoimintaan 
osallistuvien henkilörekisteri 

Pelastuslaitos saa pitää henkilörekisteriä 
25 §:ssä tarkoitettuun sopimuspalokuntaan ja 
muuhun sopimuksen tehneeseen yhteisöön 
kuuluvista pelastustoimintaan osallistuvista 
henkilöistä pelastustoiminnan toimintaval-
miuden varmistamiseksi ja pelastustoimen 
resurssien käytön suunnittelua varten. Rekis-
teriin saadaan tallentaa henkilön nimi, syn-
tymäaika, henkilötunnus, pelastusalan koulu-
tus, osoite ja muut yhteystiedot.  

Henkilörekisterissä olevat tiedot on vähin-
tään viiden vuoden väliajoin tarkistettava tai 
poistettava. 
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14 luku 

Pelastustoimen rahoitus, maksut, palkkiot 
ja korvaukset 

95 § 

Vastuu pelastustoimen kustannuksista 

Pelastustoimen kustannuksista vastaa, jollei 
tässä laissa toisin säädetä, se jonka velvolli-
suutena toimenpiteen tai tehtävän suorittami-
nen taikka siitä huolehtiminen on. 

 
96 § 

Eräiden suoritteiden maksullisuus 

Pelastuslaitos voi periä maksun: 
1) tämän lain 79 §:ssä tarkoitetun valvonta-

suunnitelman mukaisen palotarkastuksen tai 
muun valvontatoimenpiteen suorittamisesta; 

2) tehtävästä, jonka on aiheuttanut hätäkes-
kukseen liitetyn paloilmoittimen toistuva er-
heellinen toiminta;  

3) tehtävästä, joka on muussa laissa erik-
seen säädetty maksulliseksi. 

Perittävien maksujen suuruudesta päättää 
alueen pelastustoimi hyväksymässään taksas-
sa. Alueen pelastustoimen tulee määrätä suo-
ritteistaan perimät maksut siten, että ne vas-
taavat suuruudeltaan enintään suoritteen tuot-
tamisesta alueen pelastustoimelle aiheutunei-
den kokonaiskustannusten määrää. 

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun 
maksun perimisen edellytyksenä on, että pa-
loilmoitin on aikaisemmin aiheuttanut erheel-
lisen hälytyksen ja alueen pelastusviran-
omainen on kirjallisesti kehottanut kohteen 
omistajaa, haltijaa tai toiminnanharjoittajaa 
korjaamaan sen. Edellä 1 momentin 1 ja 
2 kohdassa tarkoitetut maksut saadaan periä 
kohteen omistajalta, haltijalta tai toiminnan-
harjoittajalta.  

Maksut saadaan periä ilman tuomiota tai 
päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja 
maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa 
(706/2007) säädetään. Jos toimenpiteestä 
määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivä-
nä, saadaan viivästyneelle määrälle periä 
vuotuista viivästyskorkoa enintään korkolain 
(633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun 

korkokannan mukaan. Eräpäivä voi olla ai-
kaisintaan kahden viikon kuluttua maksun 
määräytymisen perusteena olevan palvelun 
saamisesta. Viivästyskoron sijasta viran-
omainen voi periä viiden euron suuruisen 
viivästysmaksun, jos viivästyskoron määrä 
jää tätä pienemmäksi. 

 
97 § 

Valtion osallistuminen valmiuden ylläpitämi-
seen 

Valtio voi osallistua pelastustoimessa tar-
vittavan valmiuden ylläpitämiseen hankki-
malla sellaista erityiskalustoa tai rahoittamal-
la sellaista toimintaa, jonka hankkiminen tai 
rahoittaminen valtion varoista on erityisestä 
syystä tarkoituksenmukaista. 

 
98 § 

Pelastustoimintaa varten saadun avun kor-
vaaminen 

Pelastuslaitoksen toiselle pelastuslaitoksel-
le antamasta kalusto- ja miehistöavusta sekä 
muusta avusta on apua saanut laitos velvolli-
nen suorittamaan täyden korvauksen, jollei 
toisin sovita. 

Edellä 49 §:n 1 momentissa tarkoitetusta 
virka-avusta mahdollisesti perittävästä kor-
vauksesta virka-avun antaja sopii pelastusvi-
ranomaisen kanssa. 

 
99 § 

Metsä- ja maastopalojen sammutuskustan-
nukset 

Jos metsä- tai maastopalo on ulottunut use-
ammalle pelastustoimen alueelle, sammutus-
kustannukset maksaa se pelastuslaitos, jonka 
toimialueella palo on saanut alkunsa, jollei 
toisin sovita. Muiden pelastuslaitosten on 
korvattava näistä kustannuksista osuutensa 
palaneen pinta-alan tai muun kohtuullisen 
perusteen mukaan. 
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100 § 

Harkinnanvaraiset avustukset 

Jos pelastustehtävä on aiheuttanut alueen 
pelastustoimelle poikkeuksellisen suuria kus-
tannuksia, sille voidaan myöntää harkinnan-
varaista avustusta valtion talousarvion rajois-
sa. 

Kunnalle ja alueen pelastustoimelle voi-
daan myöntää valtion talousarviossa pääte-
tyissä rajoissa harkinnanvaraista avustusta 
väestönsuojelutoimenpiteistä aiheutuviin 
kustannuksiin, jos ne muodostuvat sille eri-
tyisen raskaiksi. 

Tässä laissa tarkoitettuun valtionavustuk-
seen sovelletaan valtionavustuslakia 
(688/2001). 

 
101 § 

Vahingonkorvaus 

Vahingon korvaamisesta on muutoin voi-
massa, mitä vahingonkorvauslaissa 
(412/1974) säädetään. 

 
 

102 § 

Pelastustehtävästä maksettavat korvaukset ja 
palkkiot 

Pelastuslaitos suorittaa korvauksen turmel-
tuneista tai hävinneistä henkilökohtaisista 
vaatteista, varusteista ja työvälineistä sille, 
joka on: 

1) ryhtynyt omatoimisiin pelastustoimenpi-
teisiin 3 §:ssä säädetyn toimintavelvollisuu-
den perusteella; 

2) osallistunut pelastustoimintaan 25 §:ssä 
tarkoitetun sopimuspalokunnan tai muun so-
pimuksen tehneen yhteisön jäsenenä; 

3) määrätty avustamaan pelastustoiminnas-
sa 37 §:n 1 momentin mukaisesti; tai 

4) vapaaehtoisesti osallistunut pelastustoi-
mintaan 51 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun korvauk-
sen maksamisen edellytyksenä on, että va-
hingosta on ensi tilassa ilmoitettu pelastus-
toiminnan johtajalle tai pelastuslaitokselle. 
Korvausta on haettava pelastuslaitokselta kir-

jallisesti kolmen kuukauden kuluessa vahin-
gon tapahtumisesta. 

Pelastuslaitos maksaa pelastustoiminnassa 
37 §:n 1 momentin mukaisesti avustamaan 
määrätylle henkilölle kohtuullisen palkkion. 

 
103 § 

Pelastustoiminnassa sattuneen tapaturman 
korvaaminen 

Pelastustoiminnassa tai väestönsuojeluteh-
tävissä sattuneesta tapaturmasta tai siinä saa-
dusta ammattitaudista suoritetaan korvausta 
valtion varoista samojen perusteiden mukaan 
kuin työtapaturmasta tai ammattitaudista siltä 
osin kuin vahingoittuneella ei ole oikeutta 
vähintään samansuuruiseen korvaukseen 
muun lain mukaan. Korvausta suoritetaan 
niille, jotka: 

1) ovat 3 §:ssä säädetyn toimintavelvolli-
suuden perusteella ryhtyneet omatoimisiin 
pelastustoimenpiteisiin; 

2) kuuluvat 25 §:ssä tarkoitettuun sopi-
muspalokuntaan tai muuhun sopimuksen 
tehneeseen yhteisöön mutta eivät ole oikeu-
tettuja korvauksiin tapaturmavakuutuslain 
(608/1948) 1 §:n mukaan; 

3) ovat 37 §:n 1 momentin mukaisesti mää-
rätty avustamaan pelastustoiminnassa; 

4) ovat vapaaehtoisesti osallistuneet pelas-
tustoimintaan 51 §:ssä tarkoitetulla tavalla; 
tai 

5) on 67 §:n perusteella määrätty väestön-
suojelukoulutukseen. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu korvaus 
maksetaan kuitenkin aina, jos tapaturma on 
sattunut tai ammattitauti aiheutunut käytettä-
essä teollisuus- tai laitospalokuntaa pelastus-
toimintaan laitoksen ulkopuolella. 

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös 
sopimuspalokunnan ja muun 25 §:n mukai-
sesti sopimuksen tehneen yhteisön tämän lain 
mukaista koulutustoimintaa ja sopimuksen 
mukaisiin tehtäviin liittyvää kiinteistön ja ka-
luston hoitoa sekä ensivastetoimintaa. 

Asian, joka koskee korvauksen suorittamis-
ta tämän pykälän nojalla valtion varoista, kä-
sittelee Valtiokonttori. Tapaturma-asiain kä-
sittelyyn ja muutoksenhakuun korvausasiassa 
annettuun päätökseen sovelletaan tapaturma-
vakuutuslain, ammattitautilain (1343/1988) 
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ja tapaturmavakuutuslain perusteella korvat-
tavasta kuntoutuksesta annetun lain 
(625/1991) vastaavia säännöksiä. 

 
15 luku 

Muutoksenhaku, pakkokeinot ja rangais-
tukset 

104 § 

Muutoksenhaku 

Pelastusviranomaisen ja pelastuslaitoksen 
36 §:n 3 momentin, 81, 82, 102, 108 ja 
109 §:n nojalla, alueen pelastusviranomaisen 
40 §:n 2 momentin nojalla sekä valtion vi-
ranomaisen tämän lain nojalla tekemään pää-
tökseen haetaan muutosta valittamalla siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään. 

Hallintopäätöstä on noudatettava heti vali-
tuksesta huolimatta, jollei muutoksenhakuvi-
ranomainen toisin määrää. 

Rakennusluvan myöntävän viranomaisen 
tämän lain nojalla tekemistä päätöksistä hae-
taan oikaisua tai muutosta siten kuin maan-
käyttö- ja rakennuslaissa säädetään. 

 
105 § 

Uhkasakko ja teettämisuhka 

Joka 
1) laiminlyö 11 §:n 1 momentissa säädetyn 

velvollisuuden merkitä pelastustie asianmu-
kaisesti, 

2) laiminlyö 12 §:n 1 momentissa säädetyn 
velvollisuuden pitää sammutus-, pelastus- ja 
torjuntakalusto, sammutus- ja pelastustyötä 
helpottavat laitteet ja palonilmaisulaitteet se-
kä muut hälytys- ja onnettomuuden vaaraa 
ilmaisevat laitteet, poistumisreittien opasteet 
ja valaistuksen tai väestönsuojien varusteet ja 
laitteet toimintakunnossa sekä huollettuna ja 
tarkastettuna asianmukaisesti, 

3) laiminlyö 13 §:ssä säädetyn velvollisuu-
den huolehtia nuohouksesta ja ilmanvaihto-
kanavien ja -laitteiden huollosta ja puhdista-
misesta tai tikkaiden, kattokulkuteiden ja tur-
vavarusteiden pitämisestä kunnossa, 

4) laiminlyö 15 §:ssä säädetyn velvollisuu-
den laatia pelastussuunnitelma, 

5) laiminlyö 17 §:ssä säädetyn velvollisuu-
den varustaa asunto, majoitustilat, hoitolaitos 
tai palvelu- ja tukiasumiseen kuuluvat tilat 
palovaroittimilla tai muilla laitteilla, jotka 
mahdollisimman aikaisin havaitsevat alkavan 
tulipalon ja varoittavat siitä, 

6) laiminlyö 19 §:ssä säädetyn velvollisuu-
den laatia poistumisturvallisuusselvitys ja jät-
tää toimittamatta sen alueen pelastusviran-
omaiselle ja rakennusvalvontaviranomaiselle, 

7) laiminlyö 20 §:ssä säädetyn velvollisuu-
den laatia poistumisturvallisuuden toteutta-
missuunnitelma asetetussa määräajassa, 

8) laiminlyö 48 §:ssä säädetyn velvollisuu-
den laatia erityistä vaaraa aiheuttavan koh-
teen ulkoinen pelastussuunnitelma, tiedottaa 
suunnitelmasta tai järjestää harjoituksia 
suunnitelman toimivuuden varmistamiseksi, 

9) laiminlyö 71 §:ssä säädetyn väestön-
suojan rakentamisvelvollisuuden, 

10) laiminlyö 72 §:ssä säädetyn väestön-
suojan kunnostamisvelvollisuuden muutos- 
ja korjaustyön yhteydessä, 

11) laiminlyö 81 §:ssä säädetyn korjaus-
määräyksen noudattamisen, 

12) ei noudata tai toteuta 82 §:n mukaisesti 
määrättyjä erityisiä turvallisuusvaatimuksia, 

13) vastustaa 108 §:ssä tarkoitettujen pelas-
tustoimen tarvitsemien laitteiden sijoittamista 
rakennukseen tai rakennelmaan tai 

14) laiminlyö velvollisuuden hankkia ja pi-
tää toimintakunnossa alueen pelastusviran-
omaisen 109 §:n nojalla määräämiä viran-
omaisverkon käytettävyyttä varmistavia lait-
teita,  

voidaan alueen pelastusviranomaisen pää-
töksellä velvoittaa määräajassa oikaisemaan 
se, mitä on tehty tai lyöty laimin. Edellä 8 
kohdassa tarkoitetussa asiassa päätöksen te-
kee kuitenkin aluehallintovirasto. 

Viranomaisen antamaa kieltoa tai määräys-
tä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, et-
tä tekemättä jätetty toimenpide teetetään lai-
minlyöjän kustannuksella.  

Uhkasakosta sekä teettämis- ja keskeyttä-
misuhasta säädetään uhkasakkolaissa 
(1113/1990). 
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106 § 

Rangaistukset 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta 
1) laiminlyö 3 §:ssä säädetyn toimintavel-

vollisuuden,  
2) olennaisesti laiminlyö 4 §:n 1 momentis-

sa säädetyn velvollisuuden osoittaa huolelli-
suutta tulipalon tai muun onnettomuuden 
vaaran ja vahingon välttämiseksi, 

3) rikkoo 6 §:ssä säädettyä avotulen sytyt-
tämiskieltoa, 

4) kulottaa metsämaata ilman 7 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetun metsäammattilaisen val-
vontaa, 

5) laiminlyö 8 §:ssä säädetyn velvollisuu-
den ilmoittaa pelastuslaitokselle kulotukses-
ta, 

6) jättää noudattamatta 9 §:ssä säädettyjä 
palo- tai poistumisturvallisuusvaatimuksia tai 
säilyttää pykälässä säädetyn vastaisesti hel-
posti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa, 

7) laiminlyö 10 §:ssä säädetyn velvollisuu-
den huolehtia rakennusten uloskäytävistä tai 
kulkureiteistä, rikkoo kieltoa säilyttää ulos-
käytävillä ja kulkureiteillä tavaraa tai laimin-
lyö velvollisuuden tarvittaessa merkitä ja va-
laista uloskäytävät ja kulkureitit asianmukai-
sesti, 

8) laiminlyö 11 §:ssä säädetyn velvollisuu-
den pitää pelastustiet ajokelpoisina ja esteet-
töminä tai rikkoo kieltoa pysäköidä pelastus-
tielle tai asettaa sille muutakaan estettä, 

9) laiminlyö 16 §:ssä säädetyn velvollisuu-
den toimittaa yleisötilaisuuden pelastussuun-
nitelma alueen pelastusviranomaiselle mää-
räajassa, 

10) laiminlyö 22 §:ssä säädetyn velvolli-
suuden keskeyttää turvetuotanto, 

11) laiminlyö 37 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetun velvollisuuden osallistua pelastustoi-
mintaan, 

12) rikkoo 37 §:n 4 momentissa säädettyä 
kieltoa lähteä palo- tai onnettomuuspaikalta, 

13) laiminlyö 61 §:ssä säädetyn velvolli-
suuden ilmoittaa tulisijoissa ja savuhormeissa 
olevista vioista tai puutteista, 

14) laiminlyö 62 §:ssä säädetyn velvolli-
suuden pitää luetteloa nuohotuista kohteista 
tai säilyttää tietoja nuohouksen suorittamises-
ta tai 

15) laiminlyö 80 §:n 2 momentissa sääde-
tyn velvollisuuden esittää siinä tarkoitetut 
asiakirjat,  

on tuomittava, jollei tekoa ole pidettävä 
vähäisenä tai jollei teosta muualla säädetä 
ankarampaa rangaistusta, pelastusrikkomuk-
sesta sakkoon. 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta lai-
minlyö 67 §:n mukaisen velvollisuuden osal-
listua koulutukseen, on tuomittava, jollei te-
osta muualla laissa säädetä ankarampaa ran-
gaistusta, väestönsuojelurikkomuksesta sak-
koon. 

Pelastustoimen laiminlyönnistä säädetään 
rikoslain 21 luvun 15 §:ssä. 

 
16 luku 

Erinäiset säännökset 

107 § 

Onnettomuuden tutkinta 

Sisäasiainministeriön määräyksestä voi-
daan palon tai muun onnettomuuden selvit-
tämiseksi suorittaa erityinen tutkinta. Sisä-
asiainministeriö voi asettaa tutkinnan suorit-
tamista varten tutkintalautakunnan. 

Tutkintalautakunnassa on puheenjohtaja ja 
tarvittaessa varapuheenjohtaja sekä tarpeelli-
nen määrä jäseniä. Sisäasiainministeriö voi 
tutkintalautakunnan ehdotuksesta kutsua yh-
den tai useamman pysyvän asiantuntijan 
osallistumaan tutkintaan. 

Tutkintalautakunnan jäseneen ja asiantunti-
jaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavas-
tuuta  koskevia  säännöksiä. Vahingon kor-
vausvastuusta säädetään vahingonkorvaus-
laissa. 

Tiedonsaantioikeudesta onnettomuuden 
tutkinnassa säädetään 88 §:ssä ja poliisin an-
tamasta virka-avusta tiedonsaantioikeuden 
toteuttamiseksi 49 §:n 2 momentissa. 

 
108 § 

Pelastustoimen laitteiden sijoittaminen ra-
kennukseen 

Alueen pelastusviranomaisella on oikeus 
sijoittaa rakennukseen tai rakennelmaan pe-
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lastustoimen tarvitsemia laitteita. Rakennuk-
sen tai rakennelman omistajaa ja haltijaa tu-
lee kuulla ennen laitteiden sijoittamista. Lait-
teiden sijoittamiseen sovelletaan, mitä maan-
käyttö- ja rakennuslain 161—163 §:ssä sää-
detään yhdyskuntateknisten laitteiden sijoit-
tamisesta. 

 
109 § 

Viranomaisverkon käytettävyyttä koskevat 
erityiset vaatimukset 

Jos viestintämarkkinalain (393/2003) 2 §:n 
1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun viran-
omaisverkon käytettävyys rakennuksessa tai 
rakennelmassa, jossa on tavanomaista suu-
rempi henkilöturvallisuusriski, on estynyt ra-
kennuksesta tai rakennelmasta johtuvasta ra-
kenteellisesta syystä ja viranomaisverkon 
käytettävyys ei ole riittävä pelastustoiminnan 
asianmukaiseksi suorittamiseksi, alueen pe-
lastusviranomainen voi määrätä rakennuksen 
tai rakennelman omistajan hankkimaan vält-
tämättömiä viranomaisverkon käytettävyyttä 
varmistavia laitteita ja pitämään ne toiminta-
kunnossa. 

 
110 § 

Pelastusviranomaisen henkilökortti 

Pelastusviranomaisella on oltava virkateh-
tävissään mukana virka-aseman tunnisteeksi 
tarkoitettu sisäasiainministeriön vahvistama 
henkilökortti. 

Sisäasiainministeriön asetuksella annetaan 
säännökset pelastusviranomaisen henkilökor-
tin tietosisällöstä ja valmistamisesta sekä 
henkilökortin tilaamisesta ja palauttamisesta. 

 
111 § 

Pelastustoimen virkapuku ja pelastustoimen 
suoja-asujen tunnukset 

Pelastusviranomaisen on käytettävä virka-
tehtävissään pelastustoimen virkapukua, joll-
ei virkatehtävän laatu tai luonne muuta edel-
lytä. Pelastuslaitoksen muun henkilöstön 
velvollisuudesta käyttää pelastustoimen vir-
kapukua päättää pelastuslaitos.  

Pelastustoimen virkapukua voidaan käyttää 
Pelastusopistosta annetun lain 10 §:ssä tar-
koitettuna Pelastusopiston henkilöstön virka-
pukuna sekä mainitun lain 34 §:n 1 momen-
tin mukaisena opiskelijapukuna.  

Sopimuspalokunnan sekä muun vapaaeh-
toisen palokunnan, laitospalokunnan, teolli-
suuspalokunnan ja sotilaspalokunnan henki-
löstöön kuuluvalla on oikeus käyttää edellä 
1 momentissa tarkoitettua pelastustoimen 
virkapukua palokuntapukuna.  

Puolustusvoimien palotarkastuksista huo-
lehtivilla puolustusvoimien virkamiehillä on 
oikeus käyttää edellä 1 momentissa tarkoitet-
tua pelastustoimen virkapukua puolustus-
voimien pelastushenkilöstön virkapukuna. 
Sisäasiainministeriö ja Pääesikunta sopivat 
puolustusvoimien pelastushenkilöstön virka-
puvussa käytettävistä virka-asematunnuksista 
ja muista tunnuksista. 

Sisäasiainministeriön asetuksella annetaan 
säännöksiä pelastustoimen virkapuvusta, sii-
hen kuuluvista virka-asematunnuksista ja 
muista tunnuksista sekä tarkempia säännök-
siä puvun käyttämisestä.  Edellä 2 momentis-
sa tarkoitetussa opiskelijapuvussa ja 3 mo-
mentissa tarkoitetussa palokuntapuvussa ei 
saa käyttää virka-asematunnuksia tai muita 
viranomaisasemaa kuvaavia tunnuksia. Palo-
kuntapuvun ja opiskelijapuvun on oltava ero-
tettavissa pelastustoimen virkapuvusta. Sisä-
asiainministeriön asetuksella säädetään palo-
kuntapuvun ja opiskelijapuvun merkitsemi-
sestä ja tunnusten käytöstä. Pelastustoimen 
palveluksesta eläkkeelle jääneen henkilön oi-
keudesta käyttää pelastustoimen virkapukua 
pelastustoimen yhteisöjen tilaisuuksissa voi-
daan säätää sisäasiainministeriön asetuksella. 
Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan an-
taa tarkempia säännöksiä pelastustoiminnan 
johtajan tunnuksista pelastustoimen suoja-
asuissa sekä muista pelastustoiminnassa käy-
tettävistä suoja-asujen tunnuksista.  

 
112 § 

Voimaantulosäännös 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä        
kuuta 20   . 

Tällä lailla kumotaan 13 päivänä kesäkuuta 
2003 annettu pelastuslaki (468/2003) siihen 
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myöhemmin tehtyine muutoksineen, 13 päi-
vänä joulukuuta 2001 pelastustoimen aluei-
den muodostamisesta annettu laki 
(1214/2001) siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen sekä 12 päivänä huhtikuuta 
1935 annettu laki ihmishenkeä pelastettaessa 
sattuvan tapaturman korvaamisesta 
(158/1935).  

Tämän lain voimaan tullessa noudatetaan 
lisäksi seuraavaa: 

1) jos muussa laissa tai sen nojalla annetus-
sa säännöksessä viitataan kumottuun lakiin, 
viittauksen katsotaan tarkoittavan viittausta 
tämän lain vastaaviin säännöksiin; 

2) kumotun pelastustoimen alueiden muo-
dostamisesta annetun lain 3 §:n nojalla tehty 
valtioneuvoston päätös pelastustoimen alue-
jaosta on voimassa, kunnes valtioneuvosto 
päättää vahvistetun aluejaon muuttamisesta 
tämän lain 24 §:ssä säädetyn mukaisesti; 

3) kumotun pelastustoimen alueiden muo-
dostamisesta annetun lain 4 §:n 1 momentin 
nojalla tehdyt kuntien sopimukset pelastus-
toimen yhteistoiminnan järjestämisestä sekä 
mainitun lain 4 §:n 2 momentin mukaiset 
valtioneuvoston määräykset kuntien yhteis-
toiminnan järjestämisestä ovat voimassa, 
kunnes alueen kunnat muuttavat sopimuksia 
tämän lain 24 §:n 2 momentin mukaisesti 
aluejaon muuttamisen yhteydessä tai muutoin 
tämän lain 24 §:n 3 momentin mukaisesti; 

4) tämän lain 15 §:n mukainen pelastus-
suunnitelma on laadittava vuoden kuluessa 
tämän lain voimaantulosta, jollei tämän mo-
mentin 5 kohdasta muuta johdu; 

5) edellä 4 kohdassa säädetystä poiketen on 
rakennuksen tai kohteen, jota varten on laa-
dittu kumotun pelastuslain 8 §:n 3 momentin 
mukainen pelastussuunnitelma, päivitettävä 
suunnitelma tämän lain ja sen nojalla annet-
tujen säädösten mukaiseksi pelastussuunni-
telmaksi kahden vuoden kuluessa tämän lain 
voimantulosta; 

6) tämän lain voimaan tullessa käytössä 
olevissa hoitolaitoksissa ja palvelu- ja tu-
kiasumiseen kuuluvissa rakennuksissa ja ti-
loissa tämän lain 19 §:ssä tarkoitettu poistu-
misturvallisuusselvitys on laadittava ja toimi-
tettava alueen pelastusviranomaiselle vuoden 
kuluessa lain voimaantulosta; 

7) tämän lain voimaan tullessa käytössä 
olevissa hoitolaitoksissa ja palvelu- ja tu-

kiasumiseen kuuluvissa rakennuksissa ja ti-
loissa, joihin on tehty ennen tämän lain voi-
maantuloa pelastusviranomaiselle toimitettu 
kumotun pelastuslain mukainen pelastus-
suunnitelma ja sen osana kumotun pelastus-
toimesta annetun valtioneuvoston asetuksen 
(787/2003) 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu 
selvitys siitä, miten rakennuksessa tai tilassa 
olevien heikentynyt toimintakyky otetaan 
huomioon vaaratilanteisiin varautumisessa, 
tämän lain 19 §:ssä tarkoitettu poistumistur-
vallisuusselvitys tulee edellä 6 kohdassa sää-
detystä poiketen laatia ensimmäisen kerran 
vasta toiminnanharjoittajan vaihtuessa tai 
toiminnan muuttuessa olennaisesti, kuitenkin 
kolmen vuoden kuluessa tämän lain voi-
maantulosta, jollei alueen pelastusviranomai-
nen erityisestä syystä määrää poistumistur-
vallisuusselvitystä tehtäväksi aiemmin;  

8) kumotun pelastuslain 5 §:n nojalla tehty 
sopimus vapaaehtoisen palokunnan, laitospa-
lokunnan ja tehdaspalokunnan kanssa pysyy 
voimassa asianomaisessa sopimuksessa mää-
ritellyllä tavalla ja vastaa tämän lain 25 §:ssä 
tarkoitettua sopimusta; 

9) tämän lain 53 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettu sopimus mainitun pykälän 1 momentis-
sa tarkoitettujen palveluiden järjestämisestä 
tulee tehdä vuoden kuluessa tämän lain voi-
maantulosta ja se voidaan liittää osaksi 
8 kohdassa tarkoitettua kumotun pelastuslain 
5 §:n nojalla tehtyä sopimusta; 

10) kumotun pelastuslain 13 §:n mukainen 
palvelutasopäätös on voimassa, kunnes alu-
een pelastustoimi päättää palvelutasosta tä-
män lain 29 §:ssä säädetyn mukaisesti; 

11) tämän lain 30 §:ssä tarkoitettu sammu-
tusvesisuunnitelma tulee hyväksyä kahden 
vuoden kuluessa lain voimaantulosta; 

12) ennen 11 kohdassa tarkoitetun sammu-
tusvesisuunnitelman hyväksymistä ja toi-
meenpanoa noudatetaan, mitä sammutusve-
destä säädetään kumotun pelastuslain 
47 §:ssä; 

13) kumotun pelastuslain 9 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetut pelastustoimen suunnitelmat 
on päivitettävä ja uusittava tämän lain 47 §:n 
mukaisiksi pelastustoimen suunnitelmiksi 
vuoden kuluessa lain voimaantulosta; 

14) kumotun pelastuslain 9 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettu ydinlaitoksen, vaarallisten 
kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia 
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harjoittavan tuotantolaitoksen ja kaivannais-
jätteen jätealueen pelastussuunnitelma laitok-
sessa sattuvan onnettomuuden varalta pysyy 
voimassa ja se on päivitettävä ja uusittava 
tämän lain 48 §:n mukaiseksi erityistä vaaraa 
aiheuttavien kohteiden ulkoiseksi pelastus-
suunnitelmaksi kahden vuoden kuluessa lain 
voimaantulosta; 

15) tämän lain 48 §:n 1 momentin 2 koh-
dassa tarkoitetun puolustusvoimien tuotanto-
laitoksen, 4 kohdassa tarkoitetun järjestelyra-
tapihan ja 5 kohdassa tarkoitetun satama-
alueen ulkoinen pelastussuunnitelma tulee 
laatia kahden vuoden kuluessa lain voimaan-
tulosta; 

16) kumotun pelastuslain 11 §:n mukainen 
hälytysohje pysyy voimassa, kunnes se uusi-
taan tämän lain 33 §:n mukaiseksi hälytysoh-
jeeksi;  

17) kumotun pelastuslain 39 §:n nojalla 
solmittu nuohouspalvelujen järjestämistä 
koskeva sopimus pysyy voimassa asianomai-
sessa sopimuksessa määritellyllä tavalla; 

18) tämän lain 71 §:n säännöstä väestön-
suojien rakentamisvelvollisuudesta uudisra-
kentamisen yhteydessä sovelletaan kumotun 
lain asemesta sellaiseenkin rakennushank-
keeseen, johon rakennuslupa on haettu jo en-
nen tämän lain voimaantuloa sen jälkeen, 
kun laki on vahvistettu, jos tämän lain sovel-
taminen johtaa rakennuksen omistajan kan-
nalta lievempiin väestönsuojan rakentamista 
koskeviin vaatimuksiin;  

19) kumotun pelastuslain 60 ja 61 §:n pe-
rusteella rakennetut rakennusten väestön-
suojat ja ennen tämän lain voimaantuloa ku-
mottujen säännösten perusteella rakennetut 
rakennusten väestönsuojat on pidettävä 
maankäyttö- ja rakennuslain ja tämän lain 
12 §:n mukaisesti kunnossa ja ne tulee voida 
ottaa käyttöön tämän lain 76 §:ssä säädetyssä 
ajassa;  

20) kumotun pelastuslain 63 §:n perusteella 
rakennetut yleiset väestönsuojat ja ennen tä-
män lain voimaantuloa kumottujen säännös-
ten perusteella rakennetut yleiset väestön-
suojat on pidettävä maankäyttö- ja rakennus-
lain ja tämän lain 12 §:n mukaisesti kunnossa 
ja ne tulee voida ottaa käyttöön tämän lain 
76 §:ssä säädetyssä ajassa; 

21) tämän lain 79 §:n mukainen valvonta-
suunnitelma on ensimmäisen kerran laaditta-

va ja toimitettava tiedoksi aluehallintoviras-
tolle vuoden kuluessa lain voimaantulosta; 

22) kumotun pelastuslain 70 §:n mukainen 
väestönsuojelun henkilörekisteri on lak-
kautettava tai päivitettävä tämän lain 92 §:n 
mukaiseksi varautumistehtävien rekisteriksi 
vuoden kuluessa lain voimaantulosta; 

23) kumotun pelastuslain 4 §:n 2 momentin 
mukaiset alueen pelastustoimen määräykset 
alueen pelastusviranomaiseksi pysyvät voi-
massa, jollei pelastuslaitoksen ylin viranhal-
tija tämän lain 26 §:n 2 momentin nojalla toi-
sin määrää ja kumotun pelastuslain 89 §:n 
mukainen pelastusviranomaisen henkilökortti 
pysyy voimassa ja vastaa tämän lain 110 §:n 
mukaista pelastusviranomaisen henkilökort-
tia; 

24) kumotun pelastuslain 89 §:ssä tarkoi-
tettu pelastusviranomaisen virkapuku vastaa 
tämän lain 111 §:n mukaista pelastustoimen 
virkapukua; 

25) se, joka tämän lain voimaan tullessa 
voimassa olleiden säännösten tai ennen tä-
män lain voimaantuloa kumottujen säännös-
ten tai kelpoisuusvaatimuksista myönnetyn 
erivapauden perusteella on valittu pelastus-
toimen tai nuohoustoiminnan virkaan tai teh-
tävään, on kelpoinen toimimaan pelastustoi-
men tai nuohoustoiminnan vastaavan tehtä-
väryhmän viroissa tai tehtävissä; 

26) sen estämättä, mitä 2 momentissa sää-
detään, seuraavat asetukset jäävät voimaan: 

a) palovaroittimien sijoittamisesta ja kun-
nossapidosta 14 päivänä huhtikuuta 2009 an-
nettu sisäasiainministeriön asetus 
(239/2009); 

b) vaarallisista aineista aiheutuvien suur-
onnettomuuksien torjunnasta 21 päivänä elo-
kuuta 2008 annettu sisäasiainministeriön ase-
tus (541/2008); 

c) pelastusviranomaisen ja Pelastusopiston 
henkilöstön virkapuvusta, virka-
asematunnuksista sekä pelastusviranomaisen 
henkilökortista 14 päivänä kesäkuuta 2007 
annettu sisäasiainministeriön asetus 
(687/2007); 

d) säteilyvaaratilanteiden varalle laaditta-
vista pelastustoimen suunnitelmista ja sätei-
lyvaarasta tiedottamisesta 27 päivänä huhti-
kuuta 2007 annettu sisäasiainministeriön ase-
tus (520/2007); 
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e) käsisammuttimien tarkastuksesta ja 
huollosta 17 päivänä marraskuuta 2005 an-
nettu sisäasiainministeriön asetus 
(917/2005); 

f) rakennusten poistumisreittien merkitse-
misestä ja valaisemisesta 6 päivän lokakuuta 
2005 annettu sisäasiainministeriön asetus 
(805/2005); 

g) nuohouksesta 29 päivänä kesäkuuta 
2005 annettu sisäasiainministeriön asetus 
(539/2005); 

h) pelastustien merkitsemisestä 22 päivänä 
joulukuuta 2003 annettu sisäasiainministeri-
ön asetus (1384/2003); sekä 

i) puolustusvoimien palotarkastustoimin-
nasta valtakunnan turvallisuuden vuoksi sa-
lassa pidettävissä kohteissa 22 päivänä tou-
kokuuta 2008 annettu puolustusministeriön 
asetus (363/2008). 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

————— 
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2. 

Laki 

meripelastuslain 23 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 30 päivänä marraskuuta 2001 annetun meripe-

lastuslain (1145/2001) 23 § seuraavasti: 
 

23 § 

Korvaus tapaturmasta 

Sille, joka on 10 §:n 2 momentin perusteel-
la lähtenyt tai 10 §:n 3 momentin perusteella 
määrätty avustamaan meripelastustoimen 
tehtävässä tai joka osallistuu meripelastus-
toimen tehtävään 6 §:n 2 momentin perus-
teella vapaaehtoisen yhdistyksen tai muun 
yhteisön jäsenenä, mutta jolla ei ole oikeutta 
korvaukseen tapaturmavakuutuslain 
(608/1948) 1 §:n mukaan, suoritetaan tehtä-
vässä sattuneesta tapaturmasta korvaus valti-
on varoista samojen perusteiden mukaan 
kuin työtapaturmasta tai ammattitaudista. 
Korvaus suoritetaan vain siltä osin kuin va-

hingonkärsijällä ei ole oikeutta vähintään  
saman suuruiseen korvaukseen muun lain no-
jalla. 

Asian, joka koskee korvauksen suorittamis-
ta tämän pykälän nojalla valtion varoista, kä-
sittelee Valtiokonttori. Tapaturma-asiain kä-
sittelyyn ja muutoksenhakuun korvausasiassa 
annettuun päätökseen sovelletaan tapaturma-
vakuutuslain, ammattitautilain (1343/1988) 
ja tapaturmavakuutuslain perusteella korvat-
tavasta kuntoutuksesta annetun lain 
(625/1991) vastaavia säännöksiä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä        

kuuta 20  . 
 

 
————— 

 
Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2010 

 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 

Sisäasiainministeri Anne Holmlund 



 HE 257/2010 vp  
  

 

139

Liite 
Rinnakkaisteksti 

Laki 

meripelastuslain 23 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä marraskuuta 2001 annetun meripelastuslain (1145/2001) 23 § seuraa-
vasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

23 § 

Korvaus tapaturmasta 

Henkilölle, joka on 10 §:n 3 momentin pe-
rusteella määrätty avustamaan meripelastus-
toimen tehtävässä tai joka osallistuessaan me-
ripelastustoimen tehtävään 6 §:n 2 momentin 
nojalla vapaaehtoisen yhdistyksen tai muun 
yhteisön jäsenenä, mutta jolla ei ole oikeutta 
korvaukseen tapaturmavakuutuslain 
(608/1948) 1 §:n mukaan, suoritetaan tehtä-
vässä sattuneesta tapaturmasta korvaus valti-
on varoista. Korvaus suoritetaan samojen pe-
rusteiden mukaan kuin työtapaturmasta tai 
ammattitaudista. Korvaus suoritetaan vain sil-
tä osin kuin henkilöllä ei ole oikeutta vähin-
tään saman suuruiseen korvaukseen muun 
lain nojalla. 

Jos vahingoittuneen työnantaja on tämän 
lain nojalla korvattavan tapaturman osalta 
maksanut palkkaa, ennakkoa tai muita mak-
suja, on työnantajan oikeudesta voimassa, 
mitä tapaturmavakuutuslaissa työnantajan 
oikeudesta säädetään. 

Asian, joka koskee korvauksen suorittamis-
ta valtion varoista 1 ja 2 momentin nojalla, 
käsittelee ensimmäisenä asteena Valtiokont-
tori. 

23 § 

Korvaus tapaturmasta 

Sille, joka on 10 §:n 2 momentin perusteel-
la lähtenyt tai 10 §:n 3 momentin perusteella 
määrätty avustamaan meripelastustoimen 
tehtävässä tai joka osallistuu meripelastus-
toimen tehtävään 6 §:n 2 momentin perus-
teella vapaaehtoisen yhdistyksen tai muun 
yhteisön jäsenenä, mutta jolla ei ole oikeutta 
korvaukseen tapaturmavakuutuslain 
(608/1948) 1 §:n mukaan, suoritetaan tehtä-
vässä sattuneesta tapaturmasta korvaus valti-
on varoista samojen perusteiden mukaan kuin 
työtapaturmasta tai ammattitaudista. Korvaus 
suoritetaan vain siltä osin kuin vahingonkär-
sijällä ei ole oikeutta vähintään saman suu-
ruiseen korvaukseen muun lain nojalla. 

 
 
 
 
 
 
Asian, joka koskee korvauksen suorittamis-

ta tämän pykälän nojalla valtion varoista, 
käsittelee Valtiokonttori. Tapaturma-asiain 
käsittelyyn ja muutoksenhakuun korvausasi-
assa annettuun päätökseen sovelletaan tapa-
turmavakuutuslain, ammattitautilain 
(1343/1988) ja tapaturmavakuutuslain perus-
teella korvattavasta kuntoutuksesta annetun 
lain (625/1991) vastaavia säännöksiä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä 

kuuta 20  . 
 
 


