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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi palo- ja pelastustoi
mesta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan palo- ja pelastustoi
mesta annettuun lakiin muutoksia, joilla ke
vennetään palo- ja pelastustoimen lakisääteistä 
suunnittelua, parannetaan sisäasiainministe
non johtamismahdollisuuksia suuronnetto
muustilanteissa sekä parannetaan paikallisten 
paloviranomaisten mahdollisuuksia antaa tur
vallisuutta koskevia määräyksiä ja ohjeita 
palo- ja henkilöturvallisuuden kannalta vaara!-

Iisten laitosten turvallisuusjärjestelyistä. Palo
ja pelastustoimen valtakunnallinen suunnittelu
järjestelmä lakkautettaisiin ja vastaisuudessa 
toimialan hallinnon suunnittelu tapahtuisi osa
na valtion ja kuntien viranomaisten toiminnan 
ja talouden suunnittelua. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se 
on hyväksytty ja vahvistettu. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Muutoksen syyt 

1.1. Suunnittelua koskevat muutokset 

Valtioneuvosto teki 12 päivänä toukokuuta 
1988 päätöksen toimenpiteistä hallinnon uudis
tamiseksi. Sanotun päätöksen mukaan lakisää
teistä suunnittelua kevennetään ja tässä tarkoi
tuksessa kootaan ja karsitaan lakisääteisiä 
suunnittelujärjestelmiä ja kytketään niitä kes
kipitkän aikavälin toiminta- ja' taloussuunnitte
luun käyttämällä suunnittelun pohjana hallin
nonalojen esityksiä sekä taloudellisten vaiku
tustensa osalta tulo- ja menoarvion laadintaan. 
Palo- ja pelastustoimen hallinnollinen sektori
suunnittelu on nykyisin varsin resurssipainot
teinen. Siinä suunnitellaan pääasiassa valtion
osuusvarojen käyttöä ja tarvetta. Tämän kal
taisen suunnittelun merkitys on vähentynyt, 
koska palo- ja pelastustoimen valtionosuusjär-
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jestelmä muuttui vuoden 1989 alusta lukien 
yleiseksi, asukaslukuperusteiseksi valtion
osuusjärjestelmäksi. Hallinnollinen suunnittelu 
voidaan nykyisin hoitaa uudistuvassa valtion 
toiminnan ja talouden suunnittelussa. 

1.2. Johtamista koskevat muutokset 

Nykyisen lain johtamista koskevat säännök
set eivät vastaa kaikkia käytännössä esiintullei
ta tarpeita. Sisäasiainministeriöllä, toisin kuin 
lääninhallituksella, ei ole mahdollisuutta päät
tää johtamisesta suuronnettomuustilanteessa. 
Tämä olisi välttämätöntä sellaisessa suuronnet
tomuustilanteessa, jonka vaikutukset tai tor
juntatoimenpiteet ulottuvat usean läänin alu
eelle tai sellaisessa onnettomuudessa, joka 
edellyttää avunautotoimintaa usean läänin alu
eelta tai huomattavia tarvikehankintoja ulko
mailta. 
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1.3. Paloviranomaisten määräystenautovalta 

Vuonna 1960 säädetyn palolain (465/60) 
24 §:n mukaan asetuksessa tai kunnallissään
nössä voitiin rakennuksen omistaja tai haltija 
velvoittaa hankkimaan ja pitämään kunnossa 
palokalustoa ja ryhtymään välttämättömiin va
rokeinoihin palovaaran vähentämiseksi ja ih
mishenkien turvaamiseksi tulipalon varalta. 
Samassa järjestyksessä voitiin antaa määräyk
siä teollisuus- ja liikelaitosten, varasto- ja työ
maa-alueiden, liikenteen sekä muun erityisten 
olosuhteiden aiheuttaman palovaaran vähentä
miseksi. Vuonna 1975 palo- ja pelastustoimesta 
annetussa laissa (559175) vastaavat valtuudet 
on annettu sisäasiainministeriölle. Puutteena 
on kuitenkin pidetty, että paloviranomaisilla ei 
ole mahdollisuutta, kuten aikaisemmin oli lai
ta, antaa kunnassa oleville laitoksille näitä 
määräyksiä. Kun sisäasiainministeriölläkään ei 
ole mahdollisuuksia lisätä yksittäisiä kohteita 
koskevaa ohjaustoimintaa, tulisi kuntien palo
viranomaisten mahdollisuutta antaa yksittäis
ten laitosten järjestelyjä koskevia määräyksiä 
lisätä. 

2. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

2.1. Palo- ja pelastustoimen suunnittelujär
jestelmä 

Palo- ja pelastustoimen nykyinen hallinnolli
nen suunnittelujärjestelmä perustuu palo- ja 
pelastustoimesta annetun lain 4 ja 8 §:ään sekä 
palo- ja pelastustoimesta annetun asetuksen 
(1089175) 5, 8 ja 10 §:ään. Niiden mukaan 
sisäasiainministeriön on vuosittain laadittava 
valtakunnallinen yleissuunnitelma palo- ja pe
lastustoimen järjestämisestä ja kehittämisestä 
viittä seuraavaa kalenterivuotta varten. Suun
nitelma on toimitettava lääninhallituksille ja 
kunnille sekä muille asianomaisille tiedoksi ja 
huomioon otettavaksi. Kunnalla tulee olla val
tuuston viittä seuraavaa vuotta varten hyväksy
mä suunnitelma palo- ja pelastustoimen kehit
tämisestä (kehittämissuunnitelma). 

Palo- ja pelastustoimen valtakunnallinen 
yleissuunnitelma lakkautettaisiin ehdottamalla 
sitä koskevien lainkohtien kumoamista. Pelas
tushallinnon toimintaedellytysten suunnittelu 
hoidettaisiin vastaisuudessa osana valtionhal
linnon yleistä toiminnan ja talouden suunnitte-

lua. Muutos ei koskisi suunnittelua, jota tarvi
taan erilaisiin onnettomuustilanteisiin varautu
miseksi, vaan niitä koskevat säännökset jäisi
vät ennalleen. 

Kunnissa ei enää laadittaisi erillistä palo- ja 
pelastustoimen kehittämisuunnitelmaa. Palo
ja pelastustoimi ja pelastuspalvelu sekä tämän 
lainsäädännön ulkopuolisena tehtävänä myös 
väestönsuojelu otettaisiin huomioon osana la
kisääteistä kuntasuunnitelmaa ja kunnan ta
lousarviota. Kunta voisi itse vapaasti määrittää 
näistä järjestelmistä annettujen määräysten 
puitteissa suunnittelun eikä pelastushallinnossa 
tarvittaisi omaa erityistä aikataulua. Muutos ei 
koskisi myöskään kunnissa suunnittelua onnet
tomuustilanteisiin varautumiseksi, vaan niitä 
koskevat säännökset jäisivät ennalleen. 

2.2. Johtamista koskevat säännökset 

Palo- ja pelastustoimesta annetun lain 29 §:n 
mukaan sammutus- ja pelastustoimintaa joh
taa sen kunnan paloviranomainen, jossa tuli
palo on syttynyt tai onnettomuus tapahtunut, 
jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Jos 
tulipalo tai muu onnettomuus uhkaa laajentua 
suureksi tai muuten huomattavan vaaralliseksi, 
lääninhallitus voi määrätä asianomaisen virka
miehensä tai muun valtion viranomaisen taikka 
samaan yhteistoiminta-alueeseen kuuluvan 
kunnan paloviranomaisen johtamaan sammu
tus- ja pelastustoimintaa. Tällaisena kunnan 
paloviranomaisena toimii yleensä aluepalopääl
likkö, josta on säädetty palo- ja pelastustoi
mesta annetun asetuksen 9 § :n 2 momentissa. 

Johtamista koskevissa säännöksissä on eräi
tä puutteita. Nykyisen lain mukaan sisäasiain
ministeriöllä ei ole valtuuksia toiminnan johta
misen järjestämiseen. Lääninhallituksilla on 
voimassa olevassa laissa tällaiset valtuudet. 
Sisäasiainministeriön toimenpiteet voisivat olla 
tarpeen ensinnäkin sellaisissa onnettomuuksis
sa, joiden vaikutukset tai pelastustoimenpiteet 
ulottuvat usean läänin alueelle. Toimenpiteet 
koskisivat lähinnä johtajan määräämistä ja 
avunantotoimintaa. Sammutus- ja pelastustoi
minnan johtaminen toiminta-alueella olisi edel
leenkin asianomaisten kunnallisten paloviran
omaisten tehtävänä. Mahdollista on myös, että 
sisäasiainministeriön toimenpiteitä tarvittaisiin 
onnettomuudessa, jonka torjuminen edellyttää 
laajoja avustustoimenpiteitä tai sammutusai
neiden ja erilaisten tarvikkeiden laajaa hankin-
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taa jopa ulkomailta. Asianmukaista olisi myös, 
että aluepalopäällikköä koskevat säännökset 
olisivat laissa. 

Lakiin ehdotetaan edellä esitetyn mukaisesti 
johtamisjärjestelmää koskevia tarkistuksia. 
Aluepalopäällikköä koskeva perussäännös 
otettaisiin lakiin. 

2.3. Paloviranomaisten määräystenautovalta 

Palo- ja pelastustoimesta annetun lain 21 §:n 
2 momentin mukaan sisäasiainministeriö voi 
määrätä, että rakennuksen, rakennelman tai 
huoneiston sekä palo- ja henkilöturvallisuudel
le vaarallisten varasto-, liikenne- ja muiden 
alueiden omistaja tai haltija on velvollinen 
hankkimaan ja pitämään kunnossa tarkoituk
senmukaista sammutuskalustoa ja muuta pe
lastustyötä helpottavia laitteita sen mukaan 
kuin palovaaraan ja muutoin olosuhteisiin 
nähden on kohtuudella tarpeen sekä ryhty
mään muihinkin välttämättömiin varokeinoi
hin ihmisten ja omaisuuden turvaamiseksi on
nettomuuden varalta. Sanotun lainkohdan mu
kaan sisäasiainministeriö voi antaa yleisiä mää
räyksiä erilaisista turvallisuusjärjestelyistä. 
Puutteena on pidetty, ettei kunnan palovirano
maisella ole mahdollisuutta määrätä vastaavis
ta toimista kunnassa olevissa yksittäisissä koh
teissa esimerkiksi palotarkastusten yhteydessä. 
Tätä epäkohtaa ehdotetaan korjattavaksi niin, 
että yksittäisten laitosten järjestelyistä voi an
taa määräyksiä myös kunnan paloviranomai
nen. 

3. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Suunnittelujärjestelmän kehittämistä on kä
sitelty suunnittelujärjestelmien arviointityöryh
män mietinnössä (Komiteanmietintö 1985:41). 
Ohjausjärjestelmien uudistamisesta on tehty 
edellä mainittu valtioneuvoston päätös toimen
piteistä hallinnon uudistamiseksi. Johtamisval
tuuksien selventämiseen ja valtion keskushal
linnon viranomaisten vastuuseen suuronnetto
muuksissa on kiinnitetty huomiota vuonna 
1986 ministeriön kansliapäälliköiden toimeksi
annosta toimineen erityistilannetyöryhmän 
mietinnössä. 

4. Lausunnonantajat 

Esitysluonnoksesta on pyydetty lausunto si
säasiainministeriön lääni- ja kuntaosastolta, 
valtiovarainministeriöltä, Suomen Kaupunkilii
tolta, Suomen Kunnallisliitolta, Finlands 
svenska kommunförbundilta, Suomen Palon
torjuntaliitolta sekä Suomen Palopäällystölii
tolta. Lausunnoissa esitetyt huomautukset on 
otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon. 

5. Taloudelliset ja hallinnolliset 
vaikutukset 

Esityksellä ei ole sanottavia taloudellisia vai
kutuksia. Esitys vähentää päällekkäistä suun
nittelua ja parantaa onnettomuustilanteisiin 
varautumisen valmiutta. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

4 §. Lainkohdassa säädetään sisäasiainminis
teriön velvollisuudesta laatia palo- ja pelastus
toimen valtakunnallinen yleissuunnitelma. 
Yleissuunnitelman sisällöstä on tarkemmat 
säännökset palo- ja pelastustoimesta annetun 
asetuksen 8 §:ssä. Siinä tarkoitetut asiat ovat 
sellaisia, että ne voidaan suunnitella muun 
suunnittelun, lähinnä valtion toiminta- ja ta
loussuunnittelun yhteydessä. Päällekkäisen 

suunnittelun lakkauttamiseksi ehdotetaan lain
kohta kumottavaksi. 

7 §. Lainkohdassa on säädetty läänien jaka
misesta palo- ja pelastustoimen yhteistoiminta
alueisiin ja yhteistoiminta-alueiden puitteissa 
tapahtuvan avunannon ja muun yhteistoimin
nan suunnittelusta, joka toteutetaan laatimalla 
asiaa koskeva yhteistoimintasuunnitelma. 
Palo- ja pelastustoimesta annetun asetuksen 
9 §:n mukaan lääninhallitus nimeää yhteistoi
minta-alueen kuntien paloviranomaisista alue-
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palopäällikön ja hänen varamiehensä, joiden 
tehtävänä sanotun asetuksen mukaan on ryh
tyä johtamaan sammutus- ja pelastustoimintaa 
tilanteissa, milloin palo tai muu onnettomuus 
uhkaa lajentua suureksi tai muuten huomatta
van vaaralliseksi. Selvyyden vuoksi aluepalo
päälliköstä tulisi säätää lailla. Aluepalopäälli
kön sijaisena toimisi lääninhallituksen nimeä
mä palokunnan päällystöviranhaltija. Sijaisia 
voisi olla useita. 

8 §. Voimassa olevan lain mukaan kunnalla 
tulee olla valtuuston hyväksymä palo- ja pelas
tustoimen kehittämissuunnitelma. Viitaten 
edellä esitettyihin 4 §:n perusteluihin lainkohta 
ehdotetaan kumottavaksi. 

21 §.Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan lisät
täväksi, että kunnan paloviranomaisella on 
sama oikeus kuin sisäasiainministeriöllä antaa 
paloturvallisuutta koskevia määräyksiä yksit
täisen kohteen osalta. 

29 §. Voimassa olevassa laissa on lääninhal
litukselle uskottu tietyt valtuudet palo- ja pe
lastustoimen johtamisen järjestämiseksi suures
sa tai muuten huomattavan vaarallisessa onnet
tomuustilanteessa. Lainkohdassa annettaisiin 
Sisäasiainministeriölie vastaavat valtuudet. Pa
loviranomaista määrättäessä tilanteen johta
mistehtävään valintamahdollisuuksia ei enää 
rajattaisi yhteistoiminta-alueeseen. Näin taat
taisiin tarvittavan erityisasiantuntemuksen 
saanti kaikissa tilanteissa. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan niin pian 
kuin mahdollista sen tultua hyväksytyksi ja 
vahvistetuksi. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
palo- ja pelastustoimesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan palo- ja pelastustoimesta 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetun lain (559175) 4 § ja 

8 §:n 2 momentti, 
muutetaan 21 §:n 2 momentti ja 29 §:n 2 momentti, niistä 21 §:n 2 momentti sellaisena kuin se 

on 8 päivänä huhtikuuta 1983 annetussa laissa (355/83), sekä 
lisätään 7 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 

7 § 

Yhteistoiminnan suunnittelua ja sammutus
ja pelastustoiminnan johtamista varten nimeää 
lääninhallitus yhteistoiminta-alueen aluepalo
päällikön alueen kuntien palopäälliköistä sekä 
hänelle tarpeen mukaan yhden tai useamman 
sijaisen alueen palokuntien päätoimisesta pääl
lystöstä. Aluepalopäällikön tehtävistä sääde
tään tarvittaessa tarkemmin asetuksella. 

21 § 

Sisäasiainministeriö ja yksittäisen kohteen 
osalta kunnan paloviranomainen voi määrätä, 
että rakennuksen, rakennelman tai huoneiston 
sekä palo- ja henkilöturvallisuudelle vaarallis
ten varasto-, liikenne- ja muiden alueiden 
omistaja tai haltija on velvollinen hankkimaan 
ja pitämään kunnossa tarkoituksenmukaista 
sammutuskalustoa ja muita pelastustyötä hel-
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pottavia laitteita sen mukaan kuin palovaaraan 
ja muutoin olosuhteisiin nähden on kohtuudel
la tarpeen sekä ryhtymään muihinkin välttä
mättömiin varokeinoihin ihmisten ja omaisuu
den turvaamiseksi onnettomuuden varalta. 

29 § 

Lääninhallitus tai sisäasiainministeriö voi 
määrätä asianomaisen virkamiehensä tai muun 

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 1989 

valtion viranomaisen taikka kunnan paloviran
omaisen johtamaan sammutus- ja pelastustoi
mintaa, milloin palo- tai muu onnettomuus on 
sellainen kuin 18 §:n 2 momentissa tarkoite
taan. Lääninhallitus tai sisäasiainministeriö voi 
myös kutsua asiantuntijoita avustamaan sam
mutus- ja pelastustoiminnan johtotehtävissä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sisäasiainministeri Jarmo Rantanen 
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Liite 

Laki 
palo- ja pelastustoimesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan palo- ja pelastustoimesta 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetun lain (559175) 4 § ja 

8 §:n 2 momentti, 
muutetaan 21 §:n 2 momentti ja 29 §:n 2 momentti, niistä 21 §:n 2 momentti sellaisena kuin se 

on 8, päivänä huhtikuuta 1983 annetussa laissa (355/83), sekä 
lisätään 7 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

4 § 
Sisäasiainministeriön on vuosittain laaditta

va valtakunnallinen yleissuunnitelma palo- ja 
pelastustoimen järjestämisestä ja kehittämises
tä viittä seuraavaa kalenterivuotta varten. 
Suunnitelma on toimitettava lääninhallituksille 
ja kunnille sekä muille asianomaisille tiedoksi 
ja huomioon otettavaksi. 

(Kumotaan) 

7 § 

Yhteistoiminnan suunnittelua ja sammutus
ja pelastustoiminnan johtamista varten nimeää 
lääninhallitus yhteistoiminta-alueen aluepalo
päällikön alueen kuntien palopäälliköistä sekä 
hänelle tarpeen mukaan yhden tai useamman 
sijaisen alueen palokuntien päätoimisesta pääl
lystöstä. Aluepalopäällikön tehtävistä sääde
tään tarvittaessa tarkemmin asetuksella. 

8 § 

Kunnalla tulee olla valtuuston vuosittain 
viittä seuraavaa kalenterivuotta varten hyväk
symä suunnitelma palo- ja pelastustoimen ke
hittäisestä (kehittämissuunnitelma). 

(2 mom. kumotaan) 

21 § 

Niin ikään sisäasiainministeriö voi määrätä, 
että rakennuksen, rakennelman tai huoneiston 
sekä palo- ja henkilöturvallisuudelle vaarallis-

Sisäasiainministeriö ja yksittäisen kohteen 
osalta kunnan paloviranomainen voi määrätä, 
että rakennuksen, rakennelman tai huoneiston 
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Voimassa oleva laki 

ten varasto-, liikenne- ja muiden alueiden 
omistaja tai haltija on velvollinen hankkimaan 
ja pitämään kunnossa tarkoituksenmukaista 
sammutuskalustoa ja muita pelastustyötä hel
pottavia laitteita sen mukaan kuin palovaaraan 
ja muutoin olosuhteisiin nähden on kohtuudel
la tarpeen sekä ryhtymään muihinkin välttä
mättömiin varokeinoihin ihmisten ja omaisuu
den turvaamiseksi onnettomuuden varalta. 

Ehdotus 

sekä palo- ja henkilöturvallisuudelle vaarallis
ten varasto-, liikenne- ja muiden alueiden 
omistaja tai haltija on velvollinen hankkimaan 
ja pitämään kunnossa tarkoituksenmukaista 
sammutuskalustoa ja muita pelastustyötä hel
pottavia laitteita sen mukaan kuin palovaaraan 
ja muutoin olosuhteisiin nähden on kohtuudel
la tarpeen sekä ryhtymään muihinkin välttä
mättömiin varokeinoihin ihmisten ja omaisuu
den turvaamiseksi onnettomuuden varalta. 

29 § 

Lääninhallitus voi määrätä asianomaisen vir
kamiehensä tai muun valtion viranomaisen 
taikka samaan yhteistoiminta-alueeseen kuulu
van kunnan paloviranomaisen johtamaan sam
mutus- ja pelastustoimintaa, milloin palo- tai 
muu onnettomuus on sellainen kuin 18 §:n 2 
momentissa tarkoitetaan. Lääninhallitus voi 
myös kutsua asiantuntijoita avustamaan sam
mutus- ja pelastustoiminnan johtotehtävissä. 

Lääninhallitus tai sisäasiainministeriö voi 
määrätä asianomaisen virkamiehensä tai muun 
valtion viranomaisen taikka kunnan palovira
nomaisen johtamaan sammutus- ja pelastustoi
mintaa, milloin palo- tai muu onnettomuus on 
sellainen kuin 18 §:n 2 momentissa tarkoite
taan. Lääninhallitus tai sisäasiainministeriö voi 
myös kutsua asiantuntijoita avustamaan sam
mutus- ja pelastustoiminnan johtotehtävissä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 




