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Pelastustoimi ja varautuminen

Satakunnan alueen pelastustoimi

Tilaisuuden varaaminen selityksen antamiseen
uhkasakkoasiassa
ASIAN TAUSTAA
Lounais-Suomen aluehallintovirasto (myöhemmin aluehallintovirasto)
on päätöksellään 18.11.2021 (LSAVI/5543/2021) antanut Satakunnan
alueen
pelastustoimelle
(myöhemmin
alueen
pelastustoimi)
velvoittavan määräyksen korjata pelastustoimen toimintavalmiudessa
havaitun
huomattavan
epäkohdan.
Määräaika
korjaaville
toimenpiteille oli 30.5.2022. Lisäksi alueen pelastustoimen tuli
päätöksen
mukaisesti
raportoida
30.5.2022
mennessä
aluehallintovirastolle toteutetuista toimenpiteistä.
Aluehallintovirasto ei ole saanut annettuun määräaikaan mennessä
alueen
pelastustoimelta
edellä
mainittua
raporttia
niistä
toimenpiteistä,
joilla
alueen
pelastustoimi
on
korjannut
pelastustoimen
toimintavalmiudessa
olevat
puutteet.
Aluehallintovirastolla ei ole tiedossaan sellaisia toimenpiteitä, jotka
alueen pelastustoimi olisi toteuttanut toimintavalmiuden puutteiden
korjaamiseksi.
UHKASAKON ASETTAMINEN
Koska alueen pelastustoimi ei ole noudattanut aluehallintoviraston
velvoittavaa korjausmääräystä, eikä velvoitetta raportoinnista
annetussa määräajassa, aluehallintovirasto harkitsee ryhtyvänsä
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pelastuslain 105 §:n 2 momentin mukaisiin toimenpiteisiin epäkohdan
poistamiseksi.
Päävelvoite
Aluehallintovirasto on päätöksellään LSAVI/5543/2021 18.11.2021
määrännyt pelastuslain 85 §:n 2 momentin nojalla Satakunnan alueen
pelastustoimen korjaamaan pelastustoimen palvelutasossa olevan
huomattavan epäkohdan ja saattamaan pelastustoimen palvelutason
alueellaan pelastuslain 85 §:n 1 momentin tarkoittamalle riittävälle
tasolle.
Riittävällä
pelastustoimen
palvelutasolla
tarkoitetaan
pelastuslain 27 §:n 2 momentin 4 kohdassa pelastuslaitokselle
säädettyjen tehtävien suunnittelua ja toteutusta pelastuslain 28 §:n 2
momentissa tarkoitetulla tavalla.
Määräyksen mukaisesti Satakunnan alueen pelastustoimen tulee
järjestää Satakunnan pelastuslaitoksen toiminta siten, että
pelastuslaitoksella on tosiasialliset mahdollisuudet suunnitella ja
toteuttaa pelastuslain 27 §:n 2 momentissa 4 kohdassa tarkoitetut
pelastustoimintaan kuuluvat tehtävät siten, että ne voidaan hoitaa
pelastuslain 28 §:n 2 momentin mukaisesti mahdollisimman
tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja
vaaratilanteissa
tarvittavat
toimenpiteet
voidaan
suorittaa
viivytyksettä ja tehokkaasti.
Pelastustoimintaan kuuluvien tehtävien suunnittelun ja toteutuksen
avuksi sisäministeriö on antanut pelastustoimen toimintavalmiuden
suunnitteluohjeen
(sisäasiainministeriön
julkaisuja
21/2012).
Suunnitteluohjeessa on määritelty hälytettäville pelastustoimen
muodostelmille reunaehdot, jolla varmistetaan, että onnettomuus- ja
vaaratilanteissa
tarvittavat
toimenpiteet
voidaan
suorittaa
viivytyksettä
ja
tehokkaasti.
Suunnitteluohjeen
mukaisesti
vähimmäisvaatimuksena pelastustoimen A- ja B-kiireellisyysluokan
pelastustoimen tehtäviin tulee hälyttää vähintään pelastusryhmän
kokoinen muodostelma, joka koostuu johtajasta ja vähintään kolmesta
henkilöstä.
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Pelastuslain 85 §:n 2 momentin nojalla annettavan määräyksen
mukaisesti Satakunnan alueen pelastustoimen tulee järjestää
Satakunnan pelastuslaitoksen toiminta siten, että kaikkiin A- ja
B-kiireellisyysluokan tehtäviin hälytetään pelastustoimen
toimintavalmiuden
suunnitteluohjeen
mukaisesti
pelastustoimen muodostelmat siten, että ne täyttävät ohjeessa
annetut
reunaehdot
muodostelmien
henkilömäärien
vähimmäisvaatimuksille.
Asianosaisen kuuleminen
Uhkasakkolain (1113/1990) 5 luvun 22 §:n edellyttämällä tavalla
aluehallintovirasto
varaa
alueen
pelastustoimelle
selityksen antamiseen ennen uhkasakon asettamista.
Aluehallintovirasto

pyytää

alueen

pelastustointa

tilaisuuden

toimittamaan

selityksen toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt saattaakseen
palvelutasossa
olevan
huomattavan
epäkohdan
vähintään
aluehallintoviraston antaman päätöksen edellyttämälle tasolle.
Määräaika
Selitys tulee toimittaa 30.6.2022 mennessä aluehallintoviraston
kirjaamoon kirjaamo.lounais@avi.fi.
Selityksessä pyydetään mainitsemaan diaarinumero
LSAVI/5543/2021.
Selityksen antamatta jättäminen ei estä asian ratkaisua.
Lisätietoja
Lisätietoja asiassa antaa pelastusylitarkastaja Tero Kuusisto
tero.kuusisto@avi.fi tai puh. 0295 018 009.
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