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Maahanmuutto-osaston lausunto pelastuslain
uudistamisen esiselvityshanketta koskevaan
lausuntopyyntöön
Sisäministeriön pelastusosasto on pyytänyt lausuntoja pelastuslain uudistamisen
esiselvityshankkeessa. Pelastuslain muuttamistarpeiden esiselvityshankkeen tavoitteena on laatia
kokonaisvaltainen selvitys pelastuslain uudistamiseksi. Valmistelu on toteutettu neljässä
valmistelujaostossa, joita ovat pelastustoiminta, varautuminen poikkeusoloihin ja väestönsuojelu,
onnettomuuksien ehkäisy ja valvonta sekä lain rakenne ja yhteiset säännökset. Kukin jaosto on
tuottanut muistion, joista pelastusosasto on pyytänyt lausuntoja. Maahanmuutto-osasto on kuullut
Maahanmuuttovirastoa tätä lausuntoa laatiessaan, ja esittää huomioita kahdesta eri muistiosta.
Onnettomuuksien ehkäisyä ja valvontaa koskevassa muistiossa (jaosto 2) todetaan kohdassa
4.1, s. 36, että pelastustoimen tiedonhallintaa ja rekisterejä koskevien kehittämistarpeiden
arvioimiseksi sisäministeriössä on käynnissä erillinen hanke (Pelastustoimen tietojenkäsittelyhanke).
Hankkeen tehtävänä on muun muassa selvittää pelastustoimen tietoja ja rekisterejä sekä niiden
käsittelyä ja käyttämistä koskevat lainsäädännön muutostarpeet. Hankkeen toimikausi on vuoden
2021 loppuun. Maahanmuutto-osasto pyytää, että pelastustoimen tiedonhallintaa ja rekistereitä
kehitettäessä ja lainsäädännön muutostarpeita arvioitaessa huomioitaisiin myös muiden
viranomaisten tietotarpeet. Maahanmuuttoviraston tehtävänä on varautua laajamittaiseen
maahantuloon. Laajamittaisen maahantulon tilanteessa yksi keskeisimpiä tarpeita on saada
nopeasti koottua tietoa majoituskäyttöön soveltuvista tiloista. Pelastustoimen käytössä olevissa
rekistereissä on tietoa tällaisista tiloista. Yhteistyö pelastuslaitosten kanssa tietojen saamiseksi olisi
erittäin hyödyllistä Maahanmuuttovirastolle laajamittaisen maahantulon kriisitilanteen hoitamisessa.
Poikkeusoloihin varautumista ja väestönsuojelua koskevassa muistiossa (jaosto 3) todetaan s.
10, että väestönsuojelun tehtäviä, rooleja ja niihin liittyviä velvoitteita tulisi selventää.
Osa väestönsuojelun tehtävistä ja niihin vastuutetuista toimijoista on jo määritelty
pelastuslaissa (65 §) informatiivisessa säännöksessä, mutta tehtäviä, rooleja sekä
niihin liittyviä velvoitteita tulisi selventää. Nykytilanteessa eri toimialoilla on
epätietoisuutta väestönsuojelun käsitteestä, niille lain mukaan kuuluvista
väestönsuojelutehtävistä ja vastuista.
Tämä on kannatettava tavoite myös laajamittaiseen maahantuloon varautumisen näkökulmasta.
Väestönsuojeluun liittyvät tehtävät, kuten tilapäismajoituksen järjestäminen ja tarvikkeiden jakelu,
ovat osin samankaltaisia toimia, mitä on tarpeen toteuttaa laajamittaisen maahantulon tilanteessa.
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Varautumisen suunnittelun ja yhteensovittamisen sekä viranomaisyhteistyön kannalta olisi
hyödyllistä, että eri väestönsuojelutehtävien vastuunjako olisi selkeästi kirjattu, jotta oikeat
yhteistyötahot olisi helppo tunnistaa.
Kahden muun esiselvityshankkeen muistion osalta maahanmuutto-osastolla ei ole lausuttavaa.
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