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Viite: Sisäministeriön lausuntopyyntö 7.4.2021 (VN/6185/2021 / VN/6185/2021-SM-12) pelastuslain uudistamisen esiselvityshankkeen valmistelujaostojen arviointimuistioista
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto Pelastuslain uudistamisen esiselvityshankkeen valmistelujaostojen arviointimuistioon

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on perehtynyt lausuntopyynnön kohteena olevaan ohjelmaluonnokseen alueellisen elinkeinoelämän varautumisen yhteistyön näkökulmasta. Alla kommentit:

3.3 Ehdotukset uusiksi säännöksiksi
X1 § Pelastustoimen tilannekuva

Esiselvityshankkeessa todetaan: "Pelastuslain uudistamisen yhteydessä olisi mahdollista kuvata millaista tilannekuvaa pelastustoimi kokoaa, miten sitä analysoidaan ja kenelle sitä jaetaan. Tilannekuva palvelisi normaaliolojen aikana ja poikkeusoloissa niin
pelastustoimea kuin mahdollisesti muita paikallisia ja alueellisia turvallisuustoimijoita
sekä valtion keskushallintoa"
Kommentti:
Tilannekuvaa koskeva sääntelyä ja erityisesti tarkoituksenmukaista sisältöä, kokoamista ja jakelua koskeva ehdotus on kannatettava. Alueellisen huoltovarmuuden näkökulmasta alueellisiksi turvallisuustoimijoiksi on luettava myös alueellisen huoltovarmuuden kannalta kriittiset yritykset
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Muutosehdotuksessa todetaan: "Pelastuslaitosten tehtävänä olisi ylläpitää tilannekuvaa päivittäisten toimintojen ylläpitämisen lisäksi häiriötilanteista ja niiden uhkista, yleisestä turvallisuustilanteesta sekä pelastuslaitoksen valmiudesta vastata erilaisiin häiriötilanteisiin. Tilannekuvatieto yleisestä turvallisuustilanteesta voitaisiin jakaa alueellisesti keskeisille turvallisuustoimijoille".
Kommentti:
Toimintaympäristötietoisuuden parantamiseksi tilannekuvan jakelu on mahdollistettava
myös huoltovarmuuskriittisille elinkeinoelämän edustajille varautumistoimenpiteiden
mahdollistamiseksi. Tilannekuva ja ajantasaiset riskiarviot muodostavat lähtökohdan
myös elinkeinoelämän varautumiselle ja siten myös alueellisen huoltovarmuuden kehittämiselle. Poikkeusoloja ja pienempiä kriisitilanteita varten tilannekuvajärjestelyt (vakiintuneet toimintatavat) olisi oltava käytettävissä jo normaalioloissa. Tilannekuvajärjestelyjen ja -sisällön kehittämisessä on huomioitava elinkeinoelämän tarpeet, eli yritysten on saatava siitä konkreettista hyötyä.

4.2 Pykäläkohtainen nykytilan arviointi ja muutosehdotukset
65 § Yhteistoiminta väestönsuojeluun varautumisessa
Yleinen kommentti:
Esiselvityshankkeessa on ehdotettu jatkoselvitystehtävää mm. huoltovarmuuskriittisten yritysten henkilöstön lisäämiseksi varautumis- ja koulutusvelvollisuuden piiriin. Tätä
perustellaan sillä, että nämä tuottavat olennaisia ja välttämättömiä palveluja yhteiskunnan tehtävien toteuttamiseksi. Jatkoselvitys on tarpeellinen alueellisen huoltovarmuuden määrittelemisen tukemiseksi ja alueellisesta huoltovarmuudesta vastaavien toimijoiden tunnistamisen helpottamiseksi.
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