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Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi pelastuslain 109 §:n muuttamisesta
SMDno-2019-1460 16.6.2020.

Lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi pelastuslain 109 §:n muuttamisesta
Viranomaisverkon käytettävyyttä on edistetty juuri lain suomin edellytyksin kohteissa,
joissa kuuluvuuspeitto on pelastustehtävien kannalta erityisen tärkeä. Yhteydenpito
rakennuksen sisään tunkeutuneihin tiedustelu- / sammutuspareihin on tehtävien
onnistumisen ja työturvallisuuden kannalta olennainen tekijä.
Siirtymäkausi on erityisen haasteellinen niin toteuttamisen kuin kustannusten
kannalta, koska on varauduttava kahden toiminnan nykylainsäädännön mukaisen
viranomaisverkon ja uuden viestintäpalvelun käyttöön oikeuttavan liittymän
käytettävyyden varmistamiseen.
Pohjanmaan pelastuslaitos Gäljempänä tekstissä pelastuslaitos) pitää lainsäädännön
muuttamista koskemaan myös viestintäpalvelun käyttöön oikeuttavan liittymän
käytettävyyttä tärkeänä osana työturvallisuuden, johtamisen ja yhteydenpidon
varmistamisessa käytössä olevien päätelaitteiden välillä.
Nykyisessä lainsäädännössä ei alunperinkään ole tarkasti määritelty, mitä tällainen
"rakennuksessa tai rakennelmassa, jossa on tavanomaista suurempi
henkilöturvallisuusriski" tarkoittaa. Henkilöturvallisuus on laaja käsite, jonka
rajaaminen ei ole yksiselitteinen.
Miten teknisesti osoitetaan, että kuuluvuus on riittävä. Millä tavoin puutteen
korjaaminen todennetaan, mikäli tässä tapauksessa syntyy ristiriita eri tahojen kesken.
Näiden seikkojen perusteella voidaan perustellusti esittää lisäystä, mikä mahdollistaisi
lain käytön tarkentamisen tarvittaessa esim. asetuksella tai muulla ohjeella.
Pelastuslaitos sulkee pois muita vaihtoehtoja kohdan, jossa asiassa ei säädettäisi
mitään. Tämä jättäisi asian kokonaan huomiotta eikä edistäisi viranomaisverkon
käytettävyyttä on juuri tällä lainkohdalla varmistettu niissä kohteissa, joissa se olisi
toiminnan kannalta merkittävää.
Alueellisen pelastustoimen joutumista sisäverkon maksajan rooliin ei kuullosta
tarkoituksen mukaiselta, Rakennuttajan ja tulevan rakennuksen omistajalla / haltijalla
on oltava vastuu niin turvallisen kohteen rakentamisesta kuin sen
käyttöturvallisuudesta. Käyttöturvallisuuteen kuuluu olennaisesti sellaiset
turvallisuutta koskevat ratkaisut, joiden katsotaan edistävän pelastustehtävien
turvallista tekemistä henkilö- ja omaisuusvahinkojen minimoimiseksi.
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Pelastuslaitos tukee lausuntoluonnoksen muutosta ja sen muotoa, että rakennuksen tai
rakennelman omistaja jatkossakin velvollinen pelastusviranomaisen määräyksestä
hankkimaan välttämättömiä viranomaisliittymän käytettävyyttä varmistavia laitteita ja
pitää niitä toimintakuntoisena.
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