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Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä. 

§ 697 
Lausunto hallituksen luonnoksesta pelastuslain sekä eräiden muiden lakien 
muuttamiseksi 

TRE:8004/09.05.00/2017 

Valmistelija I lisätiedot: 
Ojanen Olli-Pekka 

Valmistelijan yhteystiedot 
Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen, puh. 03 5656 2100 ja 
vs. kehittämispäällikkö Martti Honkala, puh. 040 776 3948, 
etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä 
KaupunginlakimiesJouko Aarnio, puh. 040 514 4884, 
etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätös 
Liitteenä oleva Tampereen kaupungin lausunto hallitukselle 
pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä 
eräiden muiden lakien muuttamisesta hyväksytään seuraavalla 
muutoksella: 58 § Erivapaudet 
Sisäministeriö voi erityisistä syistä antaa erivapauden tässä laissa 
säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista pelastuslaitoksen virkaan 
tai tehtävään, ellei kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita ole 
saatavilla. 

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja 

Päätösehdotus 
Liitteenä oleva Tampereen kaupungin lausunto hallitukselle 
pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä 
eräiden muiden lakien muuttamisesta hyväksytään. 

Kokouskäsittely 
Käsittelyn kuluessa asian esittelijä Juha Yli-Rajala täydensi 
lausuntoa seuraavasti: 

58 § Erivapaudet 
Sisäministeriö voi erityisistä syistä antaa erivapauden tässä laissa 
säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista pelastuslaitoksen virkaan tai 
tehtävään, ellei kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita ole 
saatavilla. 

Puheenjohtaja totesi näin muutetun lausunnon olevan asian 
käsittelyn pohjana. 

Perustelut 
Sisäministeriö on pyytänyt lausuntoa esityksestä laeiksi 
pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä 
Pelastusopistosta annetun lain, palosuojelurahastolain sekä 
eräiden muiden lakien muuttamisesta. 
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Liitteet 

Esityksellä tehtäisiin maakuntien perustamista koskevasta 
lainsäädännöstä, maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä 
valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia 
koskevasta lainsäädännöstä sekä valtioneuvoston asetuksen 
valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta johtuvat muutokset 
pelastuslakiin, lakiin Pelastusopistosta, palosuojelurahastolakiin ja 
eräisiin muihin lakeihin. 

Pelastuslakiin tehtäisiin lisäksi öljy- ja aluskemikaalivahinkojen 
torjuntaa, pelastustoimeen kuuluvan kansainvälisen avun 
antamista ja vastaanottamista, paloilmoittimien aiheuttamista 
erheellisistä ilmoituksista perittäviä maksuja, pelastustoimen 
sivutoimisen henkilöstön ja sopimushenkilöstön koulutusta sekä 
väestönsuojien rakentamista koskevia muutoksia. 

Pelastusopistosta annettuun lakiin tehtäisiin eräitä 
Pelastusopiston tehtäviin liittyviä tarkennuksia ja 
Palosuojelurahastolakiin tehtäisiin eräitä Palosuojelurahaston 
ohjaukseen ja valvontaan liittyviä tarkennuksia. 

Muutokset ovat pääosin teknisiä ja liittyvät maakuntauudistuksen 
edellyttämiin säädösten tarkistuksiin. 

Tiedoksi 
Sisäministeriö, Olli-Pekka Ojanen, Martti Honkala, Saija Micklin 

1 Lausunto hallitukselle pelastuslain muuttamisesta 
22017_11_ 1 HE luonnos lausunnolle.pdf 
3 Lausuntopyyntö 02112017.pdf 

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle 

Nähtävänä 19.12.2017: www.tampere.fi 

Päätös on lähetetty sähk( ostilla 13.12.2017. 

Tampere A 
13.12.2017 

Elina Nikki lä 
Päätösvalmistelusihteeri 
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Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: 

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntal 136 §) 
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viran haltija 
on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille 
työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.) 
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (Etuostol 22 §) 


