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PIRKANMAAN LIITON LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUN-
NALLE LAEIKSI PELASTUSLAIN MUUTTAMISESTA SEKÄ ERÄIDEN MUIDEN
LAKIEN MUUTTAMISESTA

Sisäministeriö on pyytänyt lausuntoa otsikon mukaisista lakiesityksistä viimeistään
15.12.2017 mennessä.

Pirkanmaan liitto esittää lausuntonaan seuraavaa:

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi pelastuslakia, Pelastusopistosta annettua lakia, pa-
losuojelurahastolakia ja eräitä muita lakeja. Esityksellä tehtäisiin muutokset maakunta-
uudistuksesta ja eräistä muista lainsäädäntöuudistuksista johtuvista syistä.

Meneillään oleva sote- ja maakuntauudistus tulee muuttamaan pelastustoimen hallintoa
ja rahoitusta. Lainsäädännön ja valtion rahoituksen tulee jatkossakin taata häiriötön ja
riittävästi resursoitu pelastus-, tarkastus-, valistus- ja varautumistehtävien hoitaminen.

Lainsäädännössä tulee ottaa huomioon valtioneuvoston hyväksymien yhteiskunnan tur-
vallisuusstrategian ja sisäisen turvallisuuden strategian mukaiset tavoitteet ja toimenpi-
deohjelmien toteuttaminen.

Turvallisuussuunnittelu, ennalta estävä turvallisuustyö ja varautuminen ovat osa uusien
maakuntien tehtäviä. Ns. normaalin pelastus-, tarkastus- ja valistustyön lisäksi alueelli-
sen varautumisen yhteistyön merkitys kasvaa. Maakunnat vastaavat lakisääteisten tehtä-
viensä edellyttämästä varautumisesta. Jokainen maakunta vastaa alueellaan toimivien vi-
ranomaisten, kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen varautumisen yhteensovittamisesta
sekä tekee yhteistyötä muiden maakuntien ja valtion toimijoiden kanssa.

Kansainvälinen toiminta ulottuu kaikille suomalaisen yhteiskunnan tasoille ja aloille.
Kansainvälisen yhteistyön mahdollistaminen ja osallistuminen kriisien ennaltaehkäisyyn
on kiinteä osa yhteiskunnan muiden elintärkeiden toimintojen turvaamista.
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Pirkanmaan liitto haluaa tässä lausunnossa ottaa esille siviilikriisinhallinnan osaamisen
kehittämisen ja nostamisen uudelle tasolle. Se on sekä osin pelastuslakiin että pelastus-
opistolakiin liittyvää kansainvälistä toimintaa. Varautuminen ja kriisinhallinta edellyttä-
vät entistä parempaa ja syvällisempää tiedon keräämistä, tutkimista ja analysointia sekä
niiden pohjalta tehtävää ennakointia ja uhka-arvioiden valmistelua. Pirkanmaalla on pit-
kään tehty turvallisuusalan toimijoiden, myös laajaa korkeakoulutasoista, yhteistyötä,
joka on todettu muun muassa valtioneuvoston hyväksymässä sisäisen turvallisuuden
strategiassa (Pirkanmaan turvallisuusklusteri).

Sekä siviilikriisihallinnan osaamisen että kokonaisvaltaisen pelastustoiminnan kehittä-
misen osaamisen kannalta uudistuvan Kriisinhallintakeskuksen (CMC) toimintakokonai-
suuden muodostaminen Tampereelle on perusteltua. CMC:n toimintaympäristön muo-
dostaisivat Tampereella uusi yliopisto (Tampere3), Poliisiammattikorkeakoulu ja muut
turvallisuusalan sekä julkiset että yksityiset toimijat.

Lisätietoja antavat maakuntajohtaja Esa Halme, esa.halme@pirkanmaa.fi, 040 500 3531,
edunvalvontapäällikkö Jouni Koskela, jouni.koskela@pirkanmaa.fi, 050 527 2129.
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