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Eduskunnan hallintovaliokunta
hav@eduskunta.fi

Viite

Hallintovaliokunnan lausuntopyyntö Suomen pelastusjohtajat ry:lle
hallituksen esityksestä: HE 257 1201 0 vp pelastuslaiksi ja laiksi
meripelastuslain 23 $:n muuttamisesta.

Suomen Pelastujohtajat lausunto HE 25712010 vp pelastuslaiksija
laiksi meripelastuslain 23 $:n muuttamisesta.
Hallintovaliokunta pyytää lausuntoa viitekohdassa mainitusta hallituksen
esityksestä.

Suomen Pelastusjohtajat esittää lausuntonaan seuraavaa:
Pelastusjohtajat ovat olleet edustettuina lain valmistelussa ja
valmistelun aikana pelastuslaitosten näkemykset on otettu huomioon
siten, että pelastusjohtajilla ei ole huomauttamista parhaillaan
käsiteltävänä olevaan pelastuslakiesitykseen.
Pelastusjohtajat korostavat, että lakiesityksen on nettom u uksien en nalta
estävää toimintaa koskevat säädökset antavat pelastuslaitoksille
nykyistä pa ljon parem mat toi m ntaedel lytykset. Toi men piteet voidaa n
kohdistaa alueen omiin riskikohteisiin sekä painottaa neuvonta ja
valistustoimintaa pelastusalueilla esiintyvien tarpeiden mukaan.
i

Pelastuslaitosten kannalta hyvänä pidetään myös sitä, että
aluehallinnon rooli painottuu aikaisempaa selvemmin kansalaisten
saamaan peruspalvelun arviointiin laitosten yksityiskohtaisen
ohjaamisen sijasta.
Pelastusjohtajat korostavat lakiesityksessä todettua
poistu m isturval isuuden arvioi nti- ja toteuttam issuun n itelman tärkeyttä
arvioitaessa rajoittu neen, heikentyneen tai poi kkeava n toi m i ntakyvyn
omaavien henkilöiden poistumismahdollisuutta sekä riittävää
mahdollisuutta puuttua havaittuihin epäkohtiin.
I

Pelastusjohtaj ien m ielestä väestönsuoj ien rakentam ista koskevat asiat
on määritelty lakiesityksessä asianmukaisesti. Se, voidaanko
väestönsuojien rakentamisesta luopua kokonaan tulee arvioida Suomen
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan määrittelyn yhteydessä.

Pelastusjohtajat pitävät hyvänä, että sopimuspalokuntien rooli on
lakiesityksessä nostettu aikaisempaa korostetummin esille ja toteavat,
että ehdotetut säädökset mahdol istavat ri ittävä n hyvi n pelastusla itosten
ja sopimuspalokuntien yhteistyön kehittämisen, eikä säädösten
muutostarvetta ole olemassa.
I
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Suomen pelastusjohtajat
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