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Jakelussa mainituille

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi pelastuslain
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien
muuttamisesta; lausuntopyyntö
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi pelastuslakia, Pelastusopistosta annettua lakia,
palosuojelurahastolakia ja eräitä muita lakeja. 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 eräitä tarkistuksia, jotka koskevat öljy- ja
aluskemikaalivahinkojen torjuntaa, pelastustoimeen kuuluvan ulkomaille annettavan
avun ja pelastustoimeen kuuluvan kansainvälisen avun vastaanottamista,
paloilmoittimien aiheuttamista erheellisistä ilmoituksista perittäviä maksuja,
pelastustoimen sivutoimisen henkilöstön ja sopimushenkilöstön koulutusta sekä
väestönsuojien rakentamista. Väestönsuojeluun liittyvien säännösten systematiikkaa
selkeytettäisiin.
Pelastusopistosta annettuun lakiin tehtäisiin eräitä Pelastusopiston tehtäviin liittyviä
tarkennuksia ja Palosuojelurahastolakiin tehtäisiin eräitä Palosuojelurahaston
ohjaukseen ja valvontaan liittyviä tarkennuksia.
Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
Pelastuslain öljy- ja aluekemikaalivahinkojen torjuntaa, sivutoimista ja
sopimuspalokuntien henkilöstön koulutusvaatimuksia sekä väestönsuojien
rakentamista koskevat säännökset tulisivat kuitenkin voimaan jo 1 päivänä
tammikuuta 2019. Sama koskee lakia pelastuslain väliaikaisesta muuttamisesta sekä
lakeja meripelastuslain, merenkulun ympäristönsuojelulain ja pelastusopistolain
muuttamisesta.
Sisäministeriö pyytää jakelussa mainituilta lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta
hallituksen esitykseksi.
Nyt lausuttavana olevan esityksen lisäksi eduskunnan käsiteltävänä on
valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä valmistelema
hallituksen esitys maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä hallituksen esitys laiksi
pelastustoimen järjestämisestä. Pelastustoimen järjestämislaissa tarkoitettujen
pelastustoimen tehtävien yleistä hallinnollista toteuttamista ja henkilöstön asemaa
koskevat yleiset säännökset sisältyvät maakuntalakiin ja maakuntalain, sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja pelastustoimen järjestämisestä
annetun lain voimaanpanolakiin. Pelastustoimen rahoitus määräytyy maakuntien
rahoituslain mukaan. Eduskunnan käsiteltävänä on myös ympäristöministeriön
valmistelema hallituksen esitys maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi.
Ehdotuksella sallittaisiin rakennusoikeuden ylittäminen väestönsuojien rakentamiseen
tarvittavan pinta-alan osalta.
Lisäksi valtiovarainministeriön johdolla valmistellaan erikseen lainsäädäntöä, jolla
aluehallintovirastolle kuuluvia tehtäviä siirrettäisiin perustettavalle valtion lupa- ja
valvontavirastolle.
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Sisäministeriössä valmistellaan erikseen hallituksen esitystä nuohousta koskevien
pelastuslain säännösten muuttamiseksi.
Tämä lausuntopyyntö ei koske näitä hankkeita.
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 15. joulukuuta 2017, ensisijaisesti
sähköisesti jatkokäsiteltävässä word tai rtf muodossa osoitteeseen:
kirjaamo@intermin.fi ja tiedoksi sari.mustila@intermin.fi. Lausuntoon tulee
merkitä viitteeksi hanketunnus SMDno-2016-1495. Lausuntoa ei tarvitse lähettää
paperiversiona postitse.
Jakelussa mainittuja pyydetään ottamaan lausunnossaan huomioon alaisen
hallintonsa näkemykset. Alueen pelastustoimia pyydetään varaamaan alueensa
kunnille tilaisuus lausua esityksen johdosta.
Tämä lausuntopyyntö toimitetaan hallituksen esitysluonnoksen käännöksen
valmistuttua Ahvenanmaan maakuntahallitukselle ja Ahvenanmaan valtionvirastolle
vastaavan pituisella lausuntoajalla.
Lausuntopyyntöä koskeviin tiedusteluihin vastaa hallitusneuvos Ilpo Helismaa, (puh)
02954 88422 ja 15.11.2017 alkaen lainsäädäntöjohtaja Mika Kättö, (puh) 02954
88413.

Pelastusylijohtaja

Esko Koskinen

Hallitusneuvos

Ilpo Helismaa

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö
02.11.2017 klo 11:52. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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Valtiontalouden tarkastusvirasto
Suomen ympäristökeskus
Suomen Kuntaliitto
KT Kuntatyönantajat
Maakuntien liitot
Hätäkeskuslaitos
Pelastusopisto
Suomen Palomiesliitto ry
Suomen Palopäällystöliitto ry
Suomen Pelastusjohtajat ry
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
Suomen Sopimuspalokuntien liitto ry
Akava ry
JHL ry
Jyty ry
Pardia ry
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
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Maanpuolustuksen henkilökuntaliitto ry
Arctia Oy
Meritaito Oy
Finnpilot Pilotage Oy
WWF Suomi
Suomen Meripelastusseura ry
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Finanssiala ry
Nuohousalan Keskusliitto ry
Rakennusteollisuus RT ry
Suomen Isännöintiliitto ry
Suomen Kiinteistöliitto ry
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Suomen Punainen Risti
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (VAPEPA), Suomen Punainen Risti
Pelastuslaitokset
Alueen pelastustoimi (kuntayhtymät ja kunnat):
* Lapin liitto
* Päijät-Hämeen liitto
* Espoon kaupunki
* Helsingin kaupunki
* Hämeenlinnan kaupunki
* Joensuun kaupunki
* Jyväskylän kaupunki
* Kajaanin kaupunki
* Kokkolan kaupunki
* Kotkan kaupunki
* Kuopion kaupunki
* Lappeenrannan kaupunki
* Mikkelin kaupunki
* Oulun kaupunki
* Porin kaupunki
* Porvoon kaupunki
* Seinäjoen kaupunki
* Tampereen kaupunki
* Turun kaupunki
* Vaasan kaupunki
* Vantaan kaupunki
* Ylivieskan kaupunki
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