TAM PEREEN KAUPUNGIN LAUSUNTO: KRIISINHALLINTAKESKUKSEN SIJAINTIPAIKKASELVITYS

Kriisinhallint akeskus (CM C Finland) on vuonna 2007 perust et t u siviilikriisinhallinnan ja kansainvälisen
pelast ust oiminnan osaamiskeskus. Pelast usopist on yksikkönä Kuopiossa t oimivan keskuksen t eht ävänä on
koulut t aa ja rekryt oida asiant unt ijoit a kansainvälisiin siviilikriisinhallinnan ja pelast ust oiminnan t eht äviin,
vast at a logist isist a ja mat eriaalisist a valmiuksist a sekä huoleht ia osalt aan alaan liit t yväst ä t ut kimus- ja
kehit t ämist oiminnast a. Sisäminist eriössä valmist eilla olevan lakimuut oksen voimaant ulonjälkeen
Kriisinhallint akeskukselt a poist uvat kansainväliseen pelast ust oimint aan liit t yvät t eht ävät . Kansainvälisen
pelast ust oiminnan siirron jälkeen Kriisinhallint akeskuksessa t yöskent elee 18–20 henkilöä.
Sisäminist eriö aset t i keväällä 2017 selvit ysryhmän arvioimaan Kriisinhallint akeskuksen asemaa ja t eht äviä
Suomen siviilikriisinhallinnassa. Kriisinhallint akeskuksen asemaa selvit et t iin ensimmäisen kerran vuonna
2010 ja sen jälkeen myös muissa sisäminist eriön sisäisissä selvit yksissä. Selvit yksissä on t odet t u, et t ä
Pelast usopist on yht eys ei ole t uot t anut synergiaet uja opist on ja Kriisinhallint akeskuksen ydint eht ävien
erilaisuuden vuoksi. Vuoden 2017 selvit yksen arvion mukaan keskuksen nykyinen sijaint i hankaloit t aa
yht eist yöt ä minist eriöiden ja muiden kumppanien kanssa sekä vähent ää osallist umist a alankansalliseen ja
kansainväliseen yht eist yöhön.
Selvit yst en pohjalt a sisäminist eriö on kat sonut , et t ä Kriisinhallint akeskuksen asemaa voidaan parhait en
selkeyt t ää ja vahvist aa irrot t amalla se hallinnollisest i Pelast usopist ost a ja siirt ämällä Kriisinhallint akeskus
hallinnollisest i sisäminist eriön yht eydessä t oimivaksi erillisyksiköksi. Sisäminist eriö on valmist elemassa
t arvit t avia lakiehdot uksia. Tässä yht eydessä on t ehdyissä selvit yksissä esille t ulleiden
epäkoht ienkorjaamiseksi t arpeen harkit a myös keskuksen sijaint ipaikan muut t amist a ja sen vaikut uksia.
Sijoit t amisselvit ys t ehdään Kuopiost a, Helsingist ä, Säkyläst ä ja Tampereest a. Sijoit t amisselvit yksen t ulee
sisält ää t iedot paikkakunt akoht aisest i Kriisinhallint akeskuksen t oiminnallisist a, t aloudellisist a, alueellisist a
ja henkilöst öön liit t yvist ä vaikut uksist a.
Sisäminist eriö on lausunt opyynnössään pyyt änyt edellä mainit t uja kaupunkeja ot t amaan kriisinhallint akeskuksen
sijaint ia koskevassa lausunnossa kant aa seuraaviin kysymyksiin.

M iten Kriisinhallintakeskuksen sijoittaminen kaupunkiinne tukisi viraston tehtävien tuloksellista
hoitamista ja sen toiminnan kehittämistä?

Tampere haluaa profiloit ua t urvallisena kaupunkina sekä myös t urvallisuusalan osaamiskeskuksena. Tähän
on hyvät mahdollisuudet , sillä Tampereelle on keskit t ynyt laaja, kat t ava ja korkeat asoinen
t urvallisuust oimijoiden joukko Pirkanmaan Turvallisuusklust eri.
Turvallisuus on t unnist et t u yhdeksi Tampereen kaupungin st rat egian painopist ealueeksi. M uut t uva ja
monimut kaist uva t urvallisuusympärist ö haast aa Tampereen kaupungin ja koko seudun t oimijat monin eri
t avoin. St rat egian yht enä t avoit t eena on lisät ä eri viranomaist en ja muiden keskeist en t oimijoiden kanssa
t iivist ä, vaikut t avaa ja t iet oon perust uvaa t urvallisuusyht eist yöt ä. Kriisienhallint akeskus t äydent äisi jo nyt
vahvaa t oimijajoukkoa.
M itä Kriisinhallintakeskuksen toimintaa tukevia muita viranomaisia ja toimintoja
kaupungissanne/ kunnassanne on?

Tampereen ja koko Pirkanmaan laajuist a t urvallisuusyht eist yöt ä koordinoi Pirkanmaan Turvallisuusklust eri,
jossa Tampereen kaupunki on vahvana ja akt iivisena t oimijana mukana. Pirkanmaan Turvallisuusklust eri on
kansallisest i palkit t u ja sisäisen t urvallisuusst rat egian t unnist ama t urvallisuuden t oimija, jonka jäsenet
koost uvat viranomaisist a, yrit yksist ä, oppilait oksist a, yhdist yksist ä ja yrit yksist ä, joiden yht eist yössä on
erit t äin hyvä henki. Turvallisuusklust eri t oimii verkost omaisena yht eenliit t ymänä yhdist ellen akt iivisest i
part nerina ja mahdollist ajana t urvallisuust oimijoit a t oisiinsa. Turvallisuusklust eri 2.0 painopist eenä on
edist ää erit yisest i t urvallisuust ut kimuksen ja elinkeinoelämän yht eyksiä. Pirkanmaalla on vahvaa
yrit yst oimint aa t urvallisuuden alueella (esimerkiksi Inst a, Pat ria, M illog Group) ja myös alueen viranomaiset
pit ävät t urvallisuut t a yht enä alueen keskeisenä menest yst ekijänä.
Tampereella sijait see myös Punaisen rist in Kalkun logist iikkakeskus, jossa ylläpidet ään kot imaan
valmiusvarast oa kat ast rofit ilant eiden varalle. Vahva t ut kimuksen ja koulut uksen osaamispohja sekä
monipuolinen t urvallisuust oimijoiden verkost o t oimijoineen t akaa osaavan t yövoiman koulut uksen
kriisinhallint at yölle Pirkanmaalla.
Tampereen alueelt a löyt yy kiinnost ust a keskinäisen yht eist yön edelleen t iivist ämiseen ja vahvist amiseen.
Yht eist yön ja syst emaat t isen t ut kimus- ja kehit yst yön kaut t a voidaan löyt ää uusia rat kaisuja, kut en
kriisinhallinnan uusia t oimint akonsept eja sekä t uot t aa niihin t arvit t avia t eknisiä, organisat orisia ja muit a
sovelluksia.

M itkä tekijät kaupungissanne/ kunnassanne lisäisivät arvionne mukaan osaavan henkilöstön ja heidän
perheidensä siirtymishalukkuutta?

Suomalaiset ovat valinneet vuosi t oisensa jälkeen Tampereen suosit uimmaksi paikaksi elää ja asua.
Taloust ut kimuksen t ekemän (03/ 2018) mukaan joka kolmas suomalainen on valmis muut t amaan
Tampereelle1. Tampere on riit t ävän iso, mut t a t arpeeksi pieni, jot t a monet asiat hoit uvat helpost i ja
ihmisläheisest i. Tampere yhdessä naapurikunt ien kanssa muodost aa kokonaisuuden, jossa löyt yy
mahdollisuuksia niin kaupunkimaiseen kuin väljempäänkin asumiseen päällekkäin, rinnakkain t ai
omakot it alossa.
Tampereella on t yönt ekijöille loist avat kult t uuri- ja vapaa-ajan palvelut ja harrast usmahdollisuudet
kirjast oist a urheiluhalleihin, lenkkipoluist a t eat t ereihin ja t apaht umiin. Nämä ovat asioit a, jot ka t ekevät
Tampereest a Suomen suosit uimman kaupungin.
Vet ovoimast a ja vuosia jat kuneest a merkit t äväst ä kasvust a huolimat t a asunt ojen neliöhinnat ovat
Tampereella pysyneet malt illisella t asolla verrat t una pääkaupunkiseut uun. Yht eiskunt at aloudelliset
kust annukset ovat Tampereella kaiken kaikkiaan pääkaupunkiseut ua edullisemmat . Henkilöt asolla elämisen
kust annukset ovat alhaisemmat ja kulkuyht eydet joust avampia ja nopeampia verrat t una
pääkaupunkiseut uun.
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M iten arvioitte työvoiman saatavuutta Kriisinhallintakeskuksen palvelukseen
kaupungissanne/ kunnassanne ja sen työssäkäyntialueella?

Tampereella koulut et aan koko ajan lisää osaavaa ja paikkakunt aan sit out unut t a t yövoimaa eri
organisaat ioiden t arpeisiin. Kut en alla olevassa kohdassa t odet aan, Tampereella on vahvaa t urvallisuusalan
koulut ust a. Joka kuudes t amperelainen on korkeakouluopiskelija.

M itä Kriisinhallintakeskuksen toiminnan kannalta merkityksellistä asiantuntijoiden
(yhteiskuntatieteellinen, oikeustieteellinen, hallintotieteellinen ja humanistinen) ja sitä tukevan
henkilöstön koulutusta kaupungissanne/ kunnassa ja sen työssäkäyntialueella on tarjolla?

Tampereella on Suomen merkit t ävin t urvallisuuden ja kriisinhallinnan kehit t ämis-, osaamis-, yrit ys- ja
t oimijakeskit t ymä. Tampere3 uusi korkeakouluyht eisö (Tampereen yliopist o, Tampereen Teknillinen
yliopist o ja Tampereen ammat t ikorkeakoulu) sekä Poliisiammat t ikorkeakoulu verkost oineen rakent avat
kansainvälist ä t urvallisuuden t ut kimukseen ja koulut ukseen perust uvaa korkeat asoist a t ut kimus-, kehit ysja innovaat iot oimint aa. Tut kimus-, kehit ys- ja innovaat iot oiminnan kokoamisen ent ist ä vahvemmaksi
kokonaisuudeksi mahdollist uu mm. Crisis M anagement Cent ren TKI-t oiminnan t iiviimmällä kyt kemisellä
Tampere3 ja POLAM K yht eyt een. Jämijärvellä ja Niinisalossa sijait sevat puolust usvoimien
kriisienhallint aharjoit t elussa käyt et t ävät harjoit usalueet ovat hyvin saavut et t avissa Tampereelt a käsin.
Tampere3-korkeakouluyht eisössä t arjot aan yht eiskunt at iet eellist ä, oikeust iet eellist ä, hallint ot iet eellist ä
sekä humanist isen t iet eenalan koulut ust a. Korkeakouluyht eisössä on rakennet t u t urvallisuut t a laajast i
t arkast elevia koulut usohjelmia, joist a malliesimerkki on mm. yht eiskunt at iet eiden ja t eknologian
näkökulmia hyödynt ävä vuonna 2019 aloit t ava Securit y and Safet y M anagement -maist eriohjelma, johon
sisält yy myös kriisinhallint aan liit t yvää opet ust a.
Turvallisuus on myös uuden korkeakouluyht eisön keskeisiä t ut kimust eemoja sisält äen kriisihallint a-alan
t ut kimust a. Korkeakouluyht eisössä on laajoja, kansainvälisiä t ut kimusverkost oja ja yht eisöjä, jossa t ut kit aan
t urvallisuut t a eri näkökulmist a arjen, rauhan ja kriisin eri puolilt a. Turvallisuus on t eemana usealla koulut usja t ut kimusalalla. Pirkanmaalla on vahva käyt ännön kokemus myös koulut usyht eist yöst ä ammat illisessa
koulut uksessa t urvallisuuden alueilla kut en lent ot ekniikan koulut usyht eist yö mm. Tampereen seudun
ammat t ioppilait os Tredun, Sasky koulut uskunt ayht ymän sekä Tampere3 korkeakouluyht eisön kanssa.
Asiant unt ijoiden ja sit ä t ukevan koulut uksen t yöt ä t ukevat myös Pirkanmaan seudun elinkeinot oimijat .
Esimerkiksi Tampereen Kauppakamari on ollut mukana läpi 100-vuot isen hist oriansa t ukemassa
korkeakoulukehit yst ä. Kauppakamari on t ukenut lahjoit usvaroin Tampere3:n synt yä ja viimeisimpänä
lent ot ekniikan professuuriin, kun lent okonet ekniikan diplomi-insinöörikoulut us siirt yy Aalt o-yliopist ost a
Tampereen t eknillinen yliopist oon. Pirkanmaalla t ehdään läheist ä yht eist yöt ä myös t ut kimuslait ost en
kanssa kut en VTT (t urvallisuust ut kimus), Puolust usvoimien t ut kimuslait oksen ja kirkon t ut kimuskeskuksen
kanssa.

M iten kaupunkinne/ kuntanne on saavutettavissa muualta Suomesta maanteitse, raideliikenteen avulla
tai lentämällä?

Tampere on infrast rukt uurilt aan ja maant iet eelliselt ä sijainnilt aan sujuvast i saavut et t avissa kaikkialt a.
Raut at ieliikent een pääradat ja maant ieliikent een pääväylät koht aavat Tampereella. Lisäksi TamperePirkkalan lent oasemaa kehit et ään palvelemaan maamme kakkoskent t änä. Finavian t ekemä arviolt a 15
miljoonaan euron kehit ysinvest oint i on t ot eut usvaiheessa ja parant aa Tampere-Pirkkalan lent oaseman
t oimint akapasit eet t ia ent isest ään laajennuksin ja peruskorjauksin.
Tampere on merkit t ävä logist iikan keskit t ymä. Kaupungissa t oimivat SPR:n logist iikkakeskus,
Puolust usvoimien logist iikkakeskus ja Sat akunnan lennost o. Kriisien kannalt a keskeiset t oimijat ovat jo
alueella logist isine valmiuksineen ja kapasit eet t eineen.

Arvioitteko kaupungissanne/ kunnassanne olevan Kriisinhallintakeskuksen toiminnan kannalta
tarkoituksenmukaiset toimitilat?

Lukuisia hyviä t oimit ilavaiht oeht oja on kaupungin keskust assa muut aman minuut in sät eellä
raut at ieasemast a. Henkilöst ön ja yht eist yökumppaneiden mat kust amiseen ei kulu aikaa kaupungin sisällä.
Tampere on valmis t ekemään yht eist yöt ä sopivan t ilan järjest ymiseksi.

Arvioitteko Kriisinhallintakeskuksen sijoittumisen kaupunkiinne/ kuntaanne kasvattavan alueenne
taloutta (tulotaso, työllisyys ja väestönkehitys)? M ikä on alueenne työllisyystilanne?

Vaikut us Tampereen t aloudelle olisi luonnollisest i hyvinkin posit iivinen, vaikka Kriisinhallint akeskuksen
t uomien henkilöt yövuosien määrä ei olekaan huomat t ava.
Samaan aikaan on kuit enkin t odet t ava, et t ä kun kat soo sit t en Suomen, Pirkanmaan, Tampereen seudun t ai
Tampereen lukuja, t yöt t ömyys on vähent ynyt kaikkialla merkit t äväst i viimeisen vuoden aikana.
Viimeisimmän t ilast on mukaan t yöt t ömyysast e Tampereella oli 13,3 prosent t ia. Tämä on 2,5
prosent t iyksikköä vähemmän kuin vuosi sit t en. M yös pit käaikaist yöt t ömyys on vähent ynyt samassa
suht een kokonaist yöt t ömyyden kanssa.

Onko kaupunkinne/ kuntanne rakennemuutosaluetta?

Ei ole.

