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Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja 

väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta 
 

Etelä-Karjalan liitto kiittää mahdollisuudesta lausua edellä mainitusta 

hallituksen esityksestä ja toteaa, että maakunnan näkökulmasta pelas-
tustoimen hoitaminen yleiskatteellisella rahoituksella on huolenaihe.  

 

Esitetyssä pelastuslain muutoksessa on tiettyjä tarkennettavia kohtia, 
joissa olisi tarpeen selkiyttää pelastustoimeen liittyviä erityispykäliä ra-

hoituksen osalta. Etelä-Karjalassa pelastustoimeen ja varautumiseen pa-

nostusta tarvitaan erityisesti vilkkaan rajaliikenteen sekä harvaan asutun 
pitkän maakunnan ikääntyvän väestön tarpeet ja turvallisuus huomioi-

den. Alla olevilla kirjauksilla huomioitaisiin edes joitakin rahoitusasemaa 

vahvistavia näkemyksiä:  

 
Pelastuslain 38 §:n 3 momentin 2 kohtaan esitetään otettavaksi säännös, 

jonka mukaan maakunnan pelastuslaitos osallistuisi tämän lain 38 §:ssä 

tarkoitettuun pelastustoimeen kuuluvan ulkomaille annettavan avun ja 
pelastustoimeen kuuluvan kansainvälisen avun vastaanottamisen edel-

lyttämän valmiuden ylläpitoon. Pelastuslaitokset haluavat muistuttaa 

tässä kohdassa siitä, että pelastustoimen rahoituksen riittävyys huomioi-
taisiin tämän tehtävän osalta, koska tämä tehtävä on osittain uusi.  

 

Lakiluonnoksen 111 a §:n mukaisesta öljyvahinkojen jälkitorjunnasta tu-

lee voida sopia niin, että myös maakunta voisi sen hoitaa, jos maakunnan 
kunnat ja maakunta näin sopivat.  

 

Palosuojelurahastoa koskevan lain 14 §:ään tulisi lisätä avustuksien saa-
jaksi pelastuslaitokset. Perusteluna pelastuslaitoksien lisäämiseksi on pe-

lastustoimen uudistuksessa oleva selkeä tavoite, jonka mukaan jatkossa 

kussakin maakunnassa olisi maakunnallisena liikelaitoksena toimiva pe-
lastuslaitos. Tällöin liikelaitoksella tulee olemaan oma talousarvio ja tilin-

päätös sekä tase nykyisten kunnallisten liikelaitosten mukaisesti. On tar-

koituksenmukaista, että pelastuslaitoksen mahdolliset avustukset 

ohjataan suoraan pelastuslaitos-liikelaitoksen kirjanpitoon eikä sisäisinä 
siirtoerinä maakunnassa.  
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Palosuojelurahaston tulisi huomioida aiempaa paremmin muutokset ka-
luston ja kiinteistöjen hankintakäytänteissä. Esimerkiksi leasinginvestoin-

nit Suomessa ovat monikertaistuneet ja niiden käyttö on edelleen laaje-

nemassa leasinginvestointien joustavuuden tuomien etujen ansiosta. 

Tämän johdosta avustuksen osoittaminen esimerkiksi kunnan tai maa-
kunnan kokonaan omistaman yhtiön rakennus- tai kalustohankkeeseen 

tulisi mahdollistaa samoin kuin rahoitusleasingin käyttö rakennus- ja 

kalustohankinnoissa.  
 

Etelä-Karjalan liitto 

 
   

 

  Matti Viialainen   

  maakuntajohtaja 


