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Raahen kaupungin lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi pelas-
tuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden la-
kien muuttamisesta 
 
 
Osa 1 Laki pelastuslain muuttamisesta 
 
Pelastustoimen palvelutaso maakunnissa 
 
 Lausuntopyynnöllä olevassa laissa pelastuslain muuttamisesta aio-

taan poistaa nykyisessä pelastuslaissa oleva määräys (§ 29), jossa 
pelastustoimen on kuultava alueensa kuntia palvelutasosta päättäes-
sään. Tiettävästi tätä määräystä ei ole kirjoitettu myöskään jo aiemmin 
lausunnolla olleeseen pelastustoimen järjestämislakiin. 

 
 Tulevaa maakunnallista pelastustointa koskeviin säädöksiin on lisät-

tävä määräys, jossa maakunta velvoitetaan kuulemaan alueensa kun-
tia ennen maakunnan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä päät-
tämistä. 

 
 Raahen kaupunki haluaa korostaa sitä, että tulevan maakunnan pe-

lastustoimen palvelutasolla on oleellinen merkitys kunkin kunnan tur-
vallisuuteen. Yhteiskunnallinen kehitys on johtamassa erityisesti har-
vempaan asutuilla alueilla siihen, että useissa kunnissa ainoa turvalli-
suusviranomainen, joka tarjoaa palvelujaan ympärivuorokautisesti, on 
pelastuslaitos. Pelastuslaitoksella ja sen palvelutuotannolla on iso 
merkitys kunkin kunnan varautumisen ja valmiussuunnittelun tukemi-
sessa sekä akuuteissa häiriö- ja erityistilanteissa joissa myös kunnilta 
edellytetään kriisijohtamista ja sen osaamista. 

 
Muita huomioita Uudesta laista aiotaan poistaa voimassaolevan lain 27 § 3. momen-

tissa oleva säädös jonka mukaan pelastuslaitos ”tukee pelastustoimen 
alueeseen kuuluvan kunnan valmiussuunnittelua, jos siitä on kunnan 
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kanssa sovittu”. Ilmeisesti maakunnalle ei olla säätämässä tässä 
laissa tai muissa jo lausunnolla olleissa laeissa velvoitetta tukea alu-
eensa kuntia valmiussuunnittelussa. 

 
 Raahen kaupunki pitää erittäin tärkeänä, että pelkkä maakunnan va-

rautumisen yhteensovittaminen ei maakunnan tehtävänä riitä, vaan 
maakunnan alueen kunnille, jotka ovat merkittäviä paikallisen turvalli-
suuden ja varautumisen toimijoita, on saatava konkreettisempaa tukea 
tähän tehtävään. Olisi luonnollista, jos maakunnan alueella kohtuulli-
sen kattavaa palveluverkkoa ylläpitävä maakunnan pelastuslaitos olisi 
se toimija, jolle säädetään vastuu tukea alueensa kuntia valmiussuun-
nittelussa. Tältä osin viittaamme lisäksi valmisteilla olevan lain 46, 49 
ja 65 pykäliin jotka jo nykyisenkin lain nojalla velvoittavat kuntia yhteis-
työhön pelastustoiminnassa, sen suunnittelussa, virka-avun antami-
sessa ja yhteistoimintaan väestönsuojelussa. Näiden pykälien nojalla 
olisi luontevaa, että maakunnan pelastuslaitoksella olisi velvoitteena 
alueensa kuntien valmiussuunnittelun tukeminen. 

 
 Nykyisen pelastuslain 30 § ja uuden lakiluonnoksen 46 §:n 2. momen-

tin 13. sekä 14. kohdan mukaisia sammutusveden hankinnan suunnit-
telua, veden toimittamista sekä sammutusveden ottamiseen liittyvistä 
luonnonvesilähteistä huolehtimista ja kaikkien näiden kunnossapito- ja 
huoltovastuita koskevat vastuu- ja kustannussuhteet esitetään uudel-
leen arvioitaviksi kunnan, vesihuoltolaitoksen ja maakunnan (pelas-
tuslaitoksen) kesken. Nyt lakiluonnokseen kirjattu vastuujako ei välttä-
mättä palvele riittävän toimintavarmasti sammutusveden todellista 
saatavuutta. 

 
 Uudessa lakiluonnoksessa aiotaan kokonaan poistaa nykyisen pelas-

tuslain määräys (§ 100, 2. mom.), jonka mukaan kunnalle voidaan 
myöntää harkinnanvaraista avustusta väestönsuojelutoimenpiteistä 
aiheutuviin kustannuksiin. Kieltämättä tämä lain määräys lienee sellai-
nen, ettei sen mukaista avustusta ole kunnille lainkaan myönnetty. 
Raahen kaupunki esittää kuitenkin, että ao. säädös jätetään uuteen 
lakiin sillä tulevaisuuden toimintaympäristön ja riskikuvien aiheuttamia 
kustannuspaineita on mahdotonta ennustaa ja tämä kohta mahdollis-
taisi tarvittaessa harkinnanvaraisen avustamisen valtion varoista. 

 
 Valmisteilla olevassa laissa ollaan pykälässä 111a määräämässä kun-

nat edelleen vastuuseen öljyvahinkojen jälkitorjunnasta ja kunnan on 
määrättävä jälkitorjunnasta vastaava viranomainen. 

 
 Öljyvahinkojen määrä kuntakohtaisesti tarkasteltuna on vuositasolla 

hyvin pieni ja erittäin harvoin öljyvahinko on luonteeltaan sellainen, 
joka vaatii merkittävää jälkitorjuntaa. Näiden tehtävien vähäisyyden 
vuoksi ei kuntakohtaisesti tarkasteltuna kuntiin kerry lainkaan osaa-
mista tähän tehtävään. Tämä todennäköisesti nostaa jälkitorjunnan 
kustannuksia, vaikeuttaa jälkitorjunnan pitkäjänteistä kehittämistä teh-
den jälkitorjunnasta, sen ohjaamisesta, johtamisesta ja toteutuksesta 
varsin monisäikeistä. 

 
 Raahen kaupunki esittää, että tämän säädösuudistuksen yhteydessä 

öljyvahinkojen jälkitorjunta siirretään maakunnan vastuulle, johon on 
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tehtävien volyymin kasvun myötä mahdollisuus kertyä syvempää 
osaamista. Säädöspohjalta olisi mahdollistettava että tarvittaessa eri 
maakunnat voivat sopia öljyvahinkojen jälkitorjunnan osalta keskinäi-
sestä yhteistyöstä. Kunnalle voitaisiin edelleen säätää velvollisuus an-
taa virka- ja asiantuntija-apua maakunnalle kunnan alueella tapahtu-
neiden öljyvahinkojen jälkitorjunnassa, jolloin mm. henkilötyövoimaan, 
kone- ja laitetarpeisiin on saatavissa paikallista asiantuntemusta jälki-
torjuntavaiheessa. 

  
Osa 2 Muut suunnitellut lakimuutokset 
 
 Raahen kaupungilla ei ole huomautettavaa tässä lausuntopyynnössä 

esitettyihin muihin suunnitteilla oleviin säädösmuutoksiin. 
 
 
 RAAHEN KAUPUNGINHALLITUS 
 
 
 Kaupunginjohtaja   Ari Nurkkala 
 
 
 Kaupunginlakimies  Leena Mikkola-Riekkinen 
 


