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739 § 

PORI 2481 /03.00.00/2017 

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi pelastuslain sekä eräiden mui
den lakien muuttamisesta 

, Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettaviksi pelastuslakia, pelastusopistosta 
annettua lakia, palosuojelurahastolakia ja eräitä muita lakeja. Esityksellä tehtäisiin 
maakuntien perustamista koskevasta lainsäädännöstä, maakuntauudistuksen täytän
töönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleen organisointia 
koskevasta lainsäädännöstä sekä valtioneuvoston asetuksen valtionneuvoston ohje
säännön muuttamisesta johtuvat muutokset pelastuslakiin, lakiin pelastusopistosta, 
palosuojelurahastolakiin ja eräisiin muihin lakeihin. 

Pelastuslakiin tehtäisiin lisäksi eräitä tarkistuksia, jotka koskevat öljy- ja aluskemikaa
livahinkojen torjuntaa, pelastustoimeen kuuluvan ulkomaille annettavan avun ja pe
lastustoimeen kuuluvan kansainvälisen avun vastaanottamista, paloilmoittimien ai
heuttamista erheellisistä ilmoituksista perittäviä maksuja, pelastustoimen sivutoimi
sen henkilöstön ja sopimushenkilöstön koulutusta sekä väestönsuojien rakentamista. 
Väestönsuojeluun liittyvien säännösten systematiikkaa selkeytettäisiin. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 .1 .2020. 

Nyt lausuttavana olevan esityksen lisäksi eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen 
esitys maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudis
tusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä hallituksen esitys laiksi pelastustoimen järjes
tämisestä. Pelastustoimen järjestämislaissa tarkoitettujen pelastustoimen tehtävien 
yleistä hallinnollista toteuttamista ja henkilöstön asemaa koskevat yleiset säännökset 
sisältyvät maakuntalakiin ja maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämi
sestä annetun lain ja pelastustoimen järjestämisestä annetun lain voimaanpanolakiin. 
Pelastustoimen rahoitus määräytyy maakuntien rahoituslain mukaan. 

Eduskunnan käsiteltävänä on myös ympäristöministeriön valmistelema hallituksen 
esitys maakäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi rakennusoikeuden ylittämisestä vä
estönsuojarakentamiseen tarvittavan pinta-alan osalta. Lisäksi valtionvarainministeri
ön johdalla valmistellaan erikseen lainsäädäntöä, jolla aluehallintovirastolle kuuluvia 
tehtäviä siirrettäisiin perustettavalle valtionlupa- ja valvontavirastolle. Edelleen sisä
ministeriössä valmistellaan erikseen hallituksen esitystä nuohousta koskevien pelas
tuslain säännösten muuttamiseksi. Tämä lausuntopyyntö ei koske näitä hankkeita. 

Lausunnot on pyydetty toimittamaan viimeistään 1 5.12.2017. 

Satakunnan pelastuslaitoksen lausunto 29.11 .2017: 

"Porin kaupungilta on pyydetty lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi edus
kunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä 
eräiden muiden lakien muuttamisesta. 

Maakuntalailla ja lailla pelastustoimen järjestämisestä pelastustoimi siirretään vuo
den 2020 alussa kunnilta maakunnan tehtäväksi. Ainakin alkuvaiheessa maakunta on 
valtion rahoittama. On huomattava, että tämän muutoksen myötä kuntien päätösvalta 
pelastustoimeen ja sen palveluihin kuntien alueella päättyy. Tämä sinällään on tässä 
yhteydessä tarpeeton, mutta mielestäni on tarpeen muistuttaa eri osapuolia isosta 
muutoksesta, jonka myötä tulevaisuus ei ehkä ole niin auvoinen kuin kuvitellaan. 

Esityksen keskeistä sisältöä ovat pelastustoimen järjestämisvastuun maakunnille siir
tämisestä johtuvat tarpeelliset muutokset. Tämä tarkoittaa muun muassa pelastus
toimen järjestämistä koskevien mainintojen kumoamista pelastuslaista ja siirtämistä 
maakuntalakiin ja lakiin pelastustoimen järjestämisestä. Pelastuslainsäädäntö ulotet
taisiin koskemaan myös maakuntia ja tehtäisiin siihen liittyvät muutokset. 
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Liitteet 

Edelleen esitys sisältää eräitä tarkistuksia öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaan, 
pelastustoimen kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen, paloilmoitti
mien erheellisten paloilmoitusten maksullisuuteen, pelastustoimen sivutoimisen 
henkilöstön ja sopimuspalokuntien henkilöstön koulutukseen sekä väestönsuojien 
rakentamiseen. 

Pelastuslaitoksen näkemyksen mukaan nyt esitetyt muutokset ovat luonteva jatko ja 
täydennys lainsäädäntöön, kun pelastustoimi on siirtymässä maakuntien vastuulle. 
Laitoksen näkemysten mukaan esitykset ovat kannatettavia ja eivät sisällä muutosta 
edellyttäviä mainintoja. Erillisenä mainintana pelastuslaitos esittää, että ehdotettu öl
jy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan vastuu sisäministeriölle ja edelleen rajavar
tiolaitokselle on perusteltu ja kannatettava." 

2 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikai
sesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta 

Kaupunginjohtajan päätösehdotus 

Lisätietojen antaja 

Täytäntöön pano 

Kaupunginhallitus päättää antaa pelastuslaitoksen esityksen mukaisen 
lausunnon sisäministeriölle hallituksen esityksestä laeiksi pelastuslain 
ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. 

Pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh. 044 701 1 590 

Sisäministeriö 

Kaupunginhallituksen päätös 

Kaupunginhallitus päätti antaa pelastuslaitoksen esityksen mukaisen 
lausunnon sisäministeriölle hallituksen esityksestä laeiksi pelastuslain 
ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ja teki lausuntoon lain 5 8 §:n 
osalta seuraavan lisäyksen: 

§ 58 : Erivapaudet 
Sisäministeriö voi erityisistä syistä antaa erivapauden tässä laissa sääde
tyistä kelpoisuusvaatimuksista pelastuslaitoksen virkaan tai tehtävään 
määräajaksi, ellei kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita ole saata
villa. 
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Ilmoitus muutoksenhakukiellosta 

Alla mainituista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaati
musta tai kunnallisvalitusta: 

733-734, 736-739, 741-742, 744, 747-757 


