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Viite: Ympäristöministeriön lausuntopyyntö ja Rajavartiolaitoksen lausunto hallituksen esitykseen laiksi
ympäristövahinkorahastosta, 8.4.2022

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN TÄYDENTÄVÄ LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI YMPÄRISTÖVAHINKORAHASTOSTA
Ympäristöministeriö on pyytänyt täydentävää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseen laiksi ympäristövahinkorahastosta. Tässä täydentävässä l ausuntopyynnössä pyydetään ottamaan kantaa öljysuojarahastolakia koskeviin kumoamissäännöksiin.
Rajavartiolaitos on tutustunut kumoamissäännöksiin ja toteaa viitteessä mainitun aiemman lausuntonsa lisäksi seuraavaa: Rajavartiolaitoksen näkökulmasta
hallituksen esityksessä tulisi tuoda esiin, miten toimeenpannaan valtiovarainministeriön, ympäristöministeriön ja sisäministeriön kesken kirjattu seuraava tahtotila (pöytäkirjamerkintä): ”hallitus on sitoutunut siihen, ettei öljyntorjunnan taso
uuden ratkaisun myötä heikkene”. Nyt esitetyssä muutoksessa ei käy ilmi, miten
harkinnanvarainen hankintatuki kohdennetaan ympäristövahinkojen torjuntaan
vuosina 2023 - 2024. Rajavartiolaitoksen tietojen mukaan ei myöskään ole päätetty, miten Rajavartiolaitoksen ja merivoimien kalustohankintoja rahoitetaan öljysuojarahaston lakkauttamisen jälkeen. Öljysuojarahastosta on tähän asti rahoitettu erityisesti Rajavartiolaitoksen ja puolustusvoimien (merivoimat) öljyntorjuntakaluston investointeja.
Rajavartiolaitos on esittänyt pysyvää kohdennusta Rajavartiolaitoksen investointimomentille öljyntorjuntakaluston ylläpitämiseksi. Huolimatta siitä, että periaatteellisesti on keskusteltu tarvittavan rahoituksen osoittamisesta jatkossa valtion
talousarviorahoituksessa, päätös asiasta puuttuu ja kyseinen rahoitustarve on
yhä ratkaisematta. Tämä öljyntorjuntakaluston ylläpitoon tarvittava tarve konkretisoituu Rajavartiolaitoksen osalta jo vuonna 2023.
Öljysuojarahasto ei tee enää uusia ennakkopäätöksiä öljyntorjuntakalustojen
hankinnoista vuosina 2023 - 2024. Rajavartiolaitoksen näkökulmasta ympäristövahinkojen torjuntaa koskevia hankintoja tulisi tukea erillisrahoituksella myös
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vuosina 2023 – 2024 ennen kuin ympäristövahinkorahasto aloittaa toimintansa
1.1.2025.
Mikäli hankintoja ei tueta vuosina 2023 - 2024, aiheutuu tästä ympäristövahinkojen torjuntaa koskevien hankintojen viivästyminen. Tämän takia Rajavartiolaitos
katsoo, että myös uusia vaihtoehtoisia rahoitusmahdollisuuksia Suomen öljyntorjuntakyvyn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tulisi selvittää.

Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö
Kontra-amiraali

Markku Hassinen

Raja- ja meriosaston osastopäällikkö
Prikaatikenraali

Matti Sarasmaa

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Rajavartiolaitos 22.06.2022 klo 11:22.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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