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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi palosuojelumaksusta an
netun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Palovakuutetusta omaisuudesta on suoritettava 
palontorjunnan tehostamiseksi palosuojelumaksu 
palosuojelurahastoon, jonka varoja käytetään pa
losuojelun edistämiseen. Lakia on tarkoitus 
muuttaa lähinnä siten, että maksu vastedes suori
tettaisiin palo- ja pelastustoimen tehostamiseksi 
ja varoja käytettäisiin palo- ja pelastustoimen 

edistämiseen. Muutos johtuu etupäässä siitä, että 
palokuntien tehtäväalueena on nykyisin palo- ja 
pelastustoimesta annetun lain mukaan palotoimi 
ja siihen liittyvä pelastustoimi. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan niin pian 
kuin mahdollista sen jälkeen, kun Eduskunta on 
sen hyväksynyt. 

PERUSTELUT 

1. Muutoksen syyt ja nykyinen 
tilanne 

Palosuojelumaksusta annettu laki on säädetty 
vuonna 1946 (586/46). Lain mukaan palontor
junnan tehostamiseksi on palovakuutetusta kiin
teästä ja irtaimesta omaisuudesta suoritettava 
palosuojelumaksu. Palosuojelumaksusta kertyvät 
tulot menevät valtion tulo- ja menoarvion ulko
puolella olevaan palosuojelurahastoon, jonka va
roja käytetään palosuojelun edistämiseen. Rahas
ton varoja hoitaa sisäasiainministeriön valvonnan 
alaisena palosuojelurahaston johtokunta. Palo
suojelumaksusta annetun lain toimeenpanosta 
annetun asetuksen (512/47) mukaan rahastosta 
voidaan antaa avustuksia ja lainoja kunnille, 
sopimuspalokunnille, palontorjuntajärjestöille ja 
muille niitä vastaaville yhteisöille sekä apurahoja 
ja stipendejä. 

Palosuojelurahastosta myönnettiin vuonna 1986 
avustuksia yhteensä 18 933 037 markkaa, joista 
kuntien (palokuntien) ja sopimuspalokuntien 
osuus oli 10 887 534 markkaa, järjestöjen osuus 
7 981 830 markkaa ja muiden osuus 63 673 
markkaa. 
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Kunnalliset palokunnat ovat siten palosuojelu
rahaston suurin avustuskohde. Palosuojelumak
susta annetun lain voimaantullessa palokunnan 
tehtäviin kuului silloisen palolain mukaan palo
toimi. Vuonna 1976 voimaan tulleella lailla palo
ja pelastustoimesta (559/75) laajennettiin palo
kuntien tehtäväaluetta palotoimeen liittyvällä pe
lastustoimella. Pelastustoimeen luetaan sanotun 
lain mukaan sellaiset räjähdysonnettomuuden, 
öljyvahingon, sortuman, liikenneonnettomuu
den, kaasu- tai nestevuodon, tulvan, rankkasa
teen tai näihin verrattavan onnettomuuden taik
ka luonnontapahtuman johdosta uhrien pelasta
miseksi ja aiheutuneiden vahinkojen taikka ii
menneen vaaran torjumiseksi tai rajoittamiseksi 
tarpeelliset toimenpiteet, joista tarkoituksenmu
kaisesti voidaan huolehtia palotoimen viran
omaisten toimesta. Palokuntien varautuminen ja 
kalustohankinnat ovat nykyään yhtenäinen koko
naisuus. Enää ei voida erotella, aiheutuvatko 
kustannukset pelkästään jommankumman tarkoi
tuksen toteuttamiseksi. Lakia olisi siten tarkoi
tuksenmukaista muuttaa siten, että tämä tapah
tunut kehitys voitaisiin siinä huomioida. Samalla 
tehtäisiin mahdolliseksi suorittaa korvaus yksittäi-
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sestä sammutus- tai pelastustoimesta, milloin 
siihen on erityinen syy. Esimerkkinä voisi mainita 
aluevesirajan ulkopuolella sattuvan laivapalon, 
jonka sammuttamiseen palokunta osallistuu il
man, että sillä olisi siihen lain velvoitetta. Var
muus korvauksesta tehostaisi turvallisuutta näissä 
erikoistapauksissa. 

2. Esityksen taloudelliset Ja hal
linnolliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole valtiontaloudellisia vaikutuk-

sia. Muutos edellyttää lain toimeenpanosta anne
tun asetuksen (512/47) muuttamista. 

3. Voimaan tulo 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan niin pian 
kuin mahdollista sen jälkeen, kun Eduskunta on 
sen hyväksynyt. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi lakiehdotus: 

Laki 
palosuojelumaksusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan palosuojelumaksusta 20 päivänä heinäkuuta 1946 
annetun lain (586/46) 1 §:n 1 momentti ja 3 § sellaisena kuin jälkimmäinen on 19 päivänä 
toukokuuta 1961 annetussa laissa (259/61), näin kuuluviksi: 

1 § 
Palo- ja pelastustoimen tehostamiseksi on pa

lovakuutetusta kiinteästä ja irtaimesta omaisuu
desta vuosittain suoritettava palosuojelumaksu. 

3 § 
Palosuojelumaksusta kertyvät tulot menevät 

valtion tulo- ja menoarvion ulkopuolella olevaan 
palosuojelurahastoon, jonka varoja käytetään 
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palo- ja pelastustoimen edistämiseen. Erityisestä 
syystä voidaan rahaston varoista korvata myös 
yksittäisestä sammutus- ja pelastustoimenpiteestä 
aiheutuneet kustannukset. Rahastoa hoitaa sisä
asiainministeriön valvonnan alaisena palosuojelu
rahaston johtokunta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sisäasiainministeri ]armo Rantanen 
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Liite 

Laki 
palosuojelumaksusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan palosuojelumaksusta 20 päivänä heinäkuuta 1946 
annetun lain (586/ 46) 1 §:n 1 momentti ja 3 § sellaisena kuin jälkimmäinen on 19 päivänä 
toukokuuta 1961 annetussa laissa (259/61), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Palontorjunnan tehostamiseksi on palovakuu

tetusta kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta vuo
sittain suoritettava palosuojelumaksu. 

3 § 
Palosuojelumaksusta kertyvät tulot menevät 

valtion tulo- ja menoarvion ulkopuolella olevaan 
palosuojelurahastoon, jonka varoja käytetään pa
losuojelun edistämiseen. Rahastoa hoitaa sisäasi
ainministeriön valvonnan alaisena palosuojelura
haston johtokunta. 

Ehdotus 

1 § 
Palo- ja pelastustoimen tehostamiseksi on pa

lovakuutetusta kiinteästä ja irtaimesta omaisuu
desta vuosittain suoritettava palosuojelumaksu. 

3 § 
Palosuojelumaksusta kertyvät tulot menevät 

valtion tulo- ja menoarvion ulkopuolella olevaan 
palosuojelurahastoon, jonka varoja käytetään 
palo- ja pelastustoimen edistämiseen. Erityisestä 
syystä voidaan rahaston varoista korvata myös 
yksittäisestä sammutus- ja pelastustoimenpiteestä 
aiheutuneet kustannukset. Rahastoa hoitaa sisä
asiainministeriön valvonnan alaisena palosuojelu
rahaston johtokunta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




