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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi palo- ja pelastustoi
mesta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi kunnan 
mahdollisuuksia päättää palo- ja pelastustoi
men hallinnon järjestämisestä kunnassa. Kun
tien väliseen yhteistoimintasopimukseen, joka 
koskee palo- ja pelastustoimen hoitamista yh
teisenä tai yhteisen palopäällikön viran perus
tamista, ei enää tarvittaisi lääninhallituksen 

hyväksymistä. Hyväksymistä ei myöskään tar
vittaisi palopäällikon ja väestönsuojelupäälli
kön viran yhdistämiseen. Eräät lautakuntia ja 
nimittävää viranomaista koskevat erityissään
nökset kumottaisiin. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan vuoden 1989 alusta. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Muutoksen syyt 

Valtion ja kuntien välisten suhteiden järjes
telyissä on viime vuosina pyritty siihen, että 
kuntien mahdollisuuksia oman hallintonsa jär
jestämisessä ilman valtion viranomaisen oh
jausta lisätään. Tähän pyritään äskettäin anne
tulla lailla vapaakuntakokeilusta (718/88) sekä 
hallituksen esittämässä laissa kuntien yleisestä 
valtionosuudesta ja yleisistä rahoitusavustuk
sista ja eräissä siihen liittyvinä lakeina. Tällä 
esityksellä pyritään osaltaan edellä mainittujen 
uudistusten tavoitteiden toteutumiseen. 

2. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Palo- ja pelastustoimesta annetussa laissa 
(559175) on joukko kunnan palo- ja pelastus
toimen järjestämistä koskevia lainkohtia, jois
sa edellytetään toimenpiteen toteuttamiselle 
valtion viranomaisen hyväksymistä tai joissa 
on kunnallislain yleisistä periaatteista poikkea
via erityissäännöksiä palolautakunnasta ja vir-
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kojen nimittämismenettelystä. Eräät suunnitte
lua koskevat säännökset ovat tarpeettoman 
yksityiskohtaisia. 

Osa edellä tarkoitetuista lainkohdista on sel
laisia, että niiden muuttaminen edellyttää vielä 
selvittelyä. Lakisääteisen suunnittelun keventä
mistä koskeva valmistelu on aloitettu valtio
neuvoston 12 päivänä toukokuuta 1988 teke
män päätöksen hallinnon uudistamistoimenpi
teitä koskevaan mukaisesti. 

Nyt ehdotetaan muutettavaksi sellaiset lain
kohdat, joiden muuttamisesta ollaan eri taho
jen kesken yleisesti yhtä mieltä ja jotka eivät 
vaadi enää erityistä lisäselvitystä. Nämä koski
sivat yhteistoimintasopimuksen hyväksymistä, 
milloin kunnat hoitavat palo- ja pelastustoi
men yhteisenä tai perustavat yhteisen viran. 
Enää ei vaadittaisi lääninhallituksen hyväksy
mistä myöskään kunnan palopäällikön ja väes
tönsuojelupäällikön viran yhdistämiselle. Palo
lautakunnan kokoonpanoa ja nimittävää vi
ranomaista koskevat erityiset säännökset voi
taisiin kumota, jolloin noudatettaisiin kunnal
lislain yleisiä säännöksiä. 
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3. Lausunnonantajat 

Esitys perustuu sisäasiainministeriön, Suo
men Kaupunkiliiton, Suomen Kunnallisliiton 
ja Finlands svenska kommunförbundin välillä 
käytyihin neuvotteluihin, jotka olivat tältä osin 
yksimieliset. 

4. Taloudelliset ja hallinnolliset 
vaikutukset 

Esityksellä ei ole sanottavia taloudellisia vai
kutuksia. Esitys tehostaa osaltaan kunnan hal
lintoa ja vähentää kuntiin kohdistuvaa ohjaus
toimintaa. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

9 §. Kunnat voivat sopimuksen nojalla hoi
taa yhteisesti palo- ja pelastustoimeen kuuluvia 
tehtäviä, Sellaiselle yhteistoimintasopimuksel
le, joka koskee kunnan koko palo- ja pelastus
toimen hoitamista yhteisenä taikka palopäälli
kön viran tai palokunnan pitämistä yhteisenä, 
on voimassa olevan lain mukaan saatava lää
ninhallituksen hyväksyminen. Sanotunlaisen 
sopimuksen on sopeuduttava lain 7 §:n 2 mo
mentissa tarkoitettuun yhteistoimintasuunnitel
maan, jonka lääninhallitus laatii yhdessä kun
tien viranomaisten kanssa. Kun lääninhallituk
sen tarpeellisena pitämät näkökohdat tulevat 
otetuiksi huomioon suunnitelmaa laadittaessa, 
ei erillistä hyväksymismenettelyä voida enää 
pitää tarpeellisena, kun suunnitelmaa ryhdy
tään toteuttamaan. 

11 §. Voimassa olevan lain 11 §:n 1 momen
tissa on säädetty palolautakunnan jäsenmää
rästä sekä sen puheenjohtajan ja varapuheen
johtajan valinnasta. Lautakuntia koskevat 
säännökset on kuitenkin mahdollista järjestää 
kunnallislain (953176) yleisten säännösten mu
kaisesti, minkä vuoksi kyseessä oleva 1 mo
mentti ehdotetaan kumottavaksi. 

12 §. Voimassa olevan lain mukaan palo
päällikkö voi lääninhallituksen suostumuksella 

hoitaa väestönsuojelupäällikön tehtävät kun
nassa. Kun sanotunlainen järjestely voidaan 
toimialojen yhteensoveltuvuuden vuoksi hyvin 
jättää kunnan itsensä harkittavaksi, ehdote
taan, ettei lääninhallituksen suostumusta enää 
vaadittaisi. 

14 §. Lainkohdan mukaan palopäällikön vi
ran täyttää valtuusto ja muun henkilökunnan, 
sopimuspalokuntaan kuuluvia lukuun ottamat
ta, ottaa palolautakunta, mikäli johtosäännös
sä ei toisin määrätä. Kunnallislain mukaan 
viranhaltijoiden ottamisesta määrätään yleensä 
virkasäännössä. Kunnallislaissa on muutoinkin 
säädetty henkilökunnan ottamisesta kunnan 
palvelukseen. Kun ei ole siten erityistä syytä 
rajoittaa kunnan päätösvaltaa siitä, mitä se on 
kunnallislaissa, ehdotetaan lainkohta kumotta
vaksi. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan samanai
kaisesti kuin yleisiä valtionosuuksia ja yleisiä 
rahoitusavustuksia koskeva lainsäädäntö eli 
vuoden 1989 alusta lukien. 

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
palo- ja pelastustoimesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan palo- ja pelastustoimesta 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetun lain (559175) 11 §:n 1 

momentti ja 14 § sekä 
muutetaan lain 9 § ja 12 §:n 1 momentti, näin kuuluviksi: 

9 § 
Kunnat voivat sopimuksen nojalla yhteisesti 

hoitaa palo- ja pelastustoimeen kuuluvia tehtä
viä (yhteistoimintasopimus). Sopimuksen tulee 
sopeutua yhteistoimintasuunnitelmaan. 

12 § 
Kunnassa on palopäällikön päätoiminen vir

ka. Palopäällikkö voi hoitaa myös väestönsuo- . 

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1988 

jelupäällikön tai -ohjaajan tehtävät. Kunnassa 
tulee tarpeen mukaan olla myös apulaispalo
päällikön, palotarkastajan ja muita palo- ja 
pelastustoimen virkoja sekä nuohoojan virko
ja. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1989. 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sisäasiainministeri Jarmo Rantanen 
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Liite 

Laki 
palo- ja pelastustoimesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan palo- ja pelastustoimesta 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetun lain (559175) 11 §:n 1 

momentti ja 14 § sekä 
muutetaan lain 9 § ja 12 §:n 1 momentti, näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

9§ 
Kunnat voivat sopimuksen nojalla yhteisesti 

hoitaa palo- ja pelastustoimeen kuuluvia tehtä
viä (yhteistoimintasopimus). Sopimuksen tulee 
sopeutua yhteistoimintasuunnitelmaan. Sopi
mukselle, joka koskee kunnan koko palo- ja 
pelastustoimen hoitamista taikka palopäällikön 
viran tai palokunnan pitämistä yhteisenä, on 
saatava lääninhallituksen hyväksyminen. 

11§ 
Palolautakuntaan valtuusto valitsee toimi

kauttaan vastaavien neljän vuoden ajaksi vä
hintään viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtai
sen varajäsenen tai, milloin lautakunta hoitaa 
myös väestönsuojelulautakunnalle kuuluvat 
tehtävät, vähintään seitsemän jäsentä ja näille 
henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto mää
rää varsinaisista jäsenistä lautakunnalle pu
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan samaksi 
ajaksi. 

12 § 
Kunnassa on palopäällikön päätoiminen vir

ka. Palopäällikkö voi lääninhallituksen suostu
muksella hoitaa myös kunnan väestönsuojelu
päällikön tai -ohjaajan tehtävät. Kunnassa tu
lee tarpeen mukaan olla myös apulaispalopääl
likön, palotarkastajan ja muita palo- ja pelas
tustoimen virkoja sekä nuohoojan virkoja. 

14 § 
Palopäällikön viran täyttää kunnallisvaltuus

to ja muun henkilökunnan, sopimuspalokun
taan kuuluvia lukuun ottamatta, ottaa palolau
takunta, mikäli johtosäännössä ei ole toisin 
määrätty. 

Ehdotus 

9§ 
Kunnat voivat sopimuksen nojalla yhteisesti 

hoitaa palo- ja pelastustoimeen kuuluvia tehtä
viä (yhteistoimintasopimus). Sopimuksen tulee 
sopeutua yhteistoimintasuunnitelmaan. 

11§ 
(Kumotaan) 

12 § 
Kunnassa on palopäällikön päätoiminen vir

ka. Palopäällikkö voi hoitaa myös väestönsuo
jelupäällikön tai -ohjaajan tehtävät. Kunnassa 
tulee tarpeen mukaan olla myös apulaispalo
päällikön, palotarkastajan ja muita palo- ja 
pelastustoimen virkoja sekä nuohoojan virko
ja. 

14 § 
(Kumotaan) 


